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Bogen "Danske Gårde i Tekst og Billeder" omfatter danske landbrug, uden
skelen til størrelse, hvad areal angår.

Vi har bestræbt os på, at få alle bestående landbrug medtaget, vore konsulenter
har forsøgt at træffe alle, men da mange landbofamilier har udearbejde, bl.a. indenfor
industrien, har vi til samtlige jordbrugere på Falster og Møn, 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,
vejenes navne i alfabetisk orden, indenfor hver kommune.

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

Luftfoto, i alle tilfælde udlånt af ejeren.

Alle luftfoto der er optaget af Kastrup Luftfoto og anvendt i bogen, opbevares

i deres arkiv, der har har farveoptagelser fra 1961 og fremefter. Samme område er
fotograferet igen med ca. 5 års mellemrum. Der kan bestilles farveforstørrelser fra

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

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

fra mange danske landmænd. Vi ved, det er et stort og 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
håndbog rigere.

Oplysninger og fotos til denne bog er indsamlet i 1989/90.

FORLAGET GRØNNEDAL

7100 Vejle.

MØN KOMMUNE

AFRIKAVEJ 4, TOSTENÆS, 4792
ASKEBY, tlf. 55-817050.
HANS TAGE VERNER CHRISTOF
FERSEN, parcellist, født d. 5.3.-1916, søn af Marie og Poul
Christoffersen, Hjelm, gift d.
22.- 5.-1942 med Erna Johanne
Petersen, født d. 25.-9.-1923,
datter af Hedvig Helene og Ernst
Petersen, Tostenæs. Parret har
børnene: John, født d. 8.-1.-1944
og Ib, født d. 12.-5.-1950.
H.T.V.C. overtog gården d. 1.-2.1938 fra Hans Jørgen Jørgensen, der var plejeforældre for H.T.V.C's far.
Ejendomsskyld 350.000. Areal 2,8 ha., deraf tilkøbt 1,7 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført ca. 1850 og ombygget og moderniseret flere gange, derudover er
der kombineret kvæg- og svinestald samt maskinhus fra 1968/69. Der er 1 traktor.

ASKEBJERGVEJ 6, "BYAGERGAARD", HÅRBØLLE, 4792
ASKEBY, tlf. 55-817719.
VERNER HANSEN, gårdejer,
født d. 1.-8.-1962, søn af Esther
og Henry Hansen, Askeby.
V.H. overtog gården d. 1.-7.-1987
fra Folmer Nielsen.
Ejendomsskyld 920.000. Areal
10,4 ha., her 0,3 ha. skov i Fane
fjord Skov.
BAKKEHØJVEJ 28, 4792 ASKE
BY, tlf. 55-817335.
MARIE HANSEN, folkepensionist,
født d. 20.-3.-1917, datter af
Anna og Christian Hansen, Dam
mehave, gift d. 12.-6.-1938 med
Harald Hansen, kommunekasserer,
født d. 28.-6.-1912, søn af Karen
og Hans Henrik Hansen, Askeby.
Parret har børnene: Grethe, født
d. 16.-3.-1940 og Peter Erik,
født d. 19.-12.-1941 og død i
1972.
Parret er 2. generation på gården, som blev overtaget i 1956 fra H.H.'s far.
Ejendomsskyld 530.000. Areal 5,5 ha., hvoraf noget er mose med grantræer. Jorden er
bortforpagtet.
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Stuehuset er opført i 1910 og løbende restaureret, kvægstald og svinestald er opført
1910 og maskinhus 1958.
BASNÆSVEJ 10A, "KÆRMOSEGAARD", RØDDINGE, 4780 STE
GE, tlf. 55-816480.
NIELS FJORDHØJ, gårdejer,
født d. 2.-10.-1961, søn af Mar
tha og Gunnar Fjordhøj, Røddinge, gift d. 25.-6.-1983 med Ha
nne Løje, udearbejdende, født d.
24.-4.-1953, datter af Kirsten og
Børge Løje, Bårse. Parret har
børnene: Jesper, født d. 1.-5.-1974,
Thomas, født d. 30.-10.-1976 og
Morten, født d. 1 1.-1 1.-1986.
N.F. arbejder som traktorfører. Han overtog halvdelen af gården d. 1.-1.-1986.
Stuehuset er opført i 1962 og tilbygget i 1973.
BASNÆSVEJ 10B, "KÆRMOSEGAARD", RØDDINGE, 4780 STEGE, tlf. 55-816163.
GUNNAR FJORDHØJ, gårdejer, født d. 15.-7.-1930, søn af Sofie og Niels Christian
Pedersen, Tostenæs, gift d. 27.-3.-1956 med Martha Koch Hansen, født d. 3.-9.-1933,
datter af Jensine og Rasmus Hansen, Røddinge. Parret har børnene: John, født d.
18.-6.- 1952, Charlotte, født d. 31.-8.-1956, Jens-Jørn, født d. 26.-5.-1960, Niels, født
d. 2.-10.-1961, Susanne, født d. 19.-2.-1965 og Bobby, født d. 4.-5.-1970.
G.F. har været på Haslev Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-1.-1970 fra Jørgen
Hansen.
Ejendomsskyld 2.180.000. Areal 32,4 ha., heraf tilkøbt 9,1 ha., der er 0,5 ha. skov.
Derudover er der forpagtet 30,8 ha.
Stuehuset er opført 1913 og moderniseret flere gange, kvægstald og halmlade opført
1973, lade 1905, maskinhus 1978 og der er udendørs køresilo. Gårdens besætning er på
10 årsammekøer af racen Angus, det er hensigten at besætningen, der er nystartet i
1990, skal udbygges. Planteproduktionens salgsafgrøder er roer, raps, ærter, byg, og
hvede. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, enkornssåmaskine, roeoptager og svinglæs
ser. Maskinstation bruges lidt.
BASNÆSVEJ 17, "ØSTERGÅRD",
RØDDINGE, 4780 STEGE, tlf.
55-816549.
FRITS PEDERSEN, gårdejer,
født d. 19.-11.-1943, søn af
Edith og Gunnar Pedersen,
Åstrup, gift d. 10.-9.-1966 med
Birgitte Østergaard Mathiassen,
husassistent, født d. II.-4.-1945,
datter af Christa og Jens Ma
thiassen, Uggerløse. Parret har
børnene: Karin, født d. 20.-11.1966, Lars, født d. 15.-1.-1970 og Jens, født d. 12.-11.-1973.
F.P. overtog gården i december 1987 fra Verner Rasmussen Borgen.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 24,5 ha. og der er forpagtet 6 ha.
Stuehuset er opført i 1913 og moderniseret flere gange, maskinhus opført 1980 og
derudover er der en vinkelbygget stald til kvæg. Gårdens besætning er på 30 årskøer
af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, roer, raps og foderærter.
Der er 4 traktorer, enkornssåmaskine, andel i mejetærsker og grubber. Maskinstation
bruges ind i mellem. Gården drives sammen med sønnen Lars Østergaard, Udbyvej 5,
Stege.
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BASNÆSVEJ 18, "RØDDINGGÅRD",
RØDDINGE, 4780 STEGE.
MOGENS ØBO LARSEN, omtales
under Røddingevej 60.
M.Ø.L. overtog gården d. 1.-4.1983 fra Hanne Eigen.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal
40,6 ha.
Stuehuset er opført i 1876, ma
skinhus ca. 1970 og der er en
spaltestald. Gårdens besætning er
på 50 kvier af racerne RDM og
SDM. Der er tårnsilo samt varmt

og koldt lufts tørreri.
M.Ø.L. ejer og driver også "Øbogård", Røddingevej 60, Røddinge, 4780 Stege.

BASNÆSVEJ 19, "GRØNAGERGAARD", RØDDINGE, 4780 STE
GE, tlf. 55-816497.
OLE FRANDSEN, gårdejer, født
d. 3.-4.-1952, søn af Anna Elisa
beth og Alfred Frandsen, Røddin
ge, gift d. 7.-6.-1975 med Mona
Madsen, husassistent, født d. 3.9.-1952, datter af Ulla og Gert
Madsen, Borre. Parret har børne
ne: Pernille, født d. 25.-3.-1976,
Birgitte, født d. 5.-2.-1980, A
nette, født d. 5.-2.-1980 og Anders, født d. 12.-7.-1990.
O.F. arbejder som maskinarbejder. Han er 4. generation på gården, som oldefaderen
byggede i 1862, og den blev overtaget d. 1.-4.-1984 fra forældrene.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 17,5 ha., heraf 3,5 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1862 og gennemrestaureret i 1984, kvægstalden er ombygget til
svinestald, svinestalden er senere ombygget, ingen af dem benyttes i dag, derudover
er der maskinhus fra 1970. Planteproduktionens salgsafgrøder er roer, hvede, byg og
raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, roeoptager samt andel i enkornssåmaskine og
vindmølle. Maskinstation bruges lidt.

BASNÆSVEJ 29, RØDDINGE,
4780 STEGE, tlf. 55-816238.
JENS JENSEN, gårdejer, født d.
14.-9.-1922, søn af Margrethe og
Anders Christian Jensen, Frenderup, gift d. 1.-10.-1944 med Gud
run Andersen, medhjælpende hu
stru, født d. 6.-2.-1924, datter af
Ingeborg og Poul Andersen, Ko
ster. Parret har børnene: Ruth,
født d. 2.-4.-1948 og Knud, født
d. 18.-3.-1953.
J.J. overtog gården i 1950 fra
Hans Jørgen Christoffersen.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 19,2 ha., heraf tilkøbt 8,3 ha.
Stuehuset er moderniseret flere gange. Den 3-længede gård er formentlig fra 1900 og
maskinhuset er fra 1970. Planteproduktionens salgsafgrøder er roer og korn. Der er 2
traktorer, 1 mejetærsker og roeoptager. Maskinstation bruges lidt.
BAUNEHØJVEJ 9, "HÆKKELUNDGÅRD", FRENDERUP, 4780 STEGE, tlf. 55-814682.
BENT HENRIKSEN, gårdejer, født d. 24.-6.-1944, søn af Margrethe og Harry Henrik-

-8sen, gift d. 4.-8.-1984 med Birthe Keldberg, medhjælpende hustru, født d. 27.-10.1943, datter af Johanne og Knud Keldberg.
B.H. har været på Sydsjælland Landbrugsskole. Han er 3. generation på gården, som
han overtog i 1972 fra sin far.
Ejendomsskyld 2.850.000. Areal 42 ha., hvoraf noget er mose. Derudover er der forpagtet 57 ha.
Stuehuset er opført ca. 1860 og løbende restaureret, kvægstald opført 1980, svinestald
1942, lade 1860, maskinhus 1978, gylletanke 1974 og 1986 og desuden er der 2 køresiloer. Gården drives med en besætning på 47 årskøer, 50 ungdyr og 40 slagtekalve af
racerne RDM og SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, ærter, raps,
hvede, vedvarende græs og byg. Der er 5 traktorer, 1 mejetærsker, kornmagasin samt
varmt lufts tørreri. På gården er ansat 1 fodermester og 1 skoledreng og maskinstati
on bruges delvis.

BAUNEHØJVEJ 11, "KROGSHOLTEGAARD", FRENDERUP, 4780
STEGE, tlf. 55-815286.
RICHARDT HJELMAGER, gård
ejer, født d. 12.-3.-1919, søn af
Kristine og Marius Hjelmager,
gift d. 21.-4.-1949 med Alice
Nøhr Poulsen, medhjælpende hu
stru, født d. 12.-5.-1929, datter
af Svend Nøhr Poulsen. Parret
har børnene: Hanne og Bjarne.
R.H. har været på Tune Land
brugsskole samt på Teknologisk
Institut. Han overtog gården d. 1.-6.-1957 fra sin far. "Krogsholtegaard" er en gammel
slægtsgård; den var fæstegård under Marienborg, men blev købt fri af R.H.'s oldefar. I
1941 brændte gården, men blev genopført.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 24 ha.
Stuehuset et opført i 1941 efter brand, kvægstalden fra 1941 er ombygget til svine
stald i 1970, svinestalden fra 1941 er moderniseret i perioden 1970-72 og maskinhuset
er fra 1971. Gården drives med en besætning på 5 årssøer og 80 slagtesvin. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er korn og sukkerroer. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker,
plansilo samt varmt og koldt lufts tørreri. Maskinstation benyttes lidt.
BAUNEHØJVEJ 30, "ELLESTEDGAARD", HJELM, 4780 STEGE,
tlf. 55-816383.
VAGN LARSEN, gårdejer, født
d. 16.-2.-1941, søn af Oskar Lar
sen, Hjelm.
V.L. overtog gården i marts
1967 fra Kaj Jacobsen.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal
12,1 ha., heraf 2 ha. mose.
Stuehuset er løbende restaureret,
svinestaldene er ændret i 197071, lade opført 1963, maskinhus
1970 og der er ajlebeholder. Gårdens besætning er på 10 årssøer og 170 solgte smågrise. Planteproduktionens salgsafgrøde er maltbyg. Der er 1 traktor, tårnsilo samt
varmt og koldt lufts tørreri.
BODSHØJVEJ 11, "BODSHØJGAARD", UDBY, 4780 STEGE, tlf. 55-814477.
BØRGE LARSEN, gårdejer, født d. 25.-10.-1926, søn af Herdis og Hans Jørgen Larsen,
Udby, gift d. 11.-7.-1953 med Birte Klenz Nielsen, født d. 23.-6.-1928, datter af
Helga og William Nielsen, Gentofte. Parret har børnene: Peter, født d. 9.-4.-1954,
Torben, født d. 25.-12.-1955 og Poul, født d. 6.-2.-1964.

-9Børge Larsen har været på Lyng
by Landbrugsskole. Han overtog
gården d. 1.-6.-1957, efter at
have forpagtet den i 6 år, efter
sine forældre. Slægten kan føres
tilbage til 1624, gården blev ud
flyttet fra byen først i 1800-tallet.
Ejendomsskyld 1.550.000. Areal
20,5 ha.
Stuehuset er opført i 1912 og mo
derniseret flere gange, kombine
ret svine- og hestestald er op
ført 1909 og renoveret til kostald i 1962, garage og brændehus opført 1924 og laden
er tilbygget i 1920. Planteproduktionens salgsafgrøder er maltbyg, hvede og sukker
roer. Der er 2 traktorer, tankoptager, plansilo, koldt lufts tørreri og halmfyr. Maskin
station bruges lidt.

BORRENSVEJ 4, "MUNKHOLM", BORREN, 4780 STEGE, tlf. 55-816139.
KNUD CHRISTIANSEN, født d. 15.-10.-1907, søn af Olga og C.F. Christiansen, Grims
by, gift d. 17.-10.-1930 med Valborg Hansine Nielsen, født d. 10.-11.-1909, datter af
Martine og Niels Peter Nielsen, Fåborg. Parret har børnene: Grete, født d.
10.-10.-1932 og Knud, født d. 22.-5.-1939.
K.C. er 3. generation på gården, som han overtog i april 1949 fra Sophie og Christian
Hansen. K.C.'s bedstefar byggede gården i 1863, den blev genopført efter brand i
1893. V.H.N. kom til gården som plejedatter i 1917.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 12,1 ha., som er bortforpagtet.
På gården er der 1 traktor.
BORRENSVEJ 6, BORREN, 4780 STEGE, tlf. 55-816242.
SVEN-ERIK THRANE HANSEN, gårdejer, født d. 26.-10.-1949, datter af Ellen og Ha
rald Hansen, Hjelm, gift d. 13.-12.-1969 med Helen Solveig Nielsen, medhjælpende
hustru, født d. 15.-1.-1948, datter af Anny og Hans Jørgen Nielsen, Borren. Parret har
børnene: Michael, født d. 20.-2.-1966, Susanne, født d. 11.-11.-1970, Tommy, født d.
24.-6.-1973, Maria, født d. 7.-7.-1974 og Dorthe, født d. 14.-6.-1986.
S.E.T.H. arbejder som chauffør. Han overtog gården d. 1.-7.-1981 fra Kaj Jensen.
Ejendomsskyld 1.125.000 + tilkøbt. Areal 13,2 ha., hvoraf der er købt 8,3 ha. i 1989.
Der er 0,3 ha. mose samt forpagtet 8,5 ha.
Kvægstalden fra 1881 er senere ombygget til svinestald, svinestald og lade er fra
1954. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede, roer og raps. Der er 1 traktor,
andel i mejetærsker, roeoptager samt kornloft. Maskinstation bruges lidt.
BORRENSVEJ 14, BORREN,
4780 STEGE, tlf. 55-816398.
KARL CHRISTIAN WINTHER,
gårdejer, født d. 21.-5.-1916, søn
af Johannes Winther, Pollerup,
gift d. 23.-5.-1943 med Else Jør
gensen, født d. 24.-8.-1921, dat
ter af Jørgen Jørgensen, Bissinge.
K.C.W. overtog gården d. 1.-4.1950 fra Mogens Andersen.
Ejendomsskyld ca. 780.000. Are
al 10 ha., heraf tilkøbt 2 ha. En
lille del af jorden ligger i Flæskemosen ved Orehæld. 7,7 ha. erbortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1878 og moderniseret flere gange, derudover er der staldlænge
og kombineret redskabsrum og garage. Der er 1 traktor og kornloft.
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BRAKILDEVEJ 3, "BRAKILDEGAARD", RAABYLILLE, 4780
STEGE, tlf. 55-813425.
MOGENS FRIMAND, gårdejer,
søn af Søren Frimand, gift d.
26.-2.- 1956 med Birthe Ander
sen, datter af Niels Chr. Ander
sen. Parret har børnene: Claus
og Charlotte.
M.F. har været på landbrugssko
le. Han overtog gården d. 1.-5.1961 fra Hans Bendsen.
Areal 52 ha., heraf tilkøbt 19
ha., og der er forpagtet 6 ha.
Gårdens bygninger består af stuehus, 3 svinestalde, lade, maskinhus og gylletank. Går
den drives med en besætning på 325 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er
sukkerroer, byg, hvede og frø. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo og varmt
lufts tørreri. På gården er ansat 1 medhjælper.
M.F. ejer og driver desuden Kraneledvej 39, 4791 Borre, som er på 51 ha.
BRAKILDEVEJ 8, RÅBYLILLE,
4780 STEGE, tlf. 55-813192.
KURT KAMP, gårdejer, født d.
3.-6.-1943, søn af Olga og Chri
stoffer Kamp.
K.K. er 4. generation på gården,
som han overtog d. 1.-7.-1987
fra sin mor.
Ejendomsskyld 1.550.000. Areal
26,8 ha.
Stuehuset er opført 1864 og lø
bende restaureret, kvægstalden
fra 1864 er løbende restaureret,
lade og maskinhus opført 1980, derudover er der køresilo og ajlebeholder. Gårdens
besætning er på 20 årskøer og 25 ungdyr af blandet race. Planteproduktionens salgs
afgrøder er sukkerroer, maltbyg og hvede. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og sving
læser. Maskinstation bruges delvis.

BRINGTOFTEVEJ 2, "BR1NGTOFTEGAARD", 4780 STEGE, tlf.
55-814599.
NIELS PEDER ANDERSEN, gård
ejer, født d. 15.-9.-1959, søn af
Gerda og Hans Andersen, Stege,
gift i august 1985 med Hanne
Larsen, ekspeditrice, født d. 9.11.-1962, datter af Elna og Ib
Larsen, Stege.
N.P.A. arbejder som arbejdsmand
og har været på Næsgård Ager
brugsskole. Han overtog gården
i 1984 fra Hilda og Richard Larsen.
Ejendomsskyld 1.205.000. Areal 18,4 ha. og der er forpagtet 33,2 ha.
Stuehuset er opført 1854 og løbende restaureret, laden fra 1854 er udvidet i 1956.
Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, byg, hvede, raps og ærter. Der er 1
traktor. Maskinstation bruges en del.
BRINGTOFTEVEJ 10, "RAUNSHOLTEGÅRD". TØVELDE, 4780 STEGE, tlf. 55-818155.
LEIF ASTRUP JØRGENSEN, landmand, født d. 21.-5.-1955, søn af Bodil og Erik Jør-

-11gensen, gift d. 14.-6.-1985 med
Merete Nøhr Christoffersen, spa
rekasseassistent, født d. 19.-5.1957, datter af Asta og Hans
Christoffersen. Parret har børne
ne: Stine, født d. 7.-1.-1987 og
desper, født d. 13.-6.-1989.
Leif A. Jørgensen har været på
Høng Landbrugsskole. Han er 4.
generation på gården, som han
overtog d. 1.-1.-1984 fra sin far.
Ejendomsskyld 1.940.000. Areal
45 ha.
Stuehuset er løbende restaureret, svinestald opført 1970 og der er maskinhus. Plante
produktionens salgsafgrøder er hvede, byg, vinterraps, hvidkløver og engrapgræs. Der
er 1 traktor, tårnsilo samt varmt og koldt lufts tørreri. Maskinstation bruges en del.

BRINGTOFTEVEJ 11, "ROSEN
BAKKEN", TØVELDE, 4780 STE
GE, tlf. 55-814282.
EJVIND JØRGENSEN, gårdejer,
født d. 19.-8.-1938, søn af Sigrid
og Johannes Jørgensen, Bissinge,
gift d. 11.-7.-1964 med Jonna
Mortensen, fabriksarbejder, født
d. 27.-1.-1943, datter af Ellen
og Theodor Mortensen, Stege.
Parret har børnene: Tina, født d.
2.-4.-1969 og Sonni, født d. 21.4.-1971.
E.J. arbejder som specialarbejder og har været på Lundby Landbrugsskole. Han over
tog gården d. 1.-5.-1964 fra Helge Astrup Jørgensen. I 1798 brændte gården, og ejerne
bad som de første om udflytning. Den blev genopført ved Hulbækrende, senere blev
gården delt med en mur, tværs gennem hele ejendommen. 1 1844 blev nuværende ejen
dom opført og i 1972 blev nabogården tilkøbt.
Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 33 ha., heraf tilkøbt 16 ha., der er 0,5 ha. skov. 30
ha. er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1844 og løbende restaureret, kvægstald og svinestald er opført
1932, lade og maskinhus 1979, derudover er der ajlebeholder. Der er 2 traktorer og 1
mejetærsker.
BRINGTOFTEVEJ 13, "HULBÆKGÅRD", TØVELDE, 4780 STEGE,
tlf. 55-814286.
JENS FREDERIK HULBÆK PE
TERSEN, gårdejer, født d. 25.-6.1926, søn af Kirstine og Christi
an Petersen, gift d. 27.-12.-1961
med Elly Johansen, husassistent,
født d. 28.-9.-1929, datter af Kir
stine og Peter Johansen, Hjerte
bjerg. Parret har børnene: Jens,
født d. 19.-4.-1962, Hans, født d.
30.-3.-1964, Lars, født d. 23.-2.-

1968 og Eva, født d. 21.-10.-1971.
J.F.H.P. arbejder som specialarbejder og er medhjælper på et frilandsgartneri, han har
været på Dalum Landbrugsskole. Han er 4. generation på gården, som blev overtaget i
1964 fra moderen. Den har været i slægtens eje siden 1792 og blev udflyttet i år
1800.
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Stuehuset er opført i 1923 og løbende restaureret, kvægstald, svinestald, lade,
maskinhus og foderhus er opført i perioden 1917-23, derudover er der ajlebeholder. På
gården er der 2 får.
J.F.H.P. driver bondegårdsferie i sommerhalvåret.

BRØNDEGÅRDSVEJ 7, "BONSHOLTGÄRD", HÅRBØLLE, 4792 ASKEBY, tlf. 55817283.
VILLY HANSEN, gårdejer, født d. 26.-5.-1931, søn af Marie og Peter Hansen, gift d.
30.-5.-1953 med Margit Nielsen, medhjælpende hustru, født d. 9.-10.-1933, datter af
Jenny og Richard Nielsen, Damme. Parret har børnene: Gurli, født i 1954, Mona, født
i 1957, Lisa, født i 1963 og Jan, født i 1969.
V.H. er 3. generation på gården, som han overtog i 1960 fra sin far.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 14 ha., hvoraf noget er mose. Derudover er forpagtet
14 ha.
Stuehuset er løbende restaureret, svinestalde er opført 1960 og 1970, samt maskinhus
1980. Gårdens besætning er på 300 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøde er
sukkerroer. Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker.
BØGEBJERGVEJ 12, 4791 BORRE, tlf. 55-812289.
HELGE KRISTOFFERSEN, gård
ejer, født d. 19.-10.-1940, søn af
Esther og Peter Kristoffersen,
gift d. 6.-5.-1964 med Birthe Gottop Sørensen, medhjælpende hu
stru, født d. 6.-7.-1943, datter af
Grethe Gottop og Børge Søren
sen, Borre. Parret har børnene:
Flemming, født d. 4.-2.-1965,
Charlotte, født d. 10.-9.-1968 og
Henrik, født d. 20.-8.-1975.
H.K. har på gårdens jorde en grusgrav, hvorfra der sælges grus. Han er 2. generation
på gården, som blev overtaget i april 1980 fra forældrene.
Ejendomsskyld 1.090.000. Areal 19,8 ha., heraf 1,7 ha. opdyrket eng. Desuden er der
forpagtet 4 ha.
Stuehuet er opført 1954, kvægstald, svinestalde og foderhus 1954, lade og maskinhus
1920, køresilo 1986 og derudover er ajlebeholder. Gårdens besætning er på 13 får.
Planteproduktionens salgsafgrøder er kartofler, byg, hvede, rug og raps. Der er 2 trak
torer, 1 mejetærsker, gummiged samt gravemaskine. En af sønnerne hjælper til.

BØGEBJERGVEJ 21, "LANGEMO
SE", NY BORRE, 4791 BORRE.
PREBEN NØHR HANSEN, omta
les under Kirkeholmvej 13.
P.N.H. overtog gården d. 1.-9.1990 fra Kjeld Hemmingsen.
Ejendomsskyld 2.470.000. Areal
48,5 ha., hvoraf en del er mose.
Derudover er forpagtet 13,5 ha.
Stuehuset er opført 1916, kvæg
stald og svinestald 1916 samt
lade 1910. Planteproduktionens
salgsafgrøde er sukkerroer. Der
er 4 traktorer og 1 mejetærsker, Maskinstation bruges lidt. På gården er ansat 2
medhjælpere samt 1 skoledreng.
P.N.H. driver desuden Kirkeholmvej 13, Hjertebjerg, 4780 Stege.
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DALSGÅRDSVEJ 2, "BAKKELUND", SØNDERBY, 4791 BORRE, tlf. 55-812286.
SVEN OVE JENSEN, gårdejer,
født d. 12.-1.-1940, søn af Eli og
Ejner Jensen, gift d. 12.-11.-1966
med Kirsten Errebo, sygeplejer
ske, født d. 13.-6.-1941, datter
af Inger og Aage Errebo, Borre.
Parret har børnene: Lars, født d.
15.- 10.-1967 og Mogens, født d.
5.- 8.-1971.
S.O.J. arbejder som specialarbej
der og har været på Lundby Landbrugsskole. Han er 2. generation på gården, som han
overtog d. 1.-7.-1969 fra sin mor.
Ejendomsskyld 1.320.000. Areal 19,9 ha., heraf 0,5 ha. mose. Derudover er der forpagtet 7,7 ha.
Stuehuset er opført ca. 1900 og løbende restaureret, svinestalden fra 1969/70 er til
bygget i 1974, lade opført 1978, derudover er der maskinhus og ajlebeholder. Gårdens
besætning er på 20 årssøer og 300 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er
sukkerroer, raps, hvede, vårbyg og vinterbyg. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plan
silo samt anpart i vindmølle.

DAMMEGADE 19, "DAMMEGAARD", DAMME, 4792 ASKE
BY, tlf. 55-817140.
PEDER VERNER RASMUSSEN,
gårdejer, født d. 15.-6.-1915, søn
af Laura Henny og Peder Tho
mas Rasmussen, gift d. 21.-5.-1944
med Cecilie Valborg Mette Han
sen, sygehjælper, født d. 30.-1.1922, datter af Kirstine Mathil
de og Niels Peder Hansen, Gøttrup, Jylland. Parret har børne
ne: Vivi, født d. 5.-12.-1944,
Hanne, født d. 11.-2.-1946, Lene, født d. 4.-4.-1947 og Karsten, født d. 11.-10.-1954.
P.V.R. har været på Dalum Landbrugsskole. Han er 7. generation på gården, som han
overtog i 1942 fra sin far.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 15 ha., der er frasolgt 2,2 ha. 2,8 ha. er fjordskov.
Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1900 og løbende restaureret, kvægstalden fra 1668 er løbende
restaureret, svinestalden er ombygget i 1943, lade og maskinhus fra 1668 er løbende
restaureret, derudover er der foderhus og gylletank. Der er 1 traktor.
DAMMEHAVEVEJ 1, LILLE DAM
ME, 4297 ASKEBY, tlf. 55817408.
POUL HEMMINGSEN, gårdejer,
født d. 7.-12.-1932, søn af Karen
og Henning Hemmingsen, Lille
Damme, gift d. 9.-4.-1958 med
Karla Olsen, medhjælpende hustru,
født d. 12.-10.-1938, datter af
Olga og Karl Olsen, Bogø. Parret
har sønnen Finn, født d. 22.-4.-1957.
P.H. er 5. generation på gården,
som han overtog d. 9.-4.-1973 fra morbroderen, Leo Larsen.
Ejendomsskyld 750.000. Areal 11 ha., heraf tilkøbt 3,3 ha.
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Stuehuset er opført i 1894 og moderniseret flere gange, kombineret kvæg- og svinestald er opført 1924, grisestald 1963 og maskinhus 1977. Gården drives med en besæt
ning på 12 årskøer, 6 ungdyr og 5 slagtekalve af racen RDM samt ca. 70 slagtesvin.
Planteproduktionens salgsafgrøde er roer. Der er 3 traktorer, enkornssåmaskine, roe
optager samt plansilo. Maskinstation bruges til høst.

DAMMEHAVEVEJ 2, LILLE DAM
ME, 4792 ASKEBY, tlf. 55817480.
SVEND JULIUS LANGE, gårdejer,
født d. 21.-10.-1933, søn af Olga
Johanne og Jens Albert Pedersen
Lange, Lille Damme, gift d. 28.1.-1967 med Rita Erna Pedersen,
født d. 10.-7.-1937, datter af Eb
ba og Hjalmar Pedersen, Sprove.
Parret har børnene: Pia, født d.
16.-1.-1971 og Jan, født d. 18.3.-1972.
S.J.L. er næstformand for Møns Familiebrug samt formand for kvægbrugsudvalget for
Familiebruget. Han er 2. generation på gården, som han overtog d. 18.-5.-1965 fra
sine forældre.
Ejendomsskyld 630.000. Areal 8,3 ha., heraf tilkøbt 3,1 ha.
Stuehuset er opført 1983, kvægstald 1920, maskinhus 1965 og tilbygget 1975, køresilo
opført 1989. Gården drives med en besætning på 19 malkekøer, 10 kviekalve og 9 tyre
kalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er roer og hvede. Der er 4
traktorer, 1 mejetærsker, enkornssåmaskine og roeoptager.
DAMMEHAVEVEJ 3, LILLE DAM
ME, 4792 ASKEBY, tlf. 55-817084.
TAGE VAGN MADSEN, gårdejer,,
født d. 15.-5.-1936, søn af Anna
og Laurits Madsen, Kulsbjerg.
T.V.M. er kasserer for DammeAskeby Vandværk. Han er 2. ge
neration på gården, som han
overtog d. 1.-1.-1975 fra sine
forældre.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal
33 ha., heraf tilkøbt 21 ha. Der
udover er forpagtet 9,4 ha.
Stuehuset er opført før 1900, gården er 4-længet, udbygningerne er opført i 1916/17,
ny svinestald 1979 og der er maskinhus. Planteproduktionens salgsafgrøder er roer, byg
og hvede. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, enkornssåmaskine, roeoptager, svinglæs
ser, tårnsilo, koldt lufts tørreri samt fuldautomatisk foderblandeanlæg og fuldauto
matisk udmugningsanlæg.
DAMMEHAVEVEJ 7, 4792 ASKE
BY, tlf. 55-817054.
KARL JOHANNES HANSEN,
gårdejer, født d. 14.-1.-1930, søn
af Anna og Hans Kristian Han
sen, gift d. 5.-10.-1934 med Lissi
Nøhr, født i 1934 og død 9.-12.1974. Parret har børnene: Jane,
født d. 11.-1.-1955, Lone, født
20.-7.-1957, Jens, født d. 14.-6.1962, Morten, født d. 14.-5.-1965
og Jakob, født d. 29.-10.-1967.
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fra sin far.
Ejendomsskyld 970.000. Areal 12 ha., heraf 0,5 ha. skov. Oorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1859 og nybygget 1976, svinestald og lade opført 1976. Der er 1
traktor.

EGHOLMVEJ 3, KOSTER, 4780 STEGE.
TRINE OG KNUD NYMANN, datter/søn af Hanne og Peter Nymann, "Kostervig".
K.N. har været på Næsgård Landbrugsskole. Søskendeparret overtog gården i 1987 fra
Ebba Ulriksen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 18 ha. Oorden er bortforpagtet til faderen.
EGHOLMVEJ 13, "HYLDAGERGÅRD", KOSTER, 4780 STEGE, tlf. 55-818089.
SØREN DENNIS 0ENSEN, gårdejer, født d. 12.-5.-1961, søn af Ina Irene og Aage
Peter Oensen, Koster.
S.D.0. arbejder som montørmedhjælper og er kompagnichef for Hjemmeværnet i
Stege/Damsholte. Han er agroøkonom fra Næsgård Landbrugsskole. Han overtog går
den d. 2.-5.-1989 fra sine forældre.
Ejendomsskyld 1.610.000. Areal 22,4 ha., heraf 2 ha. mose og eng.
Gammelt stuehus er opført i 1835 og væsentlig ombygget i 1950, nyt stuehus er opført
i 1916, kvægstald og svinestald 1850 og væsentlig ombygget i 1945, maskinhuset er fra
1912. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede, roer, rug og hvidkløver. Der er
1 traktor, 1 mejetærsker, rundballepresser og halmfyr. Maskinstation bruges lidt.
EGHOLMVEJ 25, "KOSTERVIG",
KOSTER, 4780 STEGE, tlf. 55814074.
PETER NYMANN, proprietær,
søn af Knud Nymann, gift med
Hanne Andersen, fysioterapeut,
datter af Ejnar Bruun Andersen,
Stege. Parret har børnene: Knud,
Trine og Anders.
P.N. er 3. generation på gården,
som han overtog i 1968 fra sine
forældre.
Areal 200 ha.
Stuehuset er opført i 1906 og moderniseret flere gange, korn- og halmlade er opført
1978, 1980 og 1983, maskinhus 1974. Planteproduktionens salgsafgrøder er roer, hvede,
byg og vinteraps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, varmt og koldt lufts tørreri samt
halmfyr. På gården er ansat 2 medhjælpere. Maskinstation bruges lidt. Størsteparten
af jorden er gammel søbund, der blev inddæmmet i 1870-80.
P.N. er desuden forpagter af jorden på Egholmvej 3, 4780 Stege.

ELMELUNDEVEJ 2, "ELMELUN
DEGÅRD", ELMELUNDE, 4780
STEGE, tlf. 55-812196.
AASE SKOV ANDERSEN, gård
ejer, født d. 29.-3.-1942, datter
af Elly og Johannes Nielsen, El
melunde, gift d. 14.-6.-1980 med
Flemming Andersen, gårdejer,
født d. 12.-6.-1948, søn af Else
og Frank Andersen, Borre. Par
ret har datteren Linette, født d.
1.-4.-1981.
F.A. arbejder som tømrer og
snedker med eget værksted på gården og han har været på Lundby Landbrugsskole.
AA.S.A. er 2. generation på gården, som hun overtog i 1986 fra sin far.
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Ejendomsskyld 1.230.000. Areal 15 ha., der er frasolgt 1 ha.
Stuehuset er restaureret i perioden 1951-55, derudover er der kvægstald og lade fra
1937. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, vinterhvede og vårbyg. Der er
2 traktorer, tårnsilo samt varmt og koldt lufts tørreri. Maskinstation bruges lidt.
Parret driver desuden Ålebækstrandvej 31, Ålebæk.
ELMELUNDEVEJ 19, ELMELUN
DE, 4780 STEGE, tlf. 55-813321.
VERNER KELDBORG JENSEN,
gårdejer, født d. 23.-9.-1925, søn
af Martha Keldborg og Hans Pe
der Jensen, gift d. 12.-5.-1951
med Kirsten Christofphersen,
medhjælpende hustru, født 30.4.-1930, datter af Elna og Aksel
Christofphersen, Kraneled. Parret
har børnene: Marianne, født d.
15.-10.-1952, Birgitte, født d. 2.10.-1955, Susanne, født d. 2.-7.1957, Kim, født d. 19.-2.-1964, Lis, født d. 28.-10.-1965 og Tine, født d. 1.-9.-1968.
V.K.J. har været på Lyngby Landbrugsskole og er medlem af repræsentantskabet for
D.L.G. Han er 2. generation på gården, som han overtog i 1951 fra sin far.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 10 ha., heraf 0,3 ha. mose.
Stuehuset er opført i 1790 og gennemrestaureret i 1975, kvægstald opført 1790, svinestald 1920, lade og maskinhus 1935 og desuden er der ajlebeholder. Gården drives
med en besætning på 50 slagtesvin, 5 ammekøer og 7 ungdyr af racen Simmentaler
samt 1 ged. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, byg og hvede. Der er 3
traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo og anpart i vindmølle. Maskinstation bruges lidt.
FANEFJORDGADE 1, "ASKEBY
MØLLEGAARDEN", 4792 ASKE
BY, tlf. 55-817677.
CHRISTIAN CALLESEN, gårdejer,
født d. 9.-3.-1933, søn af Anna
og Ejner Callesen, Tholstrup,
gift d. 5.-6.-1965 med Grethe
Hansen, økonomaassistent, født
d. 16.-3.-1940, datter af Marie
og Harald Hansen, Askeby. Par
ret har børnene: Ulla, født d.
29.-11.-1966, Ib, født d. 19.-12.1967 og Berit, født d. 17.-2.-1973.
C.C. har været på Vejlby Landbrugsskole. Han overtog gården i 1976 fra Aksel Olsen.
Ejendomsskyld 1.040.000. Areal 16 ha., hvoraf noget er mose og skov. Derudover er
forpagtet 5,5 ha. Stuehuset er opført i 1835 og løbende restaureret, desuden er der
kvægstald, svinestald og lade. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og hvede. Der
er 2 traktorer.
FANEFJORDGADE 40, "GAMMEL
GÅRD", 4792 ASKEBY, tlf. 55817205.
POUL BRUUN HANSEN, gårdejer,
født d. 24.-2.-1938, søn af Niel
sine og Harald Bruun Hansen,
gift d. 27.-6.-1964 med Ulla An
dersen, medhjælpende hustru,
født d. 30.-8.-1940, datter af Ka
ren og Jens Andersen, Nyborre.
P.B.H. arbejder på Superfos i
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som han overtog d. 31.-5.-1966 fra sin far. Gården lå øde i 1682, efter at svenskerne
havde brændt hele byen af.
Ejendomsskyld 1.606.000. Areal 26,2 ha., heraf er der anpart i Fanefjord Skov.
Stuehuset er opført i perioden 1659-82 og løbende restaureret, ny svinestald er opført
i 1972, lade 1937, derudover er der maskinhus og foderhus. Planteproduktionens salgs
afgrøder er sukkerroer, byg, hvede og raps. Der er 1 traktor samt tårn- og plansilo.
Maskinstation bruges delvis.

FANEFJORDGADE 46, "VESTERGÅRD", 4792 ASKEBY, tlf. 55-817171.
HELENE POULSEN, gårdejer, født d. 1.-5.-1941, datter af Elna og Jens Peter Jensen,
gift d. 1.-5.-1960 med Jørgen Aage Poulsen, gårdejer, født d. 27.-7.-1935, søn af
Ingeborg og Verner Poulsen, Askeby. Parret har børnene: Susanne, født d. 10.-4.-1961,
Johnny, født d. 11.-4.-1965 og Karsten, født d. 5.-4.-1969.
J.A.P. har været på Næsgård Agerbrugsskole.
H.P. er 21. generation på gården, som blev overtaget af ægteparret i 1960 fra Jens
Peter Jensen. Gården har været i slægtens eje siden 1610.
Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 33 ha., heraf tilkøbt 16 ha., der er 2 ha. skov.
Derudover er der forpagtet 2 ha.
Stuehuset er opført 1900 og løbende restaureret, svinestalde er opført 1700, 1900 og
1986, lader 1965 og 1980, maskinhus 1920 og gylletank 1987. Gårdens besætning er på
350 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøde er sukkerroer. Der er 2 traktorer, 1
mejetærsker, 4 tårnsiloer samt koldt lufts tørreri.
FANEFJORDGADE 179, "KOKSEBY MØLLE", KOKSEBY DAMME,
4792 ASKEBY, tlf. 55-817348.
HANS JAKOBSEN, gårdejer, født
d. 29.-9.-1943, søn af Margrethe
og Magnus Jakobsen, Fyn, gift d.
30.-1.-1965 med Karin Lyck, hus
assistent, født d. 15.-7.-1942, dat
ter af Anna og Jørgen Lyck, Dyb
bøl. Parret har sønnen Bjarne,
født d. 16.-11.-1975.
H.J. er jæger ved Kongehuset.
Han overtog gården i 1978 fra

Gudrun og Valdemar Jørgensen.
Ejendomsskyld 800.000. Areal 3,8 ha., der er frasolgt lidt.
Stuehuset er ca. 500 år gammelt og løbende restaureret, maskinhuset er fra 1986.
Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer og byg. Der er 1 traktor og anpart i
vindmølle. På gårdens jorde findes en stubmølle, som er den sidste stubmølle på Møn,
og som virkede indtil 1972.
FANEFJORDGADE 181, "BARHØJGAARD", DAMME, 4792 ASKEBY, tlf. 55-817776.
PETER WØLDIKE SCHMITH, gårdejer, født d. 18.-3.-1958, søn af Hertha og Tage
Wøldike Schmith, København, gift d. 26.-5.-1984 med Annie Jensen, køkkenassistent,
født d. 21.-12.-1962, datter af Sofie og Jens Clausen Jensen, Toreby. Parret har
børnene: Anders, født d. 12.-12.-1983 og Kathrine, født d. 15.-8.-1989.
P.W.S. er agronom fra Næsgård Agerbrugsskole. Han er 2. generation på gården, som
han overtog i 1985 fra sin far.
Ejendomsskyld 2.800.000. Areal 41 ha., heraf tilkøbt 13 ha.
Stuehuset er opført ca. 1900 og løbende restaureret, kvægstald opført 1900, maskinhus
1981 og gylletank 1985, derudover er der køresilo. Gården drives med en besætning på
20 årskøer, 10 ungdyr og 20 slagtekalve af racen Hereford samt 1 avlstyr. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er sukkerroer, byg, hvede og rug. Der er 3 traktorer samt
anpart i vindmølle. På gården er ansat 1 skoledreng.
P.W.S. driver desuden Grønsundvej 285, 4792 Askeby.
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4792 ASKEBY, tlf. 55-817547.
BJARNE JENSEN, gårdejer, født
d. 18.-2.-1954, søn af Margrethe
og Aage Jensen, Askeby, bor sam
men med Birgit Jensen, kontor
assistent, født d. 29.-4.-1954, dat
ter af Ellen og Aksel Jensen.
B.J. driver maskinstation fra går
den, han har været på Høng Land
brugsskole. Han overtog gården i
1979 fra Hans Chr. Nielsen.
Areal 64 ha., heraf tilkøbt 48 ha.

Derudover er der forpagtet 16 ha.
Stuehuset er løbende restaureret, kvægstald, lade, køresilo og gylletank er opført 1983
samt maskinhus 1989. Gården drives med en besætning på 60 årskøer, 60 ungdyr og 30
slagtekalve af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, maltbyg,
hvede og raps. Der er 10 traktorer, 2 mejetærskere, 1 rendegraver, plansilo, varmt og
koldt lufts tørreri samt halmfyr. På gården er ansat 2 medarbejdere.
FANEFJORD KIRKEVEJ 61, 4792 ASKEBY.
HANS K. OLSEN, gårdejer, født d. 14.-5.-1946, søn af Hans Ejnar Olsen, gift d.
5.-4.-1970 med Mona Kongslev, advokatsekretær, født d. 8.-11.-1946, datter af M.M.
Kongslev. Parret har datteren Jeanett.
H.K.O. er bankdirektør. Han overtog ejendommen fra sine forældre.
Areal 15 ha., heraf ca. 4 ha. eng. Jorden er bortforpagtet.
FANEFJORD SKOVVEJ 3, HOV
MARKEN, 4792 ASKEBY, tlf.
55-817368.
SVEND RASMUSSEN, gårdejer,
født d. 21.-9.-1928, søn af Kir
stine og Olaf Rasmussen, gift d.
19.-3.-1952 med Tove Skov, med
hjælpende hustru, født d. 15.-12.1934, datter af Herdis og Oluf
Skov, Tostenæs. Parret har bør
nene: Fanny, født d. 29.-7.-1952,
Conny, født d. 7.-8.-1953, Pre
ben, født d. 19.-7.-1954, Hanne, født d. 18.-9.-1957 og Bjarne, født d. 16.-11.-1961.
S.R. er 2. generation på gården, som han overtog d. 11.-12.-1950 fra sin far.
Ejendomsskyld 2.010.000. Areal 34,7 ha., heraf tilkøbt 15 ha., der er 0,6 ha. mose.
Stuehuset er opført ca. 1800 og løbende restaureret, kvægstald opført 1958, svinestald
1952, lade 1967 og maskinhus 1980. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer,
hvede, byg og frø. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, rendegraver, plansilo, varmt og
koldt lufts tørreri. En af sønnerne hjælper til på gården.
S.R. ejer og driver desuden "Gammelbygård", Grønjægersvej 2, 4792 Askeby.

FARØGÅRDSVEJ 3, "SØNDERGAARD", FARØ, 4792 BOGØ, tlf. 53-794214.
CARLO SØNDERUP, gårdejer, født d. 11.-5.-1922, søn af Anna og Peder Vilhelm Søn
derup, gift d. 28.-11.-1958 med Ellen Ansbjerg, medhjælpende hustru, født d. 20.-4.1932, datter af Anna og Otto Ansbjerg. Parret har børnene: Bjarne, født d. 6.-3.-1953,
Marianne, født d. 16.-4.-1954 og Lis-Anne, født d. 4.-4.-1959.
C.S. er 2. generation på gården, som han overtog i 1957 fra sin mor.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 19,2 ha., heraf 1 ha. strandeng.
Stuehuset er løbende restaureret, derudover er der svinestald, lade, maskinhus og
ajlebeholder. Gårdens besætning er på 5 årssøer og 100 solgte smågrise. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er hvede, byg og raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker,
tårnsilo og koldt lufts tørreri. Maskinstation bruges lidt.
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FARØGÅRDSVEJ 5, "FAR0GÄRDEN", 4793 BOGØ, tlf. 53-794104.
MAGNUS RASMUSSEN OG MOR
TEN RASMUSSEN, gårdejere.
M.R. er født d. 3.-4.-1916, søn
af Andrea og Morten Rasmussen,
Sporup, Jylland, gift d. 3.-4.-1947
med Edith Johansen, husmor,
født d. 30.-6.-1921, datter af
Ingeborg og Hans Frederik Johan
sen, Moseby. Parret har børnene:
Morten, født d. 18.-5.-1948, An
drea, født d. 3.-3.-1950, Karen,
født d. 15.-6.-1951, Kirsten, født d. 2.-6.-1953 og Anette, født d. 4.-8.-1959.
Gården ejes i fællesskab mellem Magnus Rasmussen og sønnen Morten Rasmussen, der
desuden arbejder som brobetjent på Farøbroerne. Gården blev overtaget i 1988 fra
Prahl.
Ejendomsskyld 1.470.000. Areal 24,7 ha., heraf 3 ha. eng og mose. Derudover er der
forpagtet 11 ha.
Stuehuset er opført 1775 og løbende restaureret, kvægstald opført 1775, svinestalden
fra 1775 er restaureret i 1954, lade opført 1940, maskinhus 1930 og desuden er der
ajlebeholder og køresilo. Gårdens besætning er på 11 årsammekøer, 7 ungdyr og 10
slagtekalve af blande race samt 8 travheste. Planteproduktionens salgsafgrøder er
hvede, byg, havre og ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, svinglæsser, plansilo,
varmt og koldt lufts tørreri samt vindmølle. Maskinstation bruges lidt.
FARØVEJ 16, "SØMANDSGÅRDEN", 4793 BOGØ BY, tlf. 53794495.
JØRGEN LARSEN, gårdejer,
født d. 2.-12.-1959, søn af Jytte
og Peter Larsen, Holme Olstrup,
gift d. 3.-4.-1980 med Pia Nord
mann Hansen, kontorassistent,
født d. 7.-12.-1960, datter af
Vita og Dan Nordmann Hansen,
Væggerløse. Parret har børnene:
Brian, født d. 29.-8.-1980 og
Jan, født d. 12.-2.-1982.
J.L. har været på Høng Landbrugsskole. Han overtog gården i 1983 fra Erik Petersen.
Ejendomsskyld 1.370.000. Areal 24 ha., heraf tilkøbt 9 ha., der er 1,5 ha. mose. Der
udover er der forpagtet 25,5 ha.
Stuehuset er opført i 1900 og løbende restaureret, kvægstalden fra 1950 er tilbygget i
1990, lade, maskinhus og køresilo er opført i 1976 og gylletanke 1976 og 1990. Gården
drives med en besætning på 70 årskøer og 70 ungdyr af racerne Jersey, RDM og SDM,
desuden er der 2 får og 2 heste. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, byg
og hvede. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, rendegraver, tårnsilo samt staldvarme
anlæg til opvarmning af stuehuset. På gården er ansat 1 fodermester og maskinstation
bruges en del.

FREDERIKSHAVEVEJ 4, "RÅEGÄRD", VOLLERUP, 4792 ASKEBY, tlf. 55-817674.
ORLA RÄE OLSEN, landmand, født d. 12.-11.-1954, søn af Klara og Poul Olsen, gift
d. 28.-6.-1980 med Kirsten Jacobsen, medhjælpende hustru, født d. 8.-4.-1954, datter
af Gurli og John Jacobsen. Parret har børnene: Carina, født d. 18.-11.-1974 og Annet
te, født d. 11.-12.-1975.
O.R.O. er medlem af svineavlsudvalget i Storstrøms Amt. Han er 4. generation på
gården, som han overtog d. 31.-12.-1977 fra sin far.
Ejendomsskyld 1.990.000. Areal 23,8 ha., heraf tilkøbt 4,5 ha. Derudover er der
forpagtet 10 ha.
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Stuehuset er opført 1988, svinestalde 1950 og 1978, lade og maskinhus 1950, maskin
hus og gylletank 1987. Gården drives med en besætning på 125 årssøer, 500 solgte
smågrise og 2.100 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer og raps.
Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og rendegraver. På gården er ansat 1 medhjælper.
O.R.O. ejer og driver desuden "Stenagergård", Stenagervej 6, Damme, 4792 Askeby.

FREDER1KSHAVEVEJ 8, 4792 ASKEBY, tlf. 55-817048.
KRISTIAN JENSEN, parcellist, født d. 22.-4.-1920, søn af Kristine og Jørgen Jensen,
Stege, gift d. 1.-5.-1942 med Esther Jacobsen, husmor, født d. 10.-10.-1920, datter af
Frederik og Marie Jacobsen, Hårbølle Havn. Parret har børnene: Birthe, født d. 28.12.-1942 og Arne Leif, født d. 17.-12.-1947.
K.J. overtog gården i 1953 fra Frede Jensen.
Ejendomsskyld 590.000. Areal 6,7 ha., heraf tilkøbt 0,6 ha., der er 1/4 part i
Fanefjord Skov.
Stuehuset er opført i 1912 og løbende restaureret, svinestald opført 1968 og derudover
er der maskinhus. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer og byg. Der er 2
traktorer, der bruges lidt maskinstation.
FREDERIKSHAVEVEJ 13, VALLERUP, 4792 ASKEBY, tlf. 55817178.
JAN KRISTIANSEN, gårdejer og
mekaniker, født d. 5.-7.-1962,
søn af Hilda og Frede Kristian
sen, Stege.
J.K. er 2. generation på gården,
som han overtog d. 1.-7.-1989
fra sin far.
Ejendomsskyld 970.000. Areal
12,6 ha.
Stuehuset er opført ca. 1890 og
løbende restaureret, kvægstald og svinestald fra 1890 er løbende restaureret, lade
opført 1920 og maskinhus 1968. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, byg
og hvede. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og plansilo.
FRENDERUPGADE 29, "FRØHAVEGÅRD", FRENDERUP, 4780
STEGE, tlf. 55-816111.
KNUD RASMUSSEN, gårdejer,
født d. 23.-6.-1936, søn af Ka
trine og Aksel Rasmussen, gift
d. 31.-7.-1965 med Birgit Jen
sen, hjemmesygeplejerske, født
d. 17.- 5.-1942, datter af Elna
og Osvald Jensen, Stubbekøbing.
Parret har børnene: Vivi, født d.
8.-12.-1966, Henrik, født d. 5.1.-1968, Carsten, født d. 1.-3.-1971
K.R. har været på Sydsjælland Landbrugsskole. Han overtog gården i 1972 fra Henry
Jensen.
Ejendomsskyld 2.300.000. Areal 40 ha., heraf tilkøbt 18 ha. Derudover er der forpagtet 50 ha.
Stuehuset er opført ca. 1870 og løbende restaureret, svinestald, lade, maskinhus og
foderhus er opført 1976 og gylletank 1984. Gården drives med en besætning på 70
årssøer og 1.400 slagtesvin samt 1 hest. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukker
roer, vinterraps, maltbyg, brødhvede, konserves ærter og græsfrø. Der er 3 traktorer,
1 mejetærsker, plansilo, varmt og koldt lufts tørreri samt staldvarmeanlæg til opvarm
ning af stuehuset. På gården er ansat 1 medhjælper.
K.R. ejer og driver desuden "Granly", Vagtbovej 2, Bissinge, 4780 Stege.
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FRENDERUPGADE 31, "NORDGÄRD", NR. FRENDERUP, 4780 STEGE, tlf.55-816580.
MIKAEL GREEN, gårdejer, født d. 3.-1.-1964, søn af Jens E. Green, gift d. 9.-8.-1986
med Jeanette Olsen, laborant, født d. 20.-12.-1963, datter af Vagn Olsen. Parret har 2
børn.
M.G. har det grønne bevis. Han overtog gården d. 15.-3.-1986 fra Niels Fjordhøj.
Areal 40 ha., heraf tilkøbt 21 ha., og derudover er der forpagtet 8 ha.
Stuehuset er opført i 1910 og løbende moderniseret, desuden er der svinestald og lade.
På gården er der 2 traktorer og 1 mejetærsker.
FRENDERUPGADE 43, "ASTRUPGAARD", SØNDER FRENDERUP,
4780 STEGE, tlf. 55-816189.
HANS PETER LARSEN, gårdejer,
født d. 12.-5.-1937, søn af Gud
run og Oskar Larsen, Hjelm, gift
d. 7.-1.-1961 med Lissi Jørgen
sen, fabriksarbejder, født d. 5.5.-1941, datter af Bodil og Henry
Jørgensen. Parret har børnene:
Karsten Palle, født d. 23.-4.-1961,
Annette Rose, født d. 4.-3.-1966

og Anders Perry, født d. 31.-12.- 1976.
H.P.L. overtog gården d. 1.-10.-1962 fra Peter Rasmussen.
Ejendomsskyld 1.180.000. Areal 18,6 ha. og der er forpagtet 3,2 ha.
Stuehuset er opført ca. 1755 og løbende restaureret, svinestalden er ombygget i 1963
og løbende restaureret til 1990, maskinhus opført 1978 og der er ajletank. Gården
drives med en besætning på 25 årssøer og 250 solgte smågrise. Planteproduktionens
salgsafgrøder er sukkerroer og byg. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo samt
varmt og koldt lufts tørreri.

FRUEKILDEVEJ 15, "ØSTERSKOVGÅRD", 4793 BOGØ BY, tlf. 53-794190.
DORIS NIELSEN, gårdejer, født d. 7.-5.-1926, datter af Astrid og Jens Peder Peder
sen, gift d. 30.-12.-1945 med Niels Nielsen, gårdejer, født d. 15.-2.-1920, søn af Petra
og Jens Nielsen, Falkerslev. Parret har børnene: Kjeld, født d. 1.-6.-1946, Ingrid, født
d. 19.-9.-1948, Jens Peter, født d. 18.-2.-1950, Mogens, født d. 11.-5.-1953 og Niels
Ole, født d. 3.-4.-1964.
D.N. arbejder som regnskabsfører. Hun overtog gården d. 9.-8.-1957 fra Emanuel
Thorsen.
Ejendomsskyld 1.660.000. Areal 25,5 ha., heraf tilkøbt 12 ha., der er 1 ha. eng. Jorden
er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1916 og restaureret i perioden 1975-1980, kvægstald og svi
nestald fra 1884 er restaureret i 1960.
GRØNJÆGERSVEJ 2, "GAMMELGÅRD", 4792 ASKEBY, tlf. 55-817368.
SVEND RASMUSSEN, gårdejer, omtales under Fanefjordskovvej 3.
S.R. overtog gården i 1970 fra Holger Borgmann.
Ejendomsskyld 1.090.000. Areal 17 ha.
Stuehuset er opført ca. 1900 og løbende restaureret, kvægstald og svinestald er opført
før 1900. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, byg, hvede og frø. På
gården hjælper 1 søn til.
S.R. driver gården fra Fanefjordskovvej 3, Hovmarken, 4792 Askeby.

GRØNSUNDVEJ 61, "THORNVIGGAARD", NEBLE, 4780 STEGE, tlf. 55-814092.
OLE ANDERSEN, gårdejer, født d. 26.-3.-1937, søn af Edith og Niels Christian Ander
sen, gift d. 7.-5.-1959 med Lisbeth Nøhr Nielsen, medhjælpende hustru, født d. 28.-2.1938, datter af Thea og Albert Nøhr Nielsen. Parret har børnene: Joel, født d.
27.-10.-1959 og Peter, født d. 7.-9.-1964.
O.A. har været på Lundby og Sydsjælland landbrugsskoler. Han overtog gården d.
1.-1.-1964 fra Kjeld Ittesen.
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Ejendomsskyld 5.000.000. Areal 55 ha. og der er forpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført ca. 1870 og løbende restaureret, svinestalde opført 1968-90, lade
opført 1972, maskinhus 1987, gastæt silo 1983, foderhus 1870 og 2 gylletanke 1983 og
1990. Gården drives med en besætning på 80 årssøer og 1.600 slagtesvin. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er sukkerroer, hvede og byg. Der er 4 traktorer og 1 mejetær
sker. På gården er ansat 1 medhjælper og der bruges lidt maskinstation.

GRØNSUNDVEJ 140, NEBLE, 4780 STEGE, tlf. 55-816094.
JØRGEN BONNE, landmand, født i 1927, søn af Anna og Johannes Bonne.
J.B. er 2. generation på gården, som han overtog i 1960 fra sin mor. J.B.'s far
byggede gården i 1914.
Ejendomsskyld 556.000. Areal 5,5 ha.
Stuehuset er opført i 1914 og løbende restaureret, kvægstald og s vinestald opført
1914, lade og maskinhus 1960, og desuden er der ajlebeholder. Gården drives med en
besætning på 5 årskøer og 10 ungdyr af racen SDM og Jersey. Planteproduktionens
salgsafgrøder er sukkerroer og byg. Der er 2 traktorer og plansilo. Maskinstation
bruges delvis.
GRØNSUNDVEJ 145, "SPARRES
MINDE", DAMSHOLTE, 4780 STE
GE, tlf. 51-816302.
JENS PETER NIELSEN, gårdejer,
født d. 16.-7.-1930, søn af Marie
og Viktor Nielsen, gift d. 15.-5.1954 med Esther Kristensen, hus
mor, født d. 16.-5.-1932, datter
af Louise og Bernhard Kristen
sen. Parret har børnene: Brit,
født d. 20.-4.-1955, Erik, født d.
30.- 3.-1959, Jan, født 29.-3.-1964
og Steen, født d. 14.-3.1966.
J.P.N. har været på Lundby Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for DLG og i besty
relsen for MD-Food. Han er 3. generatio gården, som han overtog i 1954 fra sin far.
Ejendomsskyld 4.700.000. Areal 67 ha., heraf tilkøbt 26 ha.
Stuehuset er løbende restaureret, kvægstalde er opført 1965 og 1972, ungdyrstald
1980, svinestald 1959, maskinhus 1974, gylletank 1982 og derudover er der lade og
køresilo. Gården drives med en besætning på 4 årskøer, 15 ungdyr og 120 slagtekalve
af racen Limousine samt 15 årssøer, 300 slagtesvin, 3 årsammekøer og 1 hest. Plante
produktionens salgsafgrøder er sukkerroer, maltbyg og brødhvede. Der er 3 traktorer,
1 mejetærsker, rendegraver og anpart i vindmølle. På gården er ansat 1 medhjælper.
J.P.N. ejer og driver desuden Grønsundvej 116, 4780 Stege.

GRØNSUNDVEJ 281, 4792 ASKE
BY, tlf. 55-814779.
JOHN FRIMAND, parcellist,
født d. 26.-7.-1937, søn af Else
Kirsten og Alfred Emil Frimand,
Tjørnemark, gift d. 7.-7.-1962
med Johanne Johansen, husassi
stent, født d. 2.-6.-1935, datter
af Margrethe og Harald Johan
sen, Stege. Parret har børnene:
Dorte Marianne, født d. 23.-11.1962 og Sussie Birgitte, født d.
3.-8.-1966.
J.F. overtog gården i 1970 fra Laura Hemmingsen. J.J. er 5. generation på gården.
Ejendomsskyld 510.000. Areal 2,2 ha., der er frasolgt 4,4 ha., 0,3 ha. er skov. Jorden
er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1860 og løbende restaureret, kvægstald og lade er opført 1860.
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BY, tlf. 55-817334.
GREGERS DAMS ANDERSEN,
gårdejer, født d. 21.-4.-1928, søn
af Grethe og Niels Chr. Dams
Andersen, Damsholte, gift d.
7.-5.-1955 med Inge Nørh Mor
tensen, fabriksarbejder, født d.
21.-7.-1936, datter af Edith Jo
hanne og Herman Mortensen, Ste
ge. Parret har børnene: Anne Li
se, født d. 3.-9.-1956, Britta,
født d. 20.-8.-1958, Bjarne, født

d. 27.-2.-1960 og Manja, født d. 19.-9.-1963.
G.D.A. overtog gården d. 1.-4.-1962 fra Villy Grandahl.
Ejendomsskyld 700.000. Areal 8,4 ha., heraf 0,6 ha. mose. Derudover er der forpagtet
15 ha.
Stuehuset er opført ca. 1890, kvægstald og svinestald er moderniseret flere gange,
lade opført 1970 og desuden er der ajlebeholder. Gårdens besætning er på 3 årsammekøer og 6 ungdyr af racerne RDM og Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøder er
korn, roer og raps. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, enkornssåmaskine, roeoptager
og grønthøster. Der er kornloft.
GRØNSUNDVEJ 591, "HOLMGÅRD", 4793 BOGØ BY, tlf. 53-794107.
JØRGEN DAMSBO, gårdejer, født d. 27.-3.-1932, søn af Ellen og Søren Andersen,
Fuglebjerg, gift d. 4.-12.-1954 med Rosa Møller, medhjælpende hustru, født d. 6.-7.1933, datter af Sara og Søren Møller, Bogø. Parret har børnene: Villy, født d. 3.-10.1955 og Anne, født d. 18.-5.-1958.
J.D. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han er 3. generation på gården, som
han overtog i 1955 fra sin svigerfar.
Ejendomsskyld 1.750.000. Areal 32,5 ha., heraf tilkøbt 17 ha., der er 1,7 ha. skov.
Derudover er der forpagtet 3,5 ha.
Stuehuset er opført 1870 og løbende restaureret, kvægstald opført 1870 og restaureret
1967, lade og køresilo opført 1978 og gylletank 1968. Gården drives med en besætning
på 20 årskøer og 27 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er suk
kerroer, maltbyg og hvede. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, halmfyr og anpart i
vindmølle. På gården er ansat 1 medhjælper og der bruges lidt maskinstation.

GRØNSUNDVEJ 602, "KRAGELUNDGÅRD", 4793 BOGØ BY,
tlf. 53-794379.
ARNO PETERSEN, gårdejer,
født d. 22.-5.-1930, søn af Sofie
og Niels Petersen, Ringsted, gift
d. 1.-10.-1955 med Lilli Lykke
Jensen, kontorassistent, født d.
15.-5.-1934, datter af Lilly og
Valdemar Jensen, Ringsted. Par
ret har sønnen Brian Arno, født
d. 28.-4.-1966.
A.P. overtog gården d. 1.-10.-1989 fra Asta Bogø.
Ejendomsskyld 825.000. Areal 8 ha.
Stuehuset er opført 1878 og løbende restaureret, kvægstald og svinestald opført 1878
er løbende restaureret, lade opført 1878 og maskinhus 1960. Planteproduktionens
salgsafgrøder er sukkerroer og maltbyg. Der er 1 traktor. Maskinstation bruges delvis.
GRØNSUNDVEJ 604, "STORMGÅRD", 4793 BOGØ BY, tlf. 53-794052.
JØRGEN SVAN MADSEN, gårdejer, født d. 14.-8.-1924, søn af Anna og Karl Svan
Madsen, Bogø By, gift d. 17.-10.-1956 med Alice Petersen, medhjælpende hustru, født
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d. 17.-10.-1935, datter af Gudrun
og Jens Peter Petersen, Hårbølle
Havn. Parret har børnene: Helle,
født d. 31.-12.-1956, Merete,
født d. 16.-6.-1959 og Flemming,
født d. 19.-2.-1964.
Jørgen S. Madsen er 4. generati
on på gården, som han overtog i
1963 fra Hansine Svan Hansen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal
19 ha., heraf 3 ha. skov og 1 ha.
eng.
Stuehuset er opført i 1940 og lø
bende restaureret, svinestalden er restaureret i 1977 og maskinhuset er fra 1985. Går
dens besætning er på 40 årssøer, 800 solgte smågrise og 50 slagtesvin. Planteproduk
tionens salgsafgrøde er sukkerroer. Der er 3 traktorer, tårnsilo samt varmt og koldt
lufts tørreri. Maskinstation bruges delvis.

GRØNSUNDVEJ 608, "JØRGENSMINDE", 4793 BOGØ BY, tlf. 53-794030.
SVEND PETERSEN, gårdejer, født d. 16.-4.-1925, søn af Agnes og Karl Petersen, Horbelev, gift d. 17.-7.-1949 med Rita Kas, efterlønsmodtager, født d. 8.-2.-1925, datter
af Rasmine og Riholt Kas. Parret har børnene: Jørgen, født d. 25.-10.-1949, Jonna,
født d. 14.-2.-1954 og Johny, født d. 24.-7.-1958.
S.P. overtog gården i 1965 fra sin svigerfar, den har været i slægtens eje siden 1849
og R.K. er 4. generation.
Ejendomsskyld 930.000. Areal 13,7 ha. Derudover er der 1/3 skovpart.
Stuehuset er opført 1849 og løbende restaureret, kvægstald opført 1925, svinestalde
1925 og 1937, maskinhus 1974, foderhus 1937 og desuden er der ajlebeholder. Plante
produktionens salgsafgrøder er sukkerroer, byg og hvede. Der er 1 traktor og 1
mejetærsker.
GRØNSUNDVEJ 610, "VESTER
SKOVGÅRD", 4793 BOGØ BY,
tlf. 53-794233.
FINN ZACHODNIK, gårdejer,
født d. 23.-6.-1943, søn af
Esther og Stanitslav Zachodnik,
Bogø, gift d. 9.-11.-1974 med
Else Hemmingsen, bogholder,
født d. 6.-5.-1937, datter af
Helga og Vagner Hemmingsen,
Bogø.
F.Z. er i bestyrelsen for Møns
Landboforening, i udvalget for
maskin- og bygninger i Storstrøms Amt og er i Bogø Menighedsråd. Han overtog går
den i 1978 fra Niels Rise.
Ejendomsskyld 2.400.000. Areal 55 ha., heraf tilkøbt 39 ha. 1 ha. er strandeng og 1,7
ha. granplantage. Derudover er der forpagtet 17 ha. og bortforpagtet 1,4 ha.
Stuehuset er opført 1793 og løbende restaureret, kvægstald og svinestald er opført
1967, lade 1936, maskinhus 1983 og desuden er der ajlebeholder. Gårdens besætning er
på 13 årsammkøer, 13 ungdyr, 5 slagtekalve og 2 avlstyre af racen Angus. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er sukkerroer, maltbyg, hvede og raps. Der er 2 traktorer, 1
mejetæsker, rendegraver og Bobeat. Maskinstation bruges lidt og der er ansat 1
skoledreng.
GRØNSUNDVEJ 613, 4793 BOGØ BY, tlf. 53-794240.
PER KLOG, landmand, født d. 15.-11.-1957, søn af Else og Johannes Klog, Bogø, gift
d. 15.-12.-1984 med Lisbeth Nielsen, teknisk assistent, født d. 5.-3.-1961, datter af
Esther og Niels Aage Nielsen, Askeby. Parret har børnene: Rasmus, født d. 2.-9.-1984

og Kristian, født d. 15.-6.-1986.
Per Klog har været på Lundby og
Næsgård landbrugsskoler. Han er
i bestyrelsen for Roedyrkerforeningen samt i bestyrelsen for Frø
avlerforeningen. Han overtog går
den d. 1.-8.-1981 fra Eskild Jør
gensen.
Ejendomsskyld 1.370.000. Areal
22,2 ha., heraf tilkøbt 5 ha., der
er 2 ha. eng. Derudover er der
forpagtet 16 ha.
Stuehuset er opført ca. 1907 og
løbende restaureret, svinestalden er restaureret i 1960, lade opført 1984, gylletank
1988 og maskinhus 1989. Gårdens besætning er på 70 årssøer og 1.400 solgte smågrise.
Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, frø og maltbyg. Der er 3 traktorer,
roeoptager, tårn- og plansilo, varmt og koldt lufts tørreri samt anpart i vindmølle.
Maskinstation bruges lidt.
P.K. driver desuden "Ålborggården", Ålborgvej 34, 4793 Bogø By.
HAREBANKEVEJ 2, "BOBJERGGÅRD", RÅBYMAGLEMARK, 4791 BORRE, tlf. 55812259.
VAGNER FRIMANN SKOV, gårdejer, født d. 17.-3.-1926, gift d. 13.-4.-1951 med
Karen Jutta Bendsen, født d. 13.-4.-1930. Parret har børnene: Ane Grethe, Kirsten og
Hans Jørgen.
V.F.S. overtog gården d. 1.-3.-1951 fra Bernhardt Nielsen. Areal 33 ha.
Gården drives med en besætning på 30 årskøer og 40 ungdyr af racen RDM.
V.F.S. ejer og driver desuden "Kristinedal", Kullegårdsvej 9, Keldbylille, 4780 Stege,
samt Skullebjergvej 4, Keldbylille, 4780 Stege.

HESSELHOLTVEJ 1, "BIRKEGAARD", ELMELUNDE, 4780
STEGE, tlf. 55-813464.
JØRN MORTENSEN, gårdejer,
født d. 1.-12.-1958, søn af Bir
the og Strange Mortensen, Elme
lunde, gift d. 16.-5.-1987 med
Anne Winther Hansen, lærer,
født d. 14.-1.-1961, datter af
Poul Verner Hansen. Parret har
datteren Line, født d. 30.-1.-1989.
J.M. driver maskinstation og har
været på Lyngby Landbrugsskole.
Han er 3. generation på gården, som han overtog d. 1.-6.-1986 fra sin far.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 26 ha., heraf 1 ha. mose. Desuden er der forpagtet 15
ha.
Stuehuset er opført 1848 og løbende restaureret, svinestald er opført 1965, lade 1928
og derudover er der ajlebeholder. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer,
byg, hvede, ærter og frøgræs. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plan- og tårnsilo,
varmt og koldt lufts tørreri samt anpart i vindmølle.
HESSELHOLTVEJ 2, "THORHØJ", NØRREBY, 4791 BORRE, tlf. 55-812774.
ARNE NØHR HANSEN, gårdejer, født d. 16.-9.-1961, søn af Hans Rich. Hansen, bor
sammen med Britt Nøhr Nielsen, kontorassistent, født d. 24.-4.-1959, datter af Mikko
Nielsen. Parret har sønnen Jes, født d. 13.-8.-1980.
A.N.H. har det grønne bevis. Han overtog gården d. 15.-9.-1986 fra Henry Petersen.
Ejendomsskyld 1.880.000. Areal 34 ha., heraf 12 ha. dyrket eng. Derudover er der
forpagtet 30 ha.
På gården er der 4 traktorer og 1 mejetærsker. A.N.H. driver maskinstation.
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HJELMGADE 23, "HALAGERGAARD", HJELM, 4780 STEGE,
tlf. 55-816468.
KARSTEN HANSEN, landmand,
født d. 18.-7.-1949, søn af Maja
og Hans Hansen, gift d. 14.-9.1974 med Ardis Hansen, medhjæl
pende hustru, født d. 30.-5.-1949,
datter af Edith og Henning Han
sen, Askeby. Parret har børnene:
Martin, født d. 14.-3.-1975 og
Dorthe, født d. 12.-4.-1977.
K.H. har været på Høng Land
brugsskole og er i repræsentantskabet for Slagteriet Steff Houlberg. Han er 3. genera
tion på gården, hvoraf første halvdel blev overtaget i 1977 og resten i 1981 fra fa
deren.
Ejendomsskyld 2.560.000. Areal 33 ha., heraf tilkøbt 14 ha., der er 0,5 ha. mose.
Derudover er der forpagtet 45 ha.
Stuehuset er opført 1857 og løbende restaureret, svinestalde er opført 1970 og 1972,
lade og maskinhus 1972, udbygningerne er opført efter brand i 1971, desuden er der aj
lebeholder. Gårdens besætning er på 1.000 slagtesvin. Planteproduktionens slagsafgrø
der er sukkerroer, hvede, græsfrø, ærter, raps og vinterbyg. Der er 2 traktorer, fælles
rendegraver, mejetærsker, plan- og tårnsilo, varmt og koldt lufts tørreri og staldvar
meanlæg til opvarmning af stuehuset. Maskinstation bruges lidt og sønnen hjælper til.
K.H. driver i fællesskab med sin bror Hjelmgårdvej 2, 4780 Stege.

HJELMGADE 24, "HYLLEVANG", HJELM, 4780 STEGE, tlf. 55-816069.
MORTEN HANSEN, gårdejer, født d. 5.-6.-1946, søn af Maja og Hans Hansen, Stege,
gift d. 14.-6.-1975 med Randi Henriksen, kontorassistent, født d. 14.-9.-1952, datter
af Ingrid og Richard Henriksen, Askeby. Parret har børnene: Søren, født d. 21.-5.-1978
og Thomas, født d. 15.-8.-1982.
M.H. har været på Høng Landbrugsskole. Han overtog gården i 1980 fra Svend Peder
sen. Ejendomsskyld 1.925.000. Areal 27,8 ha. og der er forpagtet 45 ha.
Stuehuset er opført 1908 og løbende restaureret, svinestald opført 1908, lade og ma
skinhus 1984. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede, græsfrø, kløverfrø,
raps, ærter og sukkerroer. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, rendegraver, plansilo
samt varmt og koldt lufts tørreri.
M.H. driver i fællesskab med sin bror Hjelmgårdvej 2, 4780 Stege.
HJELMVEJ 1, "TRANEBJERG",
BISSINGE, 4780 STEGE.
LARS PETER JØRGENSEN, om
tales under Hovedskovvej 12.
L.P.J. overtog gården d. 1.-7.1989 fra Hans Hansen.
Ejendomsskyld 1.670.000. Areal
24,6 ha., heraf 250 kvadratmeter
fredskov.
Stuehuset er opført i 1913, går
den er 4-længet, svinestald fra
1915, som er om- og tilbygget i
1971, desuden er der nyopførte
svinestalde fra 1941 og 1965 samt lade fra 1911. Der er tårnsilo samt varmt og koldt
lufts tørreri.
Gården drives fra "Gammeltoftegaard", Hovedskovvej 12, Udby, 4780 Stege.
HJELMVEJ 12, HJELM, 4780 STEGE, tlf. 55-813098.
POUL LARSEN, gårdejer, omtales under Kullegårdsvej 22.
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1.-7.-1969 fra sin svigerfar, Ak
sel Nielsen. A.N. er 6. genera
tion.
Ejendomsskyld 1.040.000. Areal
13,2 ha.
Stuehuset er opført ca. 1760 og
løbende restaureret, kvægstald
og svinestald er restaureret
1949. Planteproduktionens salgsaf
grøder er sukkerroer, byg, hvede
og frø.

P.L. driver gården fra Kullegårdsvej 22, 4780 Stege.
HJELMVEJ 25, "HÆVENSHØJ", HJELM, 4780 STEGE, tlf. 55-816343.
JENS HENRIK OLSEN, gårdejer, født d. 1.-10.-1956, søn af Esther og Helge Olsen,
gift d. 5.-6.-1982 med Anne Grete Nielsen, hjemmehjælper, født d. 22.-7.-1959, datter
af Ester og Niels Aage Nielsen, Askeby. Parret har børnene: Camilla, født d. 16.-4.1982 og Henriette, født d. 22.-6.-1985.
J.H.O. har været på Høng Landbrugsskole, han er i repræsentantskabet for Steff Houlberg samt i bestyrelsen for S.P.F. Selskabet. Han er 2. generation på gården, som han
overtog halvdelen af i 1981 og resten i 1989 fra sin far.
Ejendomsskyld 2.850.000. Areal 39 ha.
Stuehuset er opført i 1880 og løbende restaureret, svinestalde er opført 1888, 1954,
1982 og 1986, lade 1933, maskinhus 1976 og udendørs gylletank 1986. Gården drives
med en besætning på 150 årssøer, 1.300 solgte smågrise og 800 slagtesvin, derudover
er der opformering af avlsdyr på ca. 800 polte. Planteproduktionens salgsafgrøder er
byg, hvede, raps, hvidkløver og græsfrø. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og 1
minidoser. Maskinstation bruges delvis og der er 1 medhjælper.
HOLSTENSVEJ 2, "SPURVEGÅRD",
SPROVE, 4780 STEGE, tlf. 55816435.
HELGE PETERSEN, gårdejer,
født d. 29.-10.-1943, søn af
Esther og Hans Petersen, Sprove, gift d. 15.-3.-1969 med AnnGrete Petersen, hjemmegående
husmor, født d. 16.-7.-1945, dat
ter af Elise og Axel Petersen,
Hårbølle. Parret har børnene:
Inja, født d. 8.-8.- 1979 og Line,
født d. 3.-5.-1985.
H.P. har været på Lundby Landbrugsskole. Han er 3. generation på gården, som han
overtog d. 1.-7.-1975 fra sine forældre. Den var tidligere fæstegård under "Marienborg" og blev udflyttet i 1914/15.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 37 ha., heraf tilkøbt ca. 10 ha. 6 ha. er eng og 0,5 ha.
mose. Der udlejes 2 x 100 kvadratmeter jord til vindenergi.
Stuehuset er opført i 1914/15, kvægstald 1914/15, lade 1958 og maskinhus 1983. Går
den drives med en besætning på 6 årskøer og 4 slagtekalve af racen Hereford, 12 då
dyr og ca. 5 slagtedyr. Planteproduktionens salgsafgrøder er roer, korn, frø og raps.
Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, andel i enkornssåmaskine, roeoptager, grønthøster,
tårn- og plansilo samt varmt og koldt lufts tørreri. Maskinstation bruges lidt.

HOLSTENSVEJ 3B, SPROVE, 4780 STEGE, tlf. 55-816287.
CARL PEDERSEN, gårdejer, født d. 1.-11.-1909, søn af Anna Kathrine og Anders P.
Pedersen, Vedsø, Jylland, gift d. 8.-1.-1937 med Helga Larsen, født d. 29.-7.-1916,
datter af Anna og Jens Larsen, St. Lind. Parret har børnene: Allan, født d. 29.-5.1939 og Jørgen, født d. 30.-10.-1958.

-28-

Carl Pedersen er revisor i Hus
mandsforeningen. Han overtog
gården d. 1.-10.-1936 fra Hans
Jørgen Hansen.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal
9,9 ha., heraf tilkøbt 6,4 ha.
Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1906, til
og ombygget flere gange, senest
i 1969, svinestald er opført 1953
og kvægstald 1941.

HOUGÅRDSBANKE 5, "TJENER
GÅRDEN", 4793 BOGØ BY, tlf.
53-794158.
KAJ JENSEN, gårdejer, født d.
9.-7.-1929, søn af Hilda og Hans
Peder Jensen, Møn, gift d. 26.4.-1956 med Grethe Olsen, med
hjælpende hustru, født d. 25.-9.1933, datter af Lucie og Emil Ol
sen, Bogø. Parret har børnene:
Keld, født d. 12.-1.-1958 og Kir
sten, født d. 28.-1.-1962.
K.J. overtog gården i 1967 fra Richard Jensen.
Ejendomsskyld 850.000. Areal 9 ha. og forpagtet 7 ha.
Stuehuset er opført ca. 1900 og løbende restaureret, kvægstald, maskinhus og foderhus
er opført i 1967, lade 1986, køresilo 1972 og der er ajlebeholder. Gården drives med
en besætning på 27 årskøer og 15 ungdyr af blandet race. Planteproduktionens salgsaf
grøder er sukkerroer og maltbyg. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og 1 rendegraver.
HOVEDSKOVVEJ 10, "HOVEDSKOVGAARD", UDBY, 4780 STE
GE, tlf. 55-814577.
JØRGEN NØHR, proprietær, født
d. 29.-2.-1956, søn af Alis og
Kristian Nøhr, Østermark, gift d.
28.-4.-1979 med Hanne Nielsen,
rengøringsassistent, født 12.- 1.1958, datter af Inge og Mogens
Nielsen, Hjertebjerg. Parret har
børnene: Rene, født d. 17.-4.-1980
og Brith, født d. 20.-7.- 1984.
J.N. er oversergent på Vordingborg Kaserne og har været på Næsgård og Lundby land
brugsskoler. Han overtog gården d. 30.-7.-1987 fra Jørgen Jensen. Den var tidligere
embedsgård for landsdommeren og har hørt under Kronen. Man kan føre gården til
bage til 1596.
Ejendomsskyld 3.700.000. Areal 53,6 ha., heraf 3 ha. fredskov og 6 ha. eng.
Stuehuset er opført 1906 og moderniseret flere gange, kvægstalden fra 1884 er om
bygget til hestestald i 1970, der er 2 fritliggende svinestalde, samt 1 fløj med
folkeværelser fra ca. 1800, maskinhuset fra 1884 er ombygget sidst i 1970'erne.
Gården drives med en besætning på 5 heste, derudover er der opstaldet 4 heste og der
er ca. 100 høns. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede, raps, græsfrø,
grønne ærter og roer. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker samt varmt og koldt lufts
tørreri. Maskinstation bruges lidt. På gården er ansat 1 skoledreng. Der er delvis
maskinfællesslab sammen med faderen, Christian Nøhr, "Maglegård", Østermarksvej
27, Østermark, 4780 Stege.
J.N. driver desuden bondegårdsferie med plads til 18 personer på gården.
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HOVEDSKOVVEJ 12, "GAMMELTOFTEGAARD", UDBY, 4780
STEGE, tlf. 55-815580.
LARS PETER JØRGENSEN, agro
nom, født d. 19.-9.-1959, søn af
Ruth og Svend Jørgensen, Spejls
by, bor sammen med Anne Gre
the Hemmingsen, ejendomsmægler
assistent, født d. 27.-2.-1961, dat
ter af Inger og Folmer Hemming
sen, Sømarke.
L.P.J. arbejder som konsulent og
har været på Landbohøjskolen.
Han overtog gården i december 1982 fra Erhardt Larsen.
Ejendomsskyld 2.750.000. Areal 47,8 ha.
Stuehuset er opført i 1932 og restaureret flere gange, kvægstalde er opført i 1890 og
væsentlig om- og tilbygget i 1973, hestestald og lade er fra 1900. Planteproduktionens
salgsafgrøder er byg, hvede, græsfrø, raps, gule ærter og roer. Der er 1 traktor, 1
mejetærsker, plansilo samt varmt og koldt lufts tørreri. Maskinstation bruges lidt.
L.P.J. driver desuden "Tranebjerg", Hjelmvej 1, Bissinge, 4780 Stege.

HOVEDSKOVVEJ 20, "FÆLLESSKOVGAARD", UDBY, 4780
STEGE, tlf. 55-814580.
RANDI MØLLER, gårdejer, født
d. 16.-8.-1916, datter af Camilla
og Lars Møller, Udby, gift d.
18.-2.-1938 med Børge Møller,
født d. 22.-12.-1911 og død 6.9.-1983, søn af Rasmine og Pe
der Møller, Systofte. Parret har
børnene: Jytte, født d. 7.-3.1941, Lene, født d. 18.-1.-1945
og Lise, født d. 9.-11.-1949.
R.M. overtog gården d. 15.-1.-1963 fra sine forældre. Slægten har været på gården
siden 1831.
Ejendomsskyld 2.270.000. Areal 55 ha., deraf 12,6 ha. med sommerhusgrunde og 5,7
ha. med eng og skov, resten af jorden, 36,6 ha., er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1894 og moderniseret flere gange, gården er 4-længet og udbyg
ningerne bruges til opbevaring af brænde og halm til halmfyr, laden er moderniseret i
1990. Der er 2 havetraktorer samt halmfyr.

HOVGÅRDSVEJ 4, "POLLERUP
HOVGÅRD", POLLERUP, 4780
STEGE, tlf. 55-813096.
FRITS HOVGAARD JENSEN,
gårdejer, født d. 15.-9.-1925, søn
af Helga Marie og Laurits Jen
sen, gift d. 21.-4.-1948 med Ran
di Solvej Taber, medhjælpende hu
stru, født d. 1.-5.-1925, datter af
Sofie og Otto Taber. Parret har
børnene: Ane, født d. 4.-8.-1949,
Jens, født d. 10.-8.-1951, Knud,
født d. 28.-4.-1956 og Dorte,
født d. 2.-5.-1965.
F.H.J. har været på Tune Landbrugsskole, han er formand for D.L.K., i bestyrelsen for
Dalka samt i bestyrelsen for De forenede Eksportmarkeder. Han er 5. generation på
gården, som blev overtaget i 1958 fra faderen.
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Ejendomsskyld 3.500.000. Areal 61 ha., heraf tilkøbt 30 ha., der er 3 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1886 og løbende restaureret, kvægstald opført 1972, lade og
maskinhus 1976, køresiloer 1975 og 1985, derudover er der gyllekælder. Gårdens besæt
ning er på 110 årskøer og 140 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder
er sukkerroer. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 gummiged, plansilo, koldt lufts
tørreri samt staldvarmeanlæg. Maskinstation bruges lidt og der er 2 medhjælpere.
HÅRBØLLEVEJ 4, "STIBJERGGÄRD", 4792 ASKEBY, tlf. 55-817167.
HELGE HEMMINGSEN, gårdejer, født d. 13.-6.-1927, søn af Hedvig og Ernst Hemmingsen, Askeby, gift d. 18.-11.-1951 med Inge Hansen, kontorassistent, født d.
19.-8.-1932, datter af Esther og Verner Hansen, Stubbekøbing. Parret har børnene:
Connie, født d. 19.-5.-1952, Helle, født d. 31.-8.-1956 og Randi, født d. 25.-10.-1961.
H.H. overtog gården d. 15.-3.-1984 fra Albert Albrectsen.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 12,8 ha., heraf 0,3 ha. mose.
Stuehuset er opført 1884 og moderniseret 1984-86, maskinhus opført 1942. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er sukkerroer, raps, hvede og byg. Der er 3 traktorer, der
bruges lidt maskinstation.
HÅRBØLLEVEJ 17, VALLERUP, 4792 ASKEBY, tlf. 55-817038.
GUNNAR POULSEN, gårdejer, født d. 1.-6.-1941, søn af Karen og Hilmer Poulsen,
gift i 1978 med Pamela Poulsen, oberstløjtnant, født d. 30.-8.-1947.
P.P. stammer fra USA og arbejder på den amerikanske base i Napoli.
G.P. er 4. generation på gården, som han overtog i 1988 fra sin mor.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 14 ha., heraf 1/2 skovpart i Fanefjord Skov, derudover
er der forpagtet 9,9 ha.
Stuehuset er opført 1872 og løbende restaureret, kvægstald og svinestald er opført i
1872, lade og maskinhus 1960. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, hvede,
raps og byg. Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker.
HÅRBØLLEVEJ 21, "PARKGAARDEN", HÅRBØLLE, 4297 ASKEBY, tlf. 55-817079.
NIELS AAGE NIELSEN, gårdejer, omtales under Lusmosevej 32.
N.AA.N. overtog gården d. 1.-12.-1983 fra sin bror, Richardt Nielsen. N.Aa.N.'s
bedstefar købte den i 1913.
Ejendomsskyld 780.000. Areal 10 ha.
Stuehusets alder er ukendt, selve gården er 4-længet. Planteproduktionens salgsafgrøde
er hvede.
N.Aa.N. driver gården fra "Bomgaarden", Lusmosevej 32, Tostenæs, 4792 Askeby.

HÅRBØLLEVEJ 39, 4792 ASKEBY.
JØRN PETERSEN, omtales under Lindegårdsvej 16, 4780 Stege.
J.P. er 7. generation på gården, som han overtog d. 31.-12.-1977 fra Albert Petersen.
Ejendomsskyld 2.110.000. Areal 40 ha., heraf tilkøbt 34 ha. En del af jorden er
skovpart i Fanefjord Skov. Derudover er der forpagtet 11 ha.
Stuehuset er opført i 1886 og løbende restaureret, svinestalde opført 1954 og 1971,
lade 1926 og der er ajlebeholder. Besætningen er på 3 heste. Planteproduktionens
salgsafgrøder er sukkerroer, byg, hvede, raps, frøgræs og konserves ærter. Der er
plan- og tårnsilo samt varmt og koldt lufts lufts tørreri. På gården er ansat 1
medhjælper.
J.P. driver gården fra Lindegårdvej 16, 4780 Stege.
HÅRBØLLEVEJ 71, "HYLDAGERGÅRD", HÅRBØLLE, 4792 ASKEBY, tlf. 55-817244.
HARRY, VERNER OG ESTHER HANSEN, gårdejere.
H.H. er født d. 5.-9.-1928, søn af Elna og Christian Hansen, og gift med Esther
Hansen, datter af Edith og Christian Hansen.
V.H. er født d. 1.-8.-1962, søn af Esther og Harry Hansen. Han har været på Lundby
og Høng landbrugsskoler.
H.H. er 2. generation og V.H. er 3. generation på gården, V.H. købte halvpart i den i
1984. Gården er. E.H.'s slægtsgård og har været i familiens eje siden 1933.
Ejendomsskyld 1.040.000. Areal 15,5 ha. og der er forpagtet 32,8 ha.
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"Hyldagergård"s stuehus er opført
i 1775 og løbende restaureret,
kvægstalden fra 1928 er restaure
ret i 1984, maskinhus opført
1959 og gylletank 1984. Gårdens
besætning består af 60 slagtekalve af racerne SDM og RDM, des
uden er der 200 høns. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er suk
kerroer, maltbyg, vinterhvede,
vårraps, vinterbyg, vinterraps og
frø. Der er 3 traktorer, 1 meje
tærsker, plansilo samt varmt og
koldt lufts tørreri. Maskinstation bruges delvis.
V.H. ejer og driver desuden Askebjergvej 6, Hårbølle, 4792 Askeby.

HÅRBØLLEVEJ 83, HÅRBØLLE, 4792 ASKEBY, tlf. 55-817175.
BJARNE KNUDSEN, gårdejer, født d. 2.-6.-1955, søn af Gunhild og Kristian Knudsen,
gift d. 6.-9.-1986 med Hanne B. Larsen, studerende, født d. 19.-4.-1960, datter af Edi
og Alf Larsen.
B.K. arbejder som rørsmed og er medlem af Fanefjord Menighedsråd. Han overtog
gården d. 1.-7.-1986 fra sin far, nuværende ejer er 3. generation.
Areal 12 ha. og der er forpagtet 6 ha.
Gårdens bygninger består af stuehus, kvægstald, foderhus og maskinhus. Gården drives
med en besætning på 14 slagtekalve af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrø
der er byg, hvede, vinterbyg og sukkerroer. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og
halmfyr.

JULBJERGVEJ 8, "ØSTERGÅRD", HÅRBØLLE, 4792 ASKEBY, tlf. 55-817337.
JØRGEN HANSEN, gårdejer, født d. 25.-1.-1937, søn af Hilda og Christian Hansen,
gift d. 4.-10.-1969 med Vibeke Jensen, fuldmægtig, født d. 6.-3.-1947, datter af Allis
og Aage Jensen. Parret har børnene: Jim, født d. 6.-4.-1970, Jes, født d. 19.-3.-1973
og Wicki, født d. 30.-1.-1979.
J.H. har været på Tune Landbrugsskole. Han er 4. generation på gården, som han
overtog i 1968 fra sin far.
Ejendomsskyld 2.156.000. Areal 29 ha., heraf tilkøbt 9 ha., der er 3/4 part skov i
Fanefjord Skov. Derudover er der forpagtet 5,5 ha.
Stuehuset er opført 1856 og løbende restaureret, svinestalde er opført 1976 og 1979,
lade og maskinhus 1965, desuden er der foderhus og gylletank. Gårdens besætning er
på 40 årssøer og 800 slagtesvin samt 1 hest. Planteproduktionens salgsafgrøder er
sukkerroer, frø og raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og tårnsilo. Maskinstation
bruges lidt.
KIMERVEJ 8, "STÆRLINGGÅRD",
SØNDER FRENDERUP, 4780
STEGE, tlf. 55-816303.
NINA TABER, gårdejer, født d.
23.-6.-1951, datter af Doris og
Poul Larsen, gift d. 30.-6.-1973
med Hans Erik Taber, el-montør,
født d. 18.-5.-1950, søn af Ruth
og Johan Taber, Stege. Parret
har børnene: Birgitte, født d.
12.-10.-1975 og Brian, født d.
13.-8.-1979.
N.T. arbejder som økonoma. Hun
er 6. generation på gården, som hun overtog i 1983 fra sin far.
Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 27 ha., heraf 1 ha. fredskov og 1 ha. mose. 19 ha. er
bortforpagtet.
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maskinhus 1965. Gården drives med en besætning på 1 årsammeko og 2 tyrekalve af
racen Jersey, 1 hest samt 9 får. Planteproduktionens salgsafgrøder er rug, hvede, og
havre, som dyrkes økologisk. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og anpart i vindmølle.
KIRKEHOLMVEJ 13, HJERTE
BJERG, 4780 STEGE, tlf. 55813442.
PREBEN NØHR HANSEN, gård
ejer, født d. 12.-4.-1952, søn af
Grethe Nøhr og Hans Richard
Hansen, Borre, bor sammen med
Lis Wegener Jensen, sygehjælper,
født d. 16.-3.-1953, datter af
Astrid Wegener og Knud Peder
sen, Råbymagle. Parret har bør
nene: Jannie, født d. 22.-10.-1975
og Majken, født d. 13.-5.-1980.
P.N.H. har været på Høng Landbrugsskole. Han er i bestyrelsen for Landboforeningen,
formand for Møn Regnskabskontor, formand for alle regnskabskontorer på Lolland
Falster og Møn samt med i Landsudvalget i driftsøkonomi. Han overtog gården d.
1.-11.-1977 fra Peder Holm.
Ejendomsskyld 2.800.000. Areal 33 ha., heraf tilkøbt 22 ha. Derudover er der forpagtet 13,5 ha. Stuehuset er opført 1870 og løbende restaureret, svinestalde er opført
1972 og 1976, lade opført 1976, gastæt silo 1986 og gylletank 1990. Gården drives
med en besætning på 175 årssøer, 1.000 solgte smågrise og 2.500 slagtesvin, samt 2
heste. Planteproduktionens salgsafgrøde er sukkerroer. Der er 4 traktorer og 1 meje
tærsker. Maskinstation bruges lidt og der er ansat 2 medhjælpere samt 1 skoledreng.
P.N.H. ejer og driver desuden "Langemose", Bøgebjergvej 21, 4791 Borre.
KIRKEMOSEVEJ 30, UDBY, 4780 STEGE, tlf. 55-814666.
BØRGE HANSEN, gårdejer, født d. 9.-9.-1937, søn af Bodil og Frede Hansen, Udby.
B.H. er 3. generation på gården, som han overtog d. 1.-1.-1973 fra sine forældre.
Ejendomsskyld 680.000. Areal 8 ha. og der er forpagtet 6 ha.
Gården er 4-længet, maskinhuset er opført i 1970. Gårdens besætning er på 6 årssøer
og ca. 120 solgte smågrise. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede og roer. Der
er 2 traktorer og 1 roeoptager. Maskinstation bruges lidt.

KLEKKENDEVEJ 6, "ASKEBYGÅRD", 4792 ASKEBY.
JØRGEN F. NIELSEN, gårdejer,
født d. 23.-6.-1934, søn af N.P.
Nielsen, gift d. 25.-5.-1963 med
Jytte Jensen, husmor, født d.
11.-2.-1941, datter af Ejner Jen
sen, Sønderby. Parret har børne
ne: Britt, født d. 21.-7.-1965,
Jens, født d. 11.-6.-1967 og Ka
rina, født d. 9.-6.-1973.
J.F.N. har været på Lundby
Landbrugsskole. Han er 3. gene
ration på gården, som han overtog d. 1.-10.-1963 fra sin far. Gården er udflyttergård
fra Askeby fra 1814, slægten og gårdens historie kan føres tilbage til 1610.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 38 ha., heraf 3 ha. eng og mose.
Stuehuset er opført 1864 og moderniseret flere gange, gården er 4-længet med frit
liggende stuehus. Gårdens besætning er på 20 årssøer og 300 slagtesvin. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er raps, ærter, græsfrø, sukkerroer, hvede og byg. Der er 2
traktorer, 1 mejetærsker, roesåmaskine, roeoptager, tårnsilo og varmt lufts tørreri.
Maskinstation bruges lidt.
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KLEKKENDEVEJ 9, "HOVGÄRD",
FANEFJORD, 4792 ASKEBY, tlf.
55-817614.
CARSTEN NIELSEN, gårdejer,
født d. 22.-2.-1958, søn af Birthe
og Frede Nielsen, Sneslev, gift d.
1.-9.-1984 med Susanne Poulsen,
køkkenleder, født d. 10.-4.-1961,
datter af Helene og Aage Poul
sen, Askeby. Parret har børnene:
Morten, født d. 14.-3.-1983, Mi
chael, født d. 1.-5.-1986 og Met
te, født d. 28.-2.-1990.
C.N. arbejder som vicevært og har været på Næsgård Landbrugsskole. Han overtog
gården d. 1.-1.-1989 fra Svend Petersen. Gården lå i Askeby indtil den brændte i 1830,
hvorefter den blev flyttet. Gårdens historie kan føres tilbage til 1544.
Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 22,5 ha., heraf 2 ha. mose og 1/3 skovpart i Fanefjord
Skov.
Stuehuset er opført i 1830 og moderniseret flere gange, gården er 4-længet med 2
svinestalde fra 1830, som er moderniseret flere gange, lade opført ca. 1950 og ma
skinhus 1981. Gården drives med en besætning på 1.000 slagtesvin. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er raps, roer og korn. Der er 2 traktorer, roesåmaskine, tårnsilo,
varmt og koldt lufts tørreri samt halmfyr. Maskinstation bruges lidt.
KLEKKENDEVEJ 11, "KATHØJ
GÅRD", 4792 ASKEBY, tlf. 55817483.
BØRGE KRISTOFFERSEN, gård
ejer, født d. 7.-10.-1945, søn af
Inger Marie og Villy Kristoffer
sen, Tostenæs, gift d. 13.-10.-1984
med Hanne Hansen, assistent,
født d. 23.-9.-1944, datter af
Olga Hansigne og Poul Henry
Hansen, Bussemarke. Parret har
børnene: Dorthe, født d. 23.-11.1971 og Jens, født d. 23.-7.-1980.
B.K. overtog gården d. 15.-9.-1988 fra Knud Hougaard Jensen. Gården brændte i 1979
og blev genopført i perioden 1980-82, samtidig blev den flyttet ca. 300 m. mod øst.
Ejendomsskyld 2.130.000. Areal 34,8 ha., heraf 2,8 ha. ved Askeby Sø. Derudover er
der forpagtet 32,5 ha.
Stuehuset er opført i 1982, derudover der kvægstald, svinestald, maskinhus og gastæt
silo. Gårdens besætning er på 80 stk. slagtekvæg af blandet race. Planteproduktionens
salgsafgrøder er byg, hvede, raps, græsfrø og roer. Der er 5 traktorer, 1 mejetærsker,
rendegraver, roesåmaskine, roeoptager, 2 skårlæggere, 1 bigballepresser og 1 slam
suger. På gården er ansat 2 medhjælpere.
B.K. driver desuden Møns Maskincentral, der tilbyder alt landbrugsarbejde. Derudover
ejes og drives "Nyhavegård", Nyhavevej 6, Tostenæs, 4792 Askeby.

KLINTEVEJ 15, "SKOVSGÅRD", UDBY, 4780 STEGE, tlf. 55-814729.
ALICE SKOV OG HANS JØRGEN RASMUSSEN, gårdejere.
A.S. er født d. 17.-1.-1938, datter af Augusta og Georg Skov, Udby, gift d. 14.-3.1959 med Hans Jørgen Rasmussen, født d. 8.-12.-1932, søn af Herdis og Frede Ras
mussen, Keldby Lille. Parret har børnene: Lars, født d. 26.-3.-1960 og Marianne, født
d. 12.-4.-1964.
H.J.R. har været på Næsgård Landbrugsskole. Parret overtog gården d. 1.-3.-1968,
efter at have forpagtet den siden d. 15.-3.-1959, fra A.S.'s mor. A.S.'s farfar købte
den i 1881.
Ejendomsskyld 3.492.300. Areal 51,7 ha., der er frasolgt 15 ha. Derudover er der
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"Skovsgård"s stuehus er opført i
1898 og moderniseret flere gan
ge, kvægstald og svinestald er
opført i perioden 1916-24 og om
bygget til svinestald i 1969,
halmlade opført 1986, ældre lade
er ombygget til korntørreri i
1969 og 1989, maskinhuset fra
1975 er tilbygget i 1988. Plante
produktionens salgsafgrøder er
sukkerroer, byg, hvede, industri
ærter og halm. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, roeoptager, enkornssåmaskine, kornsilo, varmt og koldt lufts
tørreri samt halmfyr. Maskinstation bruges en del.
Siden 1961 har en af sidefløjene været benyttet til ferieværelser til turister. Parret
driver desuden "Skovhøjgaard", Ulvshalevej 80, Udby, 4780 Stege.

KLINTEVEJ 23, "ØSTERHØJ",
STEGE LANDSOGN, 4780 STE
GE, tlf. 55-814168.
NIELS J. HANSEN, gårdejer,
født d. 19.-3.-1951, søn af Gud
run og Alfred Hansen, gift d.
8.-9.-1984 med Susanne Flyger,
fabriksarbejder, født d. 28.-12.1956, datter af Ulla og Svend
Flyger. Parret har børnene: Kri
stina, født d. 17.-5.-1978 og Ka
sper, født d. 23.-3.-1982.
N.J.H. har været på Lundby
Landbrugsskole. Han overtog ejendommen i marts 1981 fra forældrene, han er 3.
generation.
Ejendomsskyld 1.370.000. Areal 15,2 ha., deraf 0,5 ha. mose. Derudover er der for
pagtet 9 ha.
Stuehuset er opført omkring 1880 og moderniseret flere gange, desuden er der 3
kvægstalde samt maskinhus fra 1978. Gården drives med en besætning på 11 årsammekøer og 12 slagtekalve samt 2 heste. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, enkorns
såmaskine, roeoptager, svinglæsser, slamsuger, plansilo samt varmt og koldt lufts
tørreri.
N.J.H. ejer og driver desuden Udbyvej 8, Udby, 4780 Stege, på 3,8 ha. samt Storegade
134. 4780 Stege, som er på 4 ha.
KLINTEVEJ 71, "ENGHAVEGÅRD", KELDBY, 4780 STEGE, tlf. 55-813154.
JØRN BORCH HANSEN, gårdejer, født d. 11.-4.-1950, søn af Inga og Åge B. Hansen,
gift d. 10.-2.-1973 med Nete Hemmingsen, klinikassistent, født d. 8.-9.-1952, datter af
Gudrun og Knud Hemmingsen. Parret har børnene: Rikke og Rolf.
J.B.H. driver Enghavegård Haveservice og har været på landbrugsskole. Han er des
uden i repræsentantskabet for Steff Houlberg, i ungdomsudvalget i Møns Landbofor
ening, formand for Møns 4H klub samt i bestyrelsen for flere andre foreninger. Han
overtog gården d. 1.-8.-1983 fra sin far, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 13,3 ha., deraf frasolgt 0,23 ha., der er 1,4 ha. dyrket
mose. Derudover er der forpagtet 6,1 ha. og bortforpagtet 1,4 ha.
Gårdens bygninger består af stuehus, svinestalde, som er moderniseret i 1984-86, samt
lade. Gården drives med en besætning på 46 årssøer og 1.050 solgte smågrise. Plante
produktionens salgsafgrøder er sukkerroer, maltbyg og hvede. Der er 2 traktorer og
tårnsilo. På gården er ansat 1 deltids medhjælper og der bruges maskinstation.
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4780 STEGE, tlf. 55-813660.
NIELS-HENRIK SANDHOLT JEN
SEN, gårdejer, født d. 13.-10.1959, søn af Birgit Bjørnvig og
Lars Sandholt Jensen, bor sam
men med Winnie Carstensen, sy
geplejeelev, født d. 1.-3.-1966,
datter af Gerda og Villy Carstensen,
Borre. Parret har datteren Linet
te, født d. 15.-11.-1986.
N.H.S.J. arbejder som assurandør
og har været på Lyngby Land
brugsskole. Han overtog gården l.-l.- 1989 fra Bent og Gunhild Jørgensen.
Ejendomsskyld 1.850.000. Areal 31,5 ha., heraf 0,5 ha. plantage.
Stuehuset er opført i 1880 og løbende restaureret, svinestald, lade og maskinhus er
opført 1880, derudover er der ajlebeholder. Planteproduktionens salgsafgrøder er suk
kerroer, maltbyg, hvede, raps, ærter og græsfrø. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker,
plan- og tårnsilo samt varmt og koldt lufts tørreri.

KLINTEVEJ 85, "NØRRETOFTE",
KELDBY, 4780 STEGE, tlf. 55813148.
PETER LARSEN, gårdejer, født
d. 5.-6.-1929, søn af Margrethe
og Christian Larsen, gift d. 3.4.-1986 med Bitten Jannerup,
husmor, født d. 10.-10.-1930, dat
ter af Julie og Johannes Janne
rup.
P.L. har været på landbrugssko
le. Han overtog gården d. 9.-7.1956 fra sin far. Den har været
i slægtens eje siden 1772.
Ejendomsskyld 1.880.000. Areal 28 ha.
Stuehuset er opført i 1895 og løbende restaureret, kvægstald opført 1925, den er nu
udlejet til Møns Museum, laden er fra 1900. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg
og sukkerroer. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plan- og tårnsilo, varmt og koldt
lufts tørreri samt anpart i vindmølle. Maskinstation bruges lidt.
KLINTEVEJ 101, 4780 STEGE,
tlf. 55-813138.
FREDE SKOVGAARD JENSEN,
gårdejer, født d. 29.-8.-1927, søn
af Johanne og Vilhelm Jensen,
Østermark, gift d. 30.-12.-1949
med Asta Rasmussen, medhjælpen
de hustru, født d. 3.-9.-1929,
datter af Marie og Jens Peter
Rasmussen, Udby. Parret har bør
nene: Kirsten, født d. 5.-4.-1952,
Hanne, født d. 29.-11.-1954 og
Knud, født d. 26.-6.-1959.
A.R. driver pensionat og værelseudlejning.
F.S.J. har været på Korinth Landbrugsskole. Han er 3. generation på gården, som han
overtog d. l.-l.-1950 fra Marie Hansen.
Ejendomsskyld 3.800.000. Areal 67 ha., heraf tilkøbt 35 ha., der er 6 ha. eng og 0,5
ha. plantage.
Stuehuset er opført i 1959 og 1978, svinestalde 1952 og 1959, lade 1927, maskinhus
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1976 og der er ajlebeholder. Gårdens besætning er på 10 slagtesvin. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er sukkerroer, maltbyg, ærter, græsfrø og hvede. Der er 3 trak
torer, 1 mejetærsker, 1 rendegraver, tårnsilo samt varmt og koldt lufts tørreri. På
gården er ansat 2 skolepiger.
KLINTEVEJ 133, "SNEKKEBÆK",
4780 STEGE, tlf. 55-813447.
AGNES MARIE HANSEN, gårde
jer, født d. 22.-12.-1942, datter
af Karen og Carl Andersen, Ste
ge, gift d. 30.-5.-1964 med John
Ove Hansen, gatucj^.,
24.- 12.-1937, søn af Edith og
Johannes Hansen, Borre. Parret
har børnene: Erling, født d.
14.-12.- 1965, Kurt, født d.
1.-2.-1968 og Steffen, født d.
13.-7.-1972.
J.O.H. har været på Lyngby
Landbrugsskole. Parret er 4. generation på gården, som blev overtaget i 1967 fra
Anne og Chr. Andersen.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 28,8 ha., heraf 3,4 ha. mose, 2 ha. eng og 0,1 ha.
skov. Derudover er der forpagtet 2,6 ha.
Stuehuset er opført i 1925 og løbende restaureret, svinestald opført 1970 og senere
ombygget, lade og maskinhus opført 1925, desuden er der ajlebeholder. Gården drives
med en besætning på 25 årssøer, 100 solgte smågrise og 400 slagtesvin. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er sukkerroer, hvede og maltbyg. Der er 3 traktorer, 1 meje
tærsker og anpart i vindmølle. Maskinstation bruges lidt.

KLINTEVEJ 145, "LANDSLED
GÅRD", 4780 STEGE, tlf. 55813369.
FINN JØRGENSEN, proprietær,
født d. 25.-11.-1959, søn af Allis
og Bent Jørgensen, Borre, gift d.
1.-6.-1985 med Charlotte Hjarsaas, blomsterdekoratør, født d.
22.-6.-1963, datter af Kirsten og
Egon Hjarsaas. Parret har børne
ne: Phillip, født d. 30.-11.-1984,
Patrick, født d. 8.-9.-1986 og
Sandra, født d. 19.-10.-1988.
F.J. har været på Næsgård Agerbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1989 fra Ettie
Henriques.
Ejendomsskyld 5.220.000. Areal 104 ha., heraf 2 ha. fredskov, 6 ha. eng og grusgrav.
Derudover er der forpagtet 13 ha.
Stuehuset er opført 1885 og restaureret 1968/69 efter brand, kvægstald opført 1876 og
senere restaureret, lade og foderhus opført 1936, kornhus 1978 og 2 ajlebeholdere
1983, desuden er der 4 køresiloer. Gården drives med en besætning på 93 årskøer og
86 ungdyr af racen Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, maltbyg,
hvede, ærter, raps og græsfrø. Der er 5 traktorer, 1 mejetærsker, 1 gummiged, korn
lade, plansilo, varmt og koldt lufts tørreri og staldvarme til stuehuset. Maskinstation
bruges lidt. På gården er ansat 1 fodermester og 3 medhjælpere.
F.J. driver desuden Møllevej 10 og Møllevej 12, 4780 Stege. De vil senere blive lagt
ind under "Landsledgård".

KLINTEVEJ 161, "STENAGERGÅRD", 4780 STEGE, tlf. 55-813246.
NIELS AMMENTORP PETERSEN, gårdejer, født d. 2.-5.-1947, søn af Eli og Frede
Ammentorp Petersen, gift d. 5.-6.-1970 med Anne Lis Jacobsen, medhjælpende hustru,
født d. 3.-1.-1951, datter af Helen og Niels Vilhelm Jacobsen, Fredensborg. Parret har
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datteren Pia, født d. 20.-3.-1975.
Niels A. Petersen driver maskin
station samt moderniserer huse,
som han sælger. Han har været
på Lyngby Landbrugsskole. N.A.P.
er 2. generation på gården, der
delvis blev overtaget i 1969 og
resten i 1975 fra faderen.
Areal 45 ha., heraf tilkøbt 15
ha., der er 3 ha. eng og 0,5 ha.
plantage. Derudover er der forpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført 1872 og løbende restaureret, lade opført 1910, maskinhus 1972 og
der er ajlebeholder. På gården er der 1 hest og 2 pensionsheste. Planteproduktionens
salgsafgrøder er sukkerroer, vinterraps, vinterhvede og maltbyg. Der er 4 traktorer, 1
mejetærsker, 1 rendegraver, 1 lastbil, tårnsilo, varmt og koldt lufts tørreri samt
halmfyr. Maskinstation bruges lidt.

KLINTEVEJ 229, "TOFTHØJ", HJERTEBJERG, 4780 STEGE, tlf. 55-813310.
UFFE WINTHER NIELSEN, gårdejer, født d. 11.-11.-1951, søn af Gerda og Jens Gun
nar Nielsen, gift d. 3.-8.-1974 med Merete Pico Pedersen, overassistent ved Post
væsenet, født d. 22.-9.-1950, datter af Inger og Orla Pedersen, Sorø. Parret har
børnene: Irene, født d. 28.-8.-1975 og Ida, født d. 20.-2.-1979.
U.W.N. har været på Høng Landbrugsskole. Han er i bestyrelsen for D.L.F. samt sko
lekontakt til Møn Skolen. U.W.N. er 7. generation på gården, som han overtog i 1974
fra sin far.
Ejendomsskyld 4.500.000. Areal 78 ha., heraf tilkøbt 60 ha., der er 2 ha. skov og 3 ha.
er have. Derudover er der forpagtet 28 ha.
Stuehuset er opført i 1864 og restauret i perioden 1980-85, svinestalde er opført 1910
og 1978, lader 1933 og 1980, maskinhus 1980, foderhus 1933 og gylletank 1987. Går
dens besætning er på 1.600 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukker
roer, frø, vinterraps, ærter og hvede. Der er 4 traktorer, andel i mejetærsker, plansilo
samt varmt og koldt lufts tørreri.
KLINTEVEJ 270, "ALLEGÅRDEN", ELMELUNDE, 4780 STEGE, tlf. 55-813275.
BOYE MORTENSEN, landmand, født d. 25.-4.-1959, søn af Inga og Erland Mortensen,
Elmelunde, bor sammen med Susanne Hansen, håndarbejdslærer, født d. 21.-4.-1963,
datter af Gerda og Mogens Hansen, Stege.
B.M. har været på Lyngby Landbrugsskole. Han er 2. generation på gården, som han
overtog d. 1.-7.-1990 fra sin far.
Areal 40 ha.
Stuehuset er opført i 1875 og løbende restaureret, svinestalden fra 1875 er ombygget i
1960, maskinhuset er fra 1983. Gården drives med en besætning på 350 slagtesvin.
Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede, sukkerroer, ærter og græsfrø. Der er
3 traktorer, 1 mejetærsker og plansilo. Maskinstation bruges lidt.
KLINTEVEJ 300, "BAKKELY", 4791 BORRE, tlf. 55-812255.
ALLAN JENSEN, gårdejer, født d. 31.-12.-1951, søn af Erhard Jensen, Askeby.
A.J. har børnene: Jannie, født i 1975, Bjarke, født d. 1978 og Maiken, født i 1980.
A.J. har været på Høng Landbrugsskole, han er medlem af kredsledelsen for Sydsjæl
land og Møn DLG samt i repræsentantskabet for Steff Houlberg. A.J. overtog gården
d. 11.-6.-1979 fra Poul Didriksen.
Ejendomsskyld 1.320.000. Areal 18,5 ha., heraf 1,5 ha. mose. Derudover er der for
pagtet 13 ha. Stuehuset er opført i 1929 og restaureret 1982, svinestald opført 1930
og restaureret 1979/80, lade og kornlager samt maskinhus er opført 1982 og der er
ajlebeholder. Gårdens besætning er på 1.100 slagtesvin. Planteproduktionens salgsaf
grøder er sukkerroer, engraps og hvede. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1
rendegraver, plansilo og koldt lufts tørreri. På gården er ansat 2 medhjælpere.
A.J. driver desuden Klintevej 301, 4791 Borre, og Sønder Landevej 63, 4791 Borre.
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ALLAN JENSEN, gårdejer, omtales under "Bakkely", Klintevej 300.
A.J. overtog gården d. 10.-10.-1974 fra Knud Larsen.
Ejendomsskyld 1.750.000. Areal 22,3 ha., heraf 1,5 ha. mose.
Stuehuset er opført ca. 1920 og restaureret 1978, kvægstald opført 1900, svinestalde
1925 og 1977, lade og foderhus 1977, og der er ajlebeholder. Gården drives med en
besætning på 90 årssøer og 1.600 solgte smågrise, 15 årsammekøer, 25 ungdyr og 50
slagtekalve. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, raps og hvede. Der er
tårnsilo og koldt lufts tørreri. På gården er ansat 2 medhjælpere.
A.J. driver desuden Klintevej 300, Borre, maskinerne fra denne gård benyttes på
Klintevej 301, desuden drives Sønder Landevej 63, 4791 Borre.

KLINTEVEJ 534, MAGLEBY,
4791 BORRE, tlf. 55-812079.
HAKON MICHAEL PETERSEN,
gårdejer, født d. 6.-1.-1923, søn
af Margrethe Nielsine og Jens Pe
ter Bernhard Petersen, gift d.
9.-4.-1948 med Margit Marie Car
stensen, medhjælpende hustru,
født d. 2.-9.-1923, datter af Car
la Kirstine Kathrine og Carsten
Nicholaj Carstensen. Parret har
børnene: Kjeld Michael, født d.
27.- 8.-1950 og John Carsten,
født d. 27.-3.- 1954.
H.M.P. er 2. generation på gården, som han overtog i 1950 fra sin far.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 13,5 ha.
Stuehuset er opført i 1690 og løbende restaureret, kvægstalden er restaureret 1965,
svinestald 1964, laden er opført 1975 og der er ajlebeholder. Planteproduktionens
salgsafgrøder er sukkerroer, hvede og byg. Der er 2 traktorer, tårnsilo samt varmt og
koldt lufts tørreri.

KLOSTERVEJ 8, "TRANEHOLM",
SPEJLSBY, 4780 STEGE, tlf. 55813414.
SVEND SKOV, proprietær, født
d. 13.-4.-1932, søn af Hansine og
Jens Skov, gift d. 7.-4.-1956
med Birgit Hansen, proprietær,
født d. 16.-3.-1932, datter af
Ella og Herluf Hansen, Bissinge.
Parret har børnene: Jytte, født
d. 19.-3.-1958, Birte, født d. 2.3.-1961 og Jørgen, født d. 16.4.-1964.
S.S. har været på Lundby og Sydsjællands landbrugsskoler. Han er 2. generation på
gården, som parret overtog i 1956 fra Jens Skov.
Ejendomsskyld 5.290.000. Areal 100 ha.
Stuehuset er opført i 1870 og restaureret 1956, svinestalden er restaureret i 1980,
lade opført 1976, maskinhus 1980, foderhus 1870 og ajlebeholder 1980. Gårdens besæt
ning er på 700 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, byg, hvede,
ærter, græsfrø og raps. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, rendegraver, 2 plansiloer,
koldt lufts tørreri samt staldvarmeanlæg til stuehuset. Maskinstation bruges delvis.

KOBBELKILDEVEJ 2, "KONGSLUND", VOLLERUP, 4792 ASKEBY, tlf. 55-817318.
POUL HANSEN, gårdejer, født d. 26.-8.-1935, søn af Emma og Aage Hansen, Hår
bølle, gift d. 18.-4.-1959 med Asta Lund, medhjælpende hustru, født d. 9.-12.-1935,
datter af Anna og Viktor Lund. Parret har børnene: Bjarne, født d. 26.-10.-1962,
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Anitta, født d. 3.-10.-1965 og
Thomas, født d. 25.-6.-1974.
Poul Hansen overtog gården i
1966 fra sin svigerfar. A.L. er 3.
generation på gården.
Ejendomsskyld 1.340.000. Areal
13,4 ha. og der er forpagtet 8
ha.
Stuehuset er opført 1919 og re
staureret 1980, svinestalden fra
1919 er løbende restaureret, ma
skinhus opført 1919 og lade 1980.
Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, vinterraps, hvede og byg. Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker.
Maskinstation bruges lidt.
KONG ASGERS VEO 2, "TOFTEGÅRD", SPROVE, 4780 STEGE, tlf. 55-816141.
JOHN JAKOBSEN, gårdejer, født d. 5.-2.-1960, søn af Ellis og Kurt Jakobsen, Sprove,
gift d. 7.-6.-1986 med Helle Carlsen, kontorassistent, født d. 28.-10.-1959, datter af
Else og Finn Carlsen, Mannemarke, Møn. Parret har børnene: Dorthe, født d.
3.-3.-1981 og Tine, født d. 17.-3.-1984.
J.J. er 3. generation på gården, som han overtog d. 1.-4.-1981 fra sin mor.
Ejendomsskyld 2.400.000. Areal 48,8 ha., heraf tilkøbt 24 ha., der er 3 ha. eng og 2
skovparter i Flæskemosen. Derudover er der forpagtet 18,7 ha.
Stuehuset er opført i 1939 og totalt moderniseret i perioden 1981-84, kvægstald og
svinestald er opført i 1939. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og roer.
Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 rendegraver, roesåmaskine og roeoptager. I
sæsonen er der ansat 1 medhjælper.
J.J. driver desuden maskinstation fra gården.
KONG ASGERS VEJ 4, "SIGLUNDGÅRD", SPROVE, 4780 STEGE, tlf. 55-816434.
BENT SKOV NIELSEN, gårdejer, født d. 4.-2.-1955, søn af Sara og Jørgen Skov
Nielsen, St. Lind, gift d. 7.-9.-1985 med Hanne Elisabeth Jensen, sparekasseassistent,
født d. 28.-7.-1957, datter af Aase Sigrid Søholt og V. Jensen, Stege. Parret har
tvillingerne Sandra og Cecilie, født d. 25.-5.-1985.
B.S.N. arbejder som konsulent. Han overtog gården d. 15.-8.-1987 fra Hans Dalby.
Areal 50 ha.
Stuehuset er nyistandsat i 1978, staldene er indrettet til værksted og der er en lade.
Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter, byg, hvede og roer. Der er 2 trak
torer, andel i rendegraver, kornsilo og koldt lufts tørreri. Maskinstation bruges lidt.
Gården er under sammenlægning med "Vestervang", hvor der er kornsilo - lejeplads og tårn.
B.S.N. har maskinfællesskab med broderen, Holger Skov Nielsen i St. Lind.

KOSTERVEJ 53, "TJØRNELUND", TJØRNEMARKE BY, 4780 STEGE, tlf. 55-815239.
CARL OTTO CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 22.-6.-1953, søn af Elsebeth og Jens
Kristian Christensen, Æbelnæs.
C.O.C. arbejder som jord- og betonarbejder og har været på Lyngby Landbrugsskole.
Han er 2. generation på gården, som han overtog d. 1.-4.-1984 ved faderens død.
Areal 26,7 ha.
Stuehuset er opført i 1871 og der er indrettet bolig i karleværelserne i 1982, gården
er 4-længet og delvis bindingsværk, derudover er der svinehus og hønsehus samt lade
fra 1920. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, byg, raps og roer. Der er 3 trak
torer og svinglæsser. Maskinstation bruges til lidt af hvert.
KOSTERVEJ 60, "TR ANEMOSEG AARD", TJØRNEMARKE, 4780 STEGE, tlf.
55-814089.
KIRSTEN KUPSTRUP, gårdejer, født d. 14.-7.-1908, datter af Karen Kirstine og Lars
Chr. Larsen, Tjørnemarke, gift d. 8.-4.-1944 med Kristian Kupstrup, født d. 9.-6.-1909
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og død d. 1.-10.-1971, søn af
Peter Kupstrup, Lemvig.
Kirsten Kupstrup er 3. generati
on på gården, som hun overtog d.
1.-5.-1944 fra sin far.
Ejendomsskyld 2.150.000. Areal
40,9 ha., heraf 10 ha. eng. Oor
den er bortforpagtet.
Gården er 4-længet og opført ef
ter brand i 1900, der er flere
fritliggende bygninger, som er
opført i perioden 1935-50, lade
opført 1950. Der er kornsilo og
tørresilo.

KOSTERVEJ 75, "MARGRETHESMINDE", KOSTER, 4780 STEGE, tlf. 55-815745.
STEEN JØRGENSEN, gårdejer, født d. 3.-3.-1947, søn af Elly og Rikard Jørgensen,
Koster, gift d. 5.-4.-1969 med Kirsten Lis Nielsen, medhjælpende hustru, født d.
18.-7.-1946, datter af Olivia og Agner Nielsen, Horsens. Parret har børnene: Peter,
født d. 30.-12.-1970, Søren, født d. 5.-4.-1974 og Stinne, født d. 22.-6.-1976.
S.J. er antikvitetshandler og har været på Bygholm Landbrugsskole. Han er 4. genera
tion på gården, hvortil slægten kom i 1886, han overtog den d. 1.-9.-1970 fra sine
forældre.
Ejendomsskyld 2.180.000. Areal 33,5 ha., heraf 2 ha. strandeng. Derudover er der
forpagtet 20 ha.
Stuehuset er opført sidst i 1880, gården er 4-længet og udbygningerne anvendes til
antikvitetslager, maskinhuset er fra 1974. Planteproduktionens salgsafgrøder er roer,
byg, hvede og frø. Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker. Maskinstation bruges lidt.

KOSTERVEJ 88, "KOSTER FÆRGEGAARD", KOSTER, 4780 STEGE, tlf. 55-814070.
POUL WEDELE PETERSEN, proprietær, født d. 28.-3.-1930, søn af Gudrun og Eilar
Wedele Petersen, Koster, gift d. 3.-3.-1956 med Lis Jensen, medhjælpende hustru, født
d. 18.-4.-1936, datter af Martha og Jens Jensen, Feldballe, Rønde. Parret har børnene:
Jens, Jørgen, Ole og Tom.
P.W.P. har været på Tune Landbrugsskole. Han er tidligere formand for Møn Frøavler
forening, senere formand for Sydsjællands og Møns Frøavlerforening og nuværende
medlem af Møn Banks repræsentantskab samt i repræsentantskabet for AMU-Center i
Vest- og Sydsjælland. Han er 4. generation på gården, hvortil slægten kom i 1859, han
overtog den d. 1.-5.-1968 fra sine forældre.
Ejendomsskyld 3.800.000. Areal 83 ha., heraf tilkøbt 15,4 ha., der er 6 ha. eng. Der
udover er der forpagtet 45,7 ha.
Stuehuset er moderniseret flere gange. Gårdens besætning er på 15 fedekreaturer.
Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede, græsfrø, sukkerroer og raps. Der er 4
traktorer, 2 mejetærskere, roeoptager og roesåmaskine. På gården er ansat 1 med
hjælper. Derudover passes 2 ejendomme på tilsammen ca. 55 ha.
KOSTERVÆNGET 2, "LUNDTOFTEGÄRD", KOSTER, 4780 STEGE, tlf. 55-814084.
PER ELLEKÆR SKOV JENSEN, gårdejer, født d. 5.-4.-1955, søn af Tove og Jørgen
Jensen, Koster, bor sammen med Trine Jeppesen, klinikassistent, født d. 24.-9.-1967,
datter af Inge og Svend Jeppesen, Røddinge. Parret har sønnen Mikkel, født d.
26.-8.-1990.
P.E.S.J. har været på Lyngby Landbrugsskole. Han overtog første del af gården i 1985
og resten i 1990 fra sine forældre.
Ejendomsskyld 2.300.000 + tilkøbt. Areal 43,5 ha., heraf tilkøbt 10,5 ha. Derudover er
der forpagtet 33 ha.
Stuehuset er opført i 1870 og senest moderniseret i 1978/79, kvægstald opført ca.
1900, svinestald 1961, lade ca. 1930, værksted og kornlade 1977 og foderhus 1985,
desuden er der udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 36 årskøer og 20
slagtekalve af blandet race, samt ca. 700 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrø-
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der er korn, roer, raps og halm. Der er 5 traktorer, 1 mejetærsker, enkornssåmaskine,
roeoptager, rendegraver, tårnsilo, koldt lufts tørreri, halmfyr, fuldautomatisk udmug
ningsanlæg og fuldautomatisk foderblandeanlæg. På gården er ansat 1 medhjælper
samt 1 i sæsonen. Maskinstation bruges lidt.
P.E.S.J. driver desuden "Søgård", Røddingevej 41, 4780 Stege, samt det forpagtede
jord fra faderens gård "Ellekærgård", Pejdervej 3, Nøbølle, 4780 Stege. Han driver
desuden maskinstation fra ejendommen.

KRANELEDVEJ 10, "STRANDAGER", BUREMARKE, 4791 BORRE, tlf. 55-819140.
BENNY HEMMINGSEN, gårdejer, født d. 3.-5.-1944, søn af Karen og Viggo Hemmingsen, Magleby. B.H. har sønnen Ivan, født d. 1.-9.-1970.
B.H. har været på Lundby Landbrugsskole. Han er 2. generation på gården, som han
overtog i 1968 fra Astrid Hansen.
Ejendomsskyld 1.320.000. Areal 14 ha. og der er forpagtet 19 ha.
Stuehuset er opført 1890 og løbende restaureret, svinestalde er opført 1945 og 1976,
lade og maskinhus 1945. Gården drives med en besætning på 20 årssøer og 400 slagte
svin. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, hvede, byg, vårbyg og vinter
hvede. Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker.
KROGEN 1, "KROGEN", NØRREBY, 4791 BORRE, tlf. 55-812092.
HANS HANSEN, parcellist, født
d. 5.-12.-1920, søn af Anna og
Hans Hansen, Bogø, gift d. 11.2.-1945 med Emma Christiansen,
lærer, født d. 7.-10.-1918, datter
af Karen og Niels Christiansen.
Parret har børnene: Ole, født d.
9.-3.-1947, Jette, født d. 16.-5.1949, Karen, født d. 13.-1.-1953
og Lene, født d. 4.-5.-1955.
H.H. har været på Dalum Land
brugsskole. Han er 6. generation på gården, der har været i slægtens eje siden 1788,
og som han overtog i 1952 fra svigerforældrene.
Areal 5 ha.
Stuehuset er opført i 1924 og løbende udvidet, svinestalden er restaureret i 1959, lade
opført 1932 og maskinhus 1960. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer og
byg. Der er 1 traktor samt anpart i vindmølle. En nabo hjælper til ved høst.

KROGEN 8, 4791 BORRE, tlf.
55-812033.
ANETTE HEMMINGSEN, gårdejer,
født d. 17.-8.-1960, datter af
Lizzy og Otto Larsen, Borre,
gift d. 20.-5.-1984 med Erling
Hemmingsen, gårdejer, født d.
8.-5.-1948, søn af Erna og Kri
stian Hemmingsen, Stege. Parret
har børnene: Rikke, født d. 11.2.-1984, Lars-Jørgen, født d.
20.- 10.-1986 og Pernille, født d.
14.- 6.-1988.
E.H. har været på landbrugsskole og er i bestyrelsen for Vindmøllelauget.
A.H. er i skolebestyrelsen. Hun overtog gården i 1976 fra Helge Jørgensen.
Ejendomsskyld 4.820.000. Areal 80 ha., heraf 3,6 ha. mose. Derudover er der forpagtet
34,5 ha.
Stuehuset er opført 1924 og løbende restaureret, svinestalden er ombygget i 1978,
kornlade opført 1986 og maskinhus 1978. På gården er der 2 får. Planteproduktionens
salgsafgrøder er sukkerroer, vinterhvede, ærter, rødsvingel, rødkløver og byg. Der er 2
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vindmølle.
KULLEGÅRDSVEJ 22, "KULLEGÅRDEN", POLLERUP, 4780
STEGE, tlf. 55-813098.
POUL LARSEN, gårdejer, født d.
7.-12.-1929, søn af Anna og Lau
rits Larsen, Hårbølle, gift d. 28.4.-1957 med Anna Nielsen, med
hjælpende hustru, født d. 27.-11.1933, datter af Margrethe og Ak
sel Nielsen, Hjelm. Parret har
børnene: Jørgen, født d. 14.-4.1958 og Lars, født d. 19.-3.-1962.
P.L. har været på Lundby Land
brugsskole. Han overtog gården d. 1.-5.-1957 fra Knud Kristiansen.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 24,8 ha., heraf tilkøbt 12,1 ha., der er 2,2 ha. mose.
Derudover er der forpagtet 12,1 ha.
Stuehuset er opført 1923 og løbende restaureret, svinestald opført 1969, lade 1980 og
maskinhus 1923. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, byg, hvede og frø.
Der er 3 traktorer, 2 mejetærskere, tårnsilo, koldt og varmt lufts tørreri samt halm
fyr. 1 af sønnerne hjælper til på gården.
P.L. driver desuden A.N.'s fødegård, hvor hun er 6. generation, Hjelmvej 12, Hjelm,
4780 Stege.
KULLEGÅRDSVEJ 39, "KOKKE
GÅRD", 4780 STEGE.
CHRISTIAN HØJSKOV HANSEN,
gårdejer, født d. 12.-8.-1909, søn
af Anna og Jens Peder Hansen,
gift d. 9.-5.-1946 med Inger Pe
dersen, husmor, født d. 22.-1.1912, datter af Karen og Laurits
Pedersen. Parret har datteren
Margit, født d. 25.-7.-1939.
C.H.H. er 4. generation på går
den, som han overtog i 1946 fra
sin far.
Ejendomsskyld 750.000. Areal 10,8 ha., heraf 1 ha. mose. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er løbende restaureret, kvægstald opført 1924, lade 1940 og maskinhus 1960.
Der er 2 traktorer.

KVISTHUSVEJ 3, 4780 STEGE,
tlf. 55-813087.
KURT VERNER RASMUSSEN,
gårdejer, født d. 10.-2.-1930, søn
af Anina og Johannes Rasmussen,
gift d. 12.-1.-1950 med Ellen
Jensen, førtidspensionist, født d.
12.-6.-1931, datter af Kristine og
Hans Jensen, Eskemose. Parret
har børnene: Lene, født d. 11.5.-1950 og Dan, født d. 26.-6.1951.
K.V.R. er 3. generation på går-

den, som han overtog d. 1.-6.-1956 fra sin far.
Ejendomsskyld 960.000. Areal 10 ha., heraf tilkøbt 2 ha.
Stuehuset er opført i 1893 og løbende restaureret, svinestald opført 1959 og maskinhus
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maltbyg. Der er 2 traktorer.

LAMMEHAVEVEJ 1, "LAMMEHAVEGÄRD", HÄRB0LLE BY, 4792
ASKEBY, tlf. 55-817418.
ARNE OLSEN, gårdejer, født d.
18.-8.-1939, søn af Ellen og Emil
Olsen, gift d. 18.-3.-1967 med
Henny Hansen, fabriksarbejder,
født d. 27.-3.-1943, datter af
Inga og Aage Hansen, Askeby.
Parret har børnene: Jan, født d.
17.-2.-1971, Lene, født d. 31.-5.1975 og Erik, født d. 1.-9.-1977.
A.O. er 3. generation på gården,

som han overtog d. 1.-11.-1976 fra sin far.
Ejendomsskyld 1.180.000. Areal 22,2 ha., heraf tilkøbt 4,4 ha., der er 1 skovspart i
Fanefjord Skov. Derudover er der forpagtet 8,8 ha.
Stuehuset er opført i 1921/22 og løbende restaureret, kvægstald opført 1921/22, svinestalden er restaureret i 1979, lade og maskinhus opført 1979 og derudover er der
ajlebeholder. På gården er der 1 ged og 1 hest. Planteproduktionens salgsafgrøder er
sukkerroer, byg og raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, frontlæsser, plansilo og
koldt lufts tørreri.
LANGAGERVEJ 3, "VINDEBJERGGAARD", SVENSMARK, 4780 STEGE, tlf. 55-814605.
JAKOB MØRK HEMMINGSEN, gårdejer, født d. 19.-12.-1962, søn af Ane og Jens
Hemmingsen.
J.M.H. har været på Sydsjælland og Næsgård landbrugsskoler. Han overtog gården d.
1.-4.-1985 fra Svend Nielsen.
Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 38 ha., heraf 2 ha. eng og 0,5 ha. dige og forstrand.
Derudover er der forpagtet 41 ha. fra forældrene.
Stuehuset er opført 1876 og løbende restaureret, svinestald opført 1987. Gården drives
med en besætning på 60 årssøer og 1.200 solgte smågrise. Planteproduktionens salgs
afgrøder er sukkerroer, byg, hvede, rødsvingel, ærter og raps. Der er 3 traktorer, 1
mejetærsker og 1 saltolæsser.
LANGAGERVEJ 6, "LANGAGERGAARD", SVENSMARK, 4780
STEGE, tlf. 55-811755.
CLAUS VINTHER-NIELSEN, land
mand, født d. 24.-6.-1964, søn af
Inge og Arne Vinther-Nielsen, Tøvelde, gift d. 2.-9.-1989 med Jet
te Elm Larsen, ekspedient, født
d. 27.-5.-1968, datter af Birthe
og Jens Frederik Elm Larsen,
Taastrup.
C.V.N. driver lidt maskinstation
og har været på Lyngby og
Lundby landbrugsskoler. Han overtog gården i 1987 fra Poul Andersen.
Ejendomsskyld 2.300.000. Areal 34 ha., heraf 2 ha. mose. Desuden er der forpagtet 17
ha.
Stuehuset er opført i 1925 og løbende restaureret, svinestalden fra 1905 er restaureret
i 1976, kornlade opført 1905, maskinhuse 1974 og 1980, derudover er der ajlebeholder.
Gårdens besætning er på 2.500 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er suk
kerroer, raps og hø. Der er 2 traktorer, plansilo, varmt og koldt lufts tørreri samt
staldvarmeanlæg. Maskinstation bruges lidt.
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LETTENVEJ 2, "MØLLEBJERGGÅRD", DAMME, 4792 ASKEBY,
tlf. 55-817097.
ANITA og OLE HEMMINGSEN,
gårdejere.
A.H. er født d. 8.-11.-1949, dat
ter af Fanny og Hans Peter Hemmingsen, Damme, gift d. 15.-8.1970 med Ole Hemmingsen, født
d. 25.-6.-1948, søn af Else og
Erling Hemmingsen, Sprove. Par
ret har børnene: Louise, født d.

14.-1.-1973 og Line, født d. 15.-4.- 1975.
Parret er 4. generation på gården, som de overtog d. 1.-6.-1988 fra Hans Peter Hem
mingsen, der endnu er bosiddende på gården. Den har været i slægtens eje siden 1862.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 42 ha., heraf tilkøbt 6,25 ha., der er 1 skovspart i
Fanefjord Skov.
Stuehuset er opført 1875 og moderniseret flere gange, senest i 1982, kvægstald og
svinestald som er opført i 1872 og moderniseret flere gange, står nu ubenyttede hen,
svinestald opført 1943 og maskinhus 1977. Planteproduktionens salgsafgrøder er roer,
hvede, byg, konserves ærter og raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og
koldt lufts tørreri. På gården er ansat 1 medhjælper og maskinstation bruges lidt.
Parrret driver desuden "Boemosegård", Lettenvej 4, Damme, 4792 Askeby.
LETTENVEJ 3, DAMME, 4792
ASKEBY, tlf. 55-817091.
HANS ERIK HANSEN, gårdejer,
født d. 30.-5.-1931, søn af Marie
og Karl Marius Hansen, Damme.
H.E.H. har børnene: Irene, født
d. 24.-4.-1957 og Annie, født d.
14.-3.-1960.
H.E.H. arbejder som buschauffør.
Han overtog gården d. 1.-7.-1956
fra sine forældre.
Ejendomsskyld 1.042.000. Areal
9,4 ha., heraf 0,5 ha. af Damme Måderne.
Stuehuset er opført ca. 1850-60, hvor også kvægstald, hestestald og svinestalden blev
bygget, svinestalden er tilbygget i 1928, laden er fra 1936. Planteproduktionens salgs
afgrøder er maltbyg og roer. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og anpart i vindmølle.
Maskinstation bruges lidt.

LETTENVEJ 4, "BOEMOSEGÅRD",
DAMME, 4792 ASKEBY.
ANITA OG OLE HEMMINGESEN,
gårdejere, omtales under Letten
vej 2.
Parret overtog gården i 1988,
den har været i slægtens eje
siden 1861.
Ejendomsskyld 1.420.000. Areal
16 ha.
Stuehuset er opført 1837, hvor
også kvægstald og svinestald blev
bygget, fritliggende svinestald
er fra 1943. Planteproduktionens salgsafgrøder er roer, hvede, byg, konserves ærter og
raps. Der er varmegenvindingsanlæg.
A.H. og O.H. ejer og driver desuden "Møllebjerggård", Lettenvej 2, Damme, 4792
Askeby.
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LETTENVEJ 5, STORE DAMME,
4792 ASKEBY, tlf. 55-817493.
EJNER HANSEN, parcellist, født
d. 1.-5.-1906, søn af Maren Stine
og Hans Christian Hansen, Store
Damme.
E.H. er 2. generation på gården,
som han overtog i 1956 fra sine
forældre.
Ejendomsskyld 360.000. Areal 4
ha., som er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1905 og
moderniseret flere gange, kvægca. 1916. Der er 1 traktor.

LETTENVEJ 6, "LANGEBÆKGAARD", LILLE DAMME, 4792
ASKEBY, tlf. 55-817088.
VERNER LØJMAND JØRGENSEN,
gårdejer, født d. 15.-1.-1938, søn
af Martine og Karl Jørgensen,
Vindebæk, gift d. 30.-5.-1981
med Karen Margrethe Jensen,
pensionist, født d. 4.-11.-1921,
datter af Agnes og H. P. Jensen,
København. Parret har børnene:
Marianne, født d. 4.-11.-1951,
Marianne, født d. 3.-7.-1961,
Michael, født d. 16.-3.-1965 og Morten, født d. 18.-1.-1972.
V.L.J. arbejder som lagerekspedient. Han er 2. generation på gården, som han overtog
d. 1.-7.-1972 fra sin far.
Ejendomsskyld 1.240.000. Areal 17,7 ha., heraf tilkøbt 8,7 ha., der er 2 ha. eng.
Stuehuset er oprindelig opført i 1648 og genopført i 1918, tilbygget og moderniseret
flere gange, gården er en 4-længet gård, der er 2 kvægstalde, som delvis er moderni
seret samt 1 længe, som er indrettet til hønsehus og lo, lade opført 1942 og udvidet i
1962, maskinhus opført 1986 og der er køresilo. Gården drives med en besætning på 4
årsammekøer, 12 ungdyr og 12 slagtekalve af blandet race samt 75 høns. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er korn og roer. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, enkornssåmaskine og roeoptager. Maskinstation bruges delvis.
LETTENVEJ 10, "ANDERSMIN
DE", LILLE DAMME, 4792 ASKE
BY, tlf. 55-817491.
TAGE ANDERSEN, gårdejer,
født d. 20.-1.-1923, søn af Mar
grethe og Johannes Andersen,
Lille Damme, gift d. 20.-12.-1952
med Agnes Nielsen, husmor, født
d. 6.- 2.-1926, datter af Marie
og Marius Nielsen, Glud, Jylland.
Parret har børnene: Birgit, født
d. 11.- 7.-1953, Bente, født d.
24.-12.- 1954, Anne Grethe, født
d. 29.-1.-1956, Elsebeth, født d. 24.-12.-1959 og Anders, født d. 8.-7.-1962.
T.A. har været på Kærhave Landbrugsskole. Han er 4. generation på gården, der har
været i slægtens eje siden 1890, han overtog den d. 1.-1.-1953 fra sin mor, efter at
have forpagtet den i 2 år sammen med søsteren.
Ejendomsskyld 640.000. Areal 8,2 ha., heraf 1/4 skovpart i Fanefjord Skov. Derudover
er der forpagtet 4 ha. eng.

-liGStuehuset er opført ca. 1890 og moderniseret flere gange, kvægstalden er modernise
ret i 1956, svinestald opført 1950 og tilbygget i 1968, maskinhus opført 1960 og
desuden er der udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 8 årssøer, 120
solgte smågrise og 40 slagtesvin samt 4 årsammekøer, 3 ungdyr og 6 slagtekalve af
racen Hereford. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede og roer. Der er 2 trak
torer, grønthøster og tipvogn. Maskinstation bruges til lidt af hvert.
LETTENVEJ 11, "MADEGAARD",
LILLE DAMME, 4792 ASKEBY,
tlf. 55-817495.
FLEMMING HASLE, gårdejer,
født d. 15.-8.-1930, søn af Inge
og Henning Hasle, Århus, gift d.
4.-10.-1958 med Kirsten Haunsø,
født d. 13.-4.-1939, datter af
Bodil og Sigurd Haunsø, Gentof
te. Parret har børnene: AnneSophie, født d. 20.-9.-1959, Hen
ning, født d. 22.-6.-1961 og Hele
ne Marianne, født d. 11.-6.-1968.
F.H. er direktør. Han overtog gården d. 11.-6.-1968 fra Ejnar Henriksen.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 24 ha., heraf tilkøbt 11 ha., der er 5 ha. eng samt 1/3
skovspart i Fanefjord Skov.
Stuehuset er opført ca. 1810, bindingsværk med stråtag, kvægstalden er tilbygget i
1943, selve gården er tilbageført til gammel stil med nyt stråtag i 1975. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er roer og vinterhvede. Der er anpart i vindmølle. Maskin
station bruges. Bindestalden har de sidste 20 år været benyttet af naboens kvier.

LETTENVEJ 12, LILLE DAMME,
4792 ASKEBY, tlf. 55-817492.
VILLY HEMMINGSEN, parcellist,
født d. 25.-2.-1927, søn af Signe
og Christian Hemmingsen, Lille
Damme, gift d. 14.-7.-1951 med
Inge Brandt, husassistent, født d.
16.-6.-1931, datter af Kirsten og
Julius Brandt, Svendborg. Parret
har børnene: Steen Erik, født d.
10.-12.-1955 og Anni, født d.
20.-2.-1963.
V.H. er 4. generation på gården, der har været i slægtens eje siden 1906, og som han
overtog i sommeren 1957 fra sine forældre.
Ejendomsskyld 460.000. Areal 1,1 ha., der er 1/4 skovspart i Fanefjord Skov.
Stuehuset er opført 1906, kombineret kvæg- og svinestald fra 1906 er løbende moder
niseret. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og roer. Der er 1 traktor og korn
magasin. Maskinstation bruges en del.

LETTENVEJ 16, LILLE DAMME,
4792 ASKEBY, tlf. 55-817465.
ALBERT HEMMINGSEN, parcellist,
født d. 13.-9.-1905, søn af Anna
og Hans Jacob Hemmingsen, Tostenæs, gift d. 17.-5.-1929 med
Kristine Hemmingsen, født d.
15.-8.-1908 og død d. 12.-12.1973. Parret har børnene: Anny,
født d. 28.-7.-1930, Gerda, født
d. 13.-6.- 1932, Inge, født d.
13.-1.-1935, Egon, født d. 14.-3.
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1938 og Karen, født
A.H. overtog gården
Stuehuset er opført
nybygget svinestald

d. 5.-8.-1941 og død d. 27.-10.-1987.
i 1929 fra Anne Marie Nielsen.
ca. 1830, udbygningerne er væsentlig ombygget i 1925 og 1964,
er opført i starten af 1970'erne. Der er 1 traktor og kornloft.

LILLESKOVVEJ 1, "STURIELSESHØJGAARD", SØMARKE, 4791 BORRE, tlf. 55812056.
LARS JØRGEN LARSEN, gårdejer, født d. 4.-5.-1948, søn af Valborg Marie og Martin
Lars Larsen, gift d. 25.-6.-1977 med Conny Skov Rasmussen, kontorassistent, født d.
7.-8.-1953, datter af Tove Skov og Svend Erik Rasmussen, Hovmarken. Parret har bør
nene: Stine, født d. 17.-3.-1978, Jakob, født d. 25.-8.-1980, Louise, født d. 17.-6.-1983
og Kristian, født d. 9.-4.-1987.
L.J.L. har været på Høng Landbrugsskole. Han er 6. generation på gården, som han
overtog d. 1.-5.-1979 fra sin far.
Der er forpagtet 5 ha. jord.
Stuehuset er opført 1917 og løbende restaureret, svinestald og foderhus er opført i
1980, lade og maskinhus 1986, gastæt silo 1983 og der er ajlebeholder. Gården drives
med en besætning på 100 årssøer, 1.900 solgte smågrise og 10 slagtesvin. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er sukkerroer, hvede og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetær
sker, 1 markvandingsanlæg, plansilo samt varmt og koldt lufts tørreri.
LILLESKOVVEJ 2, "LILLESKOVGÅRD", SØMARKE, 4791 BORRE, tlf. 55-812167.
BENNY ANDERSEN, gårdejer, født d. 2.-11.-1938, søn af Karen Margrethe og Kjeld
Andersen, Borre, gift d. 19.-7.-1986 med Kirsten Poulsen, apotekerassistent, født d.
21.-4.-1960, datter af Grethe og Ivan Poulsen, Hillerup. Parret har børnene: Pernille,
født d. 14.-4.-1986 og Andreas, født d. 10.-8.-1987.
B.A. har været på Tune Landbrugsskole. Han er 6. generation på gården, som han over
tog d. 1.-4.-1962 fra Ingefred Hansen.
Ejendomsskyld 2.850.000. Areal 46,2 ha., heraf tilkøbt 13,2 ha., der er 1 ha. mose og
0,6 ha. kirsebærplantage. Derudover er der forpagtet 30,3 ha.
Stuehuset er opført i 1917 og løbende restaureret, svinestalde er opført 1924 og 1967,
lade 1970, maskinhus 1960 og der ajlebeholder. Gårdens besætning er på 2 slagtekalve
af racen Jersey og 1 hest. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkeroer, raps,
hvede, maltbyg og ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, andel i markvandingsa
nlæg, plansilo, koldt lufts tørreri samt halmfyr. Maskinstation bruges lidt.

LILLESKOVVEJ 5, SØMARKE,
4791 BORRE, tlf. 55-812848.
PETER MØLLER, gårdejer, født
d. 8.-9.-1957, søn af Gudrun og
Svend Møller, Humlebæk, gift d.
1.-8.-1981 med Birgit Holmer Pe
tersen, husmor, født d. 25.-6.1961, datter af Vera og Peter Pe
tersen, Hundested. Parret har
børnene: Lene, født d. 16.-10.-1983
og Tine, født d. 12.-12.- 1984.
P.M. er fisker. Han overtog går
den d. 1.-2.-1986 fra Finn Mad
sen. Areal 7,2 ha., heraf 0,3 ha. mose. 5 ha. er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1876 og løbende restaureret, kvægstald og svinestald er resta
ureret i 1987, maskinhus opført 1990, foderhus 1987 og der er ajlebeholder. Gården
drives med en besætning på 7 årskøer og 7 ungdyr af blandet race, 15 årssøer, 75
solgte smågrise og 10 slagtesvin samt 1 hest og 5 geder. Der er 1 traktor.

LINDEGÅRDSVEJ 10, "KRAGEGÅRDEN", SVENSMARKE, 4780 STEGE, tlf. 55-814406.
JENS MØRK HEMMINGSEN, gårdejer, født d. 4.-2.-1933, søn af Anna-Marie og Hans
Hemmingsen, gift d. 9.-6.-1962 med Ane Funck Rasmussen, faglærer, født d. 15.-4.1939, datter af Bodil og Peter Rasmussen, Svensmark. Parret har børnene: Jakob, født

d. 19.-12.-1962, Peter, født d. 28.-7.-1965 og Stinne, født d. 1.-9.-1969.
J.M.H. har været på Sydsjælland og Lundby landbrugsskoler. Han er 2. generation på
gården, som han overtog d. 1.-6.-1972 fra sin mor.
Ejendomsskyld 2.400.000. Areal 41 ha., heraf tilkøbt 14,4 ha., der er 4,4 ha. eng og 1
ha. dige og forstrand. Oorden er bortforpagtet til sønnen Jakob.
Stuehuset er opført i 1945 og løbende restaureret, kvægstald og svinestald er opført i
1944, lade 1983, maskinhus 1938 og der er 2 køresiloer. På gården er der plansilo
samt varmt og koldt lufts tørreri.
LINDEGÅRDSVEJ 16, "LINDEGÅRD", 4780 STEGE, tlf. 55-815107.
JØRN PETERSEN, gårdejer, født d. 16.-10.-1942, søn af Karen og Albert Petersen,
Askeby, gift d. 2.-8.-1969 med Lisbeth Christensen, overlærer, født d. 11.-6.-1944,
datter af Ellen og Johannes Christensen, Lindemarke. Parret har børnene: Lars, født
d. 30.-7.-1970 og Katrine, født d. 15.-3.-1973.
J.P. har været på Sydsjælland Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for D.L.G. Han
overtog gården d. 1.-7.-1969 fra Frederik Hansen.
Ejendomsskyld 3.700.000. Areal 63,5 ha., heraf tilkøbt 18 ha., der er 1,5 ha. eng.
Desuden er der forpagtet 13 ha.
Stuehuset er opført 1883 og løbende restaureret, svinestalden er ændret i perioden
1976-80, lade opført 1985, maskinhus 1927, derudover er der foderhus og ajlebeholder.
På gården er der 3 heste. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, hvede, byg,
raps og græsfrø. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 gummiged, tårnsilo, varmt og
koldt lufts tørreri samt halmfyr. På gården er der ansat 1 medhjælper. Laden er
udlejet til EF-korn.
J.P. driver desuden Hårbøllevej 39, 4792 Askeby.

LINDEGÅRDSVEJ 19, "POPPEL
LY", TÅSTRUP, 4780 STEGE,
tlf. 55-813090.
JENS-FREDERIK ELIN LARSEN,
gårdejer, født d. 12.-7.-1942, søn
af Laila Elin og Niels Laurits
Larsen, Stege, gift d. 27.-2.-1965
med Birthe Lizzie Hemmingsen,
medhjælpende hustru, født d. 9.4.-1946, datter af Jenny og Bør
ge Hemmingsen, Stege. Parret
har børnene: Tina, født d. 25.-9.1965, Jette, født d. 27.-5.-1968,
samt
Finn, født d. 15.-11.-1976.
Uffe, født d. 29.-12.-1971 og død d. 20.-10.-1988,
J.F.E.L. er 3. generation på gården, som han overtog d. 1.-1.-1974 fra sin far.
Ejendomsskyld 1.460.000. Areal 12,2 ha., heraf tilkøbt 6,1 ha. Desuden er der for
pagtet 4 ha.
Stuehuset er opført ca. 1900 og løbende restaureret, kvægstalden fra 1950 er tilbygget
i 1975, lade og maskinhus er opført 1982, køresiloer 1976 og 1988 samt gylletank
1989. Gården drives med en besætning på 55 årskøer og 70 ungdyr af racen RDM samt
1 hest. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, byg og hvede. Der er 3 trak
torer, 1 rendegraver og anpart i vindmølle. Maskinstation bruges delvis og der er
ansat 1 skoledreng.
LINDEGÅRDSVEJ 26, "ABILGÅRDEN", TÅSTRUP, 4780 STEGE, tlf. 55-813056.
KARL HANSEN, gårdejer, født d. 31.-12.-1926, søn af Margrethe og Johannes Hansen,
Tåstrup, gift d. 10.-5.-1952 med Karen Larsen, medhjælpende hustru, født d. 14.-3.1929, datter af Gerda og Karl Larsen, Skørpinge. Parret har børnene: Anne, født d.
29.-11.-1953 og tvillingerne Bente og Kirsten, født d. 20.-12.-1955.
K.H. har været på Korinth Landbrugsskole. Han overtog gården d. 20.-3.-1958 fra
Hans Larsen.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 15 ha.
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"Abildgården"s stuehus er opført
ca. 1700 og løbende restaureret,
kvægstald, svinestald og lade er
opført 1926, maskinhus 1964 og
der er foderhus. Gården drives
med en besætning på 11 årssøer
og 200 slagtesvin samt 10 slagtekalve af racen RDM. Plantepro
duktionens salgsafgrøde er sukker
roer. Der er 3 traktorer, andel i
mejetærsker, tårnsilo, varmt og
koldt lufts tørreri samt anpart i
vindmølle. Maskinstation bruges
lidt.

LINDEGÅRDSVEJ 27, "TÅSTRUPGÅRD", TÅSRUP, 4780 STEGE,
tlf. 55-813072.
FREDERIK HOLTET-KRISTIANSEN, proprietær, født d. 29.-1.1926, søn af Karen og Johannes
Holtet-Kristiansen, gift d. 29.-6.1954 med Solvejg Hansen, med
hjælpende hustru, født d. 23.-8.1933, datter af Dagny og Poul
Hansen, Tøvelde. Parret har bør
nene: Bent, født d. 24.-11.-1955
og Steen, født d. 25.-11.-1958.
F.H.K. har været på Korinth Landbrugsskole. Han er 4. generation på gården, som han
overtog i 1959, efter at have forpagtet den i 5 år, fra sin far.
Ejendomsskyld 3.320.000. Areal 68 ha., heraf tilkøbt 11 ha.
Stuehuset er opført 1886 og løbende restaureret, lade og maskinhus er opført 1911 og
løbende restaureret, derudover er der svinestald og foderhus. Gården drives med en
besætning på 800 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, hvede,
byg, ærter, vinterbyg og raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo, varmt og
koldt lufts tørreri samt anpart i vindmølle. Maskinstation bruges lidt.

LISEBYVEJ 7, "HØJAGERGAARD",
LISEBY, 4780 STEGE, tlf. 55817364.
BØRGE JENSEN, gårdejer, født
d. 5.-6.-1934, søn af Anna og
Johannes Jensen, gift d. 20.-7.1963 med Lilian Hemmingsen,
børnehavelærerinde, født d. 29.8.-1939, datter af Emilie og Jo
hannes Hemmingsen, Hårbølle.
Parret har datteren Bettina, født
d. 13.-2.-1970.
B.J. har været på Lundby Land
brugsskole, han er medlem af Møn Landboforening samt i aktionærrådet for Bikuben.
Han er 2. generation på gården, som han overtog i 1972 fra sin far.
Ejendomsskyld 3.320.000. Areal 57 ha., heraf tilkøbt 31 ha. Derudover er der for
pagtet 29,7 ha.
Stuehuset er restaureret i 1970, svinestald opført 1972, lader og maskinhuse 1976 og
1984. Gården drives med en besætning på 30 årssøer og 550 slagtesvin. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er sukkerroer, græsfrø, kløverfrø, raps, maltbyg og hvede. Der
er 4 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo samt varmt og koldt lufts tørreri. Maskin
station bruges delvis og i perioder er der ansat medhjælp.

-50LISEBYVEJ 15, "HØJLUND",
HOVMARKEN, 4792 ASKEBY,
tlf. 55- 817177.
SVEND KRARUP-CHRISTENSEN,
gårdejer, født d. 28.-5.-1945, søn
af Lise og Frederik Christensen,
København, gift d. 13.-10.-1968
med Bente Jørgensen, assistent,
født d. 25.-5.-1945, datter af
Lissi og Arne Jørgensen, Væggerløse. Parret har børnene: Christi
an, født d. 3.-2.-1969, Helene
Constance, født d. 21.-7.-1972,
Anne Lise, født d. 10.-10.-1976 og Anders.
S.K.C. er lektor. Han overtog gården d. 1.-8.-1985 fra Villy Larsen.
Ejendomsskyld 840.000. Areal 10 ha., der er lidt skov og sø.
Stuehuset er opført i 1860 og løbende restaureret, kvægstald og svinestald er opført
1860, maskinhus 1970 og der er gylletank. Gårdens besætning er på 10 slagtekalve af
racen Jersey samt 3 slagtesvin og 3 heste. Planteproduktionens salgsafgrøder er suk
kerroer, hvede og maltbyg. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo samt anpart i
vindmølle. Maskinstation bruges lidt.
LISEBYVEJ 17, VOLLERUP, 4792 ASKEBY, tlf. 55-817375.
FRODE LARSEN, gårdejer, født d. 23.-5.-1928, søn af Mary og Marinus Larsen, gift d.
9.-5.-1958 med Connie Nielsson, kassedame, født d. 28.-5.-1936, datter af Hilda og
Ejner Nielsson, Stege. Parret har børnene: Tom, født d. 19.-9.-1959, Lars, født d.
22.-6.-1962 og Hanne, født d. 10.-10.-1963.
F.L. er 3. generation på gården, som han overtog i 1965 fra sin mor.
Areal 13,8 ha., heraf tilkøbt 3,5 ha., der er 1/4 part i Fanefjord Skov.
Stuehuset er opført i 1904 og løbende restaureret, lade opført 1963, derudover er der
kvægstald, svinestald og ajlebeholder. Gården drives med en besætning på 14 årskøer
og 14 ungdyr af racen RDM samt 10 årssøer. Planteproduktionens salgsafgrøder er
sukkerroer og hvede. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og tårnsilo.
LISEBYVEJ 32, 4792 ASKEBY, tlf. 55-817392.
INGER LARSEN, gårdejer, født d. 9.-8.-1923, datter af Margrethe og Valdemar Pe
dersen, Hårbølle, gift med Karl Larsen, født d. 18.-5.-1903, søn af Marie og Jens
Larsen, Askeby. Parret har børnene: Annelise, født d. 9.-11.-1951, Lene, født d.
20.-7.-1960 og Lone, født d. 26.-3.-1963.
I.L. overtog gården d. 1.-11.-1952 fra Christian Jacobsen.
Ejendomsskyld 590.000. Areal 6 ha., som er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1850 og løbende restaureret, svinestald opført 1966 og der er
kvægstald samt maskinhus.

LISELUNDVEJ 38, "KARENSMIN
DE", 4791 BORRE, tlf. 55812173.
KJELD NIELSEN, gårdejer, født
d. 20.-4.-1942, søn af Ingeborg
og Peter V. Nielsen, gift d.
1.-7.- 1977 med Birgit Andersen,
sygeplejerske, født d. 13.-7.-1944,
datter af Grethe og Verner An
dersen, Kendvig. Parret har bør
nene: Rene, født d. 6.-12.-1968,
Lullu, født d. 3.-8.-1971 og Tor
ben, født d. 20.-3.-1979.
K.N. har været på Korinth Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for Frøavlerforeningen
og i bestyrelsen for Sukkerroedyrkerforeningen. Han overtog gården i 1975 fra Mary

Madsen.
Ejendomsskyld 2.510.000. Areal 35 ha., heraf tilkøbt 17 ha., der er lidt mose.
Derudover er der forpagtet 48 ha.
Stuehuset er opført 1914 og restaureret 1975/76, svinestald, lade, maskinhus og
gylletank opført 1980 samt gastæt silo 1981. Gården drives med en besætning på 900
slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, raps, maltbyg, ærter og
frø samt hvede. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 rendegraver, tårnsilo samt
varmt og koldt lufts tørreri. Maskinstation bruges lidt.

LISELUNDVEJ 49, "STAUSMOSEGÅRD", SØMARKE, 4791 BORRE, tlf. 55-812146.
HENNING LARSEN, gårdejer, født d. 30.-4.-1947, gift d. 21.-9.-1968 med Lillian
Petersen, husmor, født d. 21.-7.-1949. Parret har børnene: Thomas, født d. 20.-7.-1970
og Anita, født d. 5.-7.-1974.
H.L. overtog gården d. 1.-3.-1975 fra Magda og Verner Petersen. Den blev købt fri fra
Liselund Gods i 1906.
Ejendomsskyld 2.300.000. Areal 38 ha., deraf tilkøbt 16 ha., der er 1 ha. skov.
Derudover er der forpagtet 43 ha.
Stuehuset er opført i 1920 og restaureret i 1980, kvægstald, lade og gylletank er ny
opført i 1978 og maskinhuset er fra 1920. Gården drives med en besætning på 100
slagtekalve af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er maltbyg, sukkerroer,
raps og hvede. Der er 2 traktorer, maskinstation bruges til høst.
LUNDEHØJVEJ 2, "LUNDHØJ", SVENSMARKE, 4780 STEGE, tlf. 55-813103.
JEANETT FALKENSTRØM HANSEN OG PETER MØRK HEMMINGSEN, gårdejere.
P.M.H. er født d. 28.-7.-1965, bor sammen med Jeanett Falkenstrøm Hansen,
assistent, født d. 7.-8.-1967, datter af Anne-Mette og Jens Erik Hansen, Klintholm
Havn.
P.M.H. har været på Sydsjælland Landbrugsskole, han er nu montør.
Parret er deltidslandmænd og overtog gården d. 1.-9.-1989 fra Ingrid Astrup Jør
gensen.
Ejendomsskyld 1.190.000. Areal 13,8 ha.
Stuehuset er restaureret i 1990 og laden er fra 1960. På gården er der 60 kalkuner.
Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, hvede og raps. Der er 3 traktorer.

LUSMOSEVEJ 28, "LUNDSGAARD", TOSTENÆS, 4792 ASKEBY, tlf. 55-817053.
JYTTE THØGERSEN LANGE, gårdejer, født d. 14.-1.-1947, datter af Dorothy og
Rudolf Thøgersen, Tintsin, Kina, gift d. 21.-2.-1970 med Knud Lange, regnskabschef,
født d. 30.-4.-1940, søn af Else og Herbert Lange, Frederiksberg. Parret har børnene:
Mikala, født d. 29.-4.-1971, Barbara, født d. 24.-2.-1976 og Livia, født d. 13.-6.-1977.
J.T.L. er 2. generation på gården, som hun overtog første del af i 1973 og resten i
1975 fra sine forældre.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 19,6 ha., der er 3/8 del anpart i Fanefjord Skov. Jor
den er bortforpagtet.
Gården er 4-længet og delvis bindingsværk. Der er anpart i vindmølle.
LUSMOSEVEJ 29, "SKYTTESTØN",
TOSTENÆS, 4792 ASKEBY, tlf.
55-817052.
JENS E. HANSEN, gårdejer, født
d. 5.-5.-1947, datter af Edith og
Emil Hansen, Tostenæs, gift d.
28.-5.-1983 med Eva Vestergaard,
sygeplejerske, født d. 11.-5.-1949,
datter af Ellen og Kaj Nielsen,
Ringkøbing. Parret har sønnen
Bjarke, født d. 7.-6.-1986.
J.E.H. har været på Bygholm
Landbrugsskole, han er formand
for Møns Brandforsikring. Han er 7. generation på gården, hvor slægtens med sikker-
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hed kan føres tilbage til 1787, og han overtog den d. 1.-6.-1974 fra sine forældre.
Ejendomsskyld 3.220.000. Areal 65 ha., heraf tilkøbt ca. 31,5 ha., der er 1,5 skovpart i
Fanefjord Skov. Derudover er der forpagtet 30 ha.
Stuehuset er opført i 1930 og moderniseret flere gange, gården er 4-længet og den
almindelige svinestald, garage og lade er opført i 1904 og moderniseret flere gange,
fritliggende svinestald er fra 1974 og fritliggende goldsostald er ombygget i 1974,
maskinhuset fra 1954 er tilbygget i 1984. Gården drives med en besætning på 35 års
søer, ca. 100 solgte smågrise og ca. 360 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder
er maltbyg, hvede, græsfrø, hvidkløver, roer, rug og raps. Der er 4 traktorer, 1 meje
tærsker, 1 rendegraver, tårnsilo, varmt og koldt lufts tørreri, halmfyr, halvautomatisk
udmugningsanlæg og foderblandeanlæg. Maskinstation bruges en del og der er ansat 1
medhjælper under uddannelse.

LUSMOSEVEJ 32, "BOMGAARDEN", TOSTENÆS, 4792 ASKE
BY, tlf. 55-817079.
NIELS AAGE NIELSEN, gårdejer,
født d. 21.-4.-1928, søn af Hilda
og Albert Nielsen, Tostenæs, gift
d. 20.-9.-1958 med Ester Munck,
medhjælpende hustru, født d. 7.10.-1937, datter af Hedvig og
Erik Munck, Damsholte. Parret
har børnene: Anne Grete, født d.
22.-7.-1959, Lisbet, født d. 5.3.-1961, Hans Jørgen, født d.
25.-11.-1963 og Mette, født d. 1.-7.-1969.
N.Aa.N. har været på Korinth Landbrugsskole. Han er i bestyrelsen for Møns Land
boforening, formand for kvægbrugsudvalget på Møn, i bestyrelsen for Madsnedsund
Andelssvineslagteri, medlem af kredsledelsen og forretningsudvalget i D.L.G. på
Sydsjælland/Møn samt i bestyrelsen for Møns Mejerisammenslutning. Han er 2. gene
ration på gården, som han overtog d. 1.-6.-1958 fra sine forældre.
Ejendomsskyld 2.210.000. Areal 37 ha., heraf tilkøbt 16 ha., der er 2,2 ha. eng.
Derudover er forpagtet 33 ha.
Kvægstalden er opført i 1973, svinestalden fra 1960 er ombygget til kviestald i 1977,
maskinhuse opført 1960 og 1983, gylletank 1973 og 1987 og der er køresilo. Gården
drives med en besætning på 95 årskøer og 85 ungdyr af racen Jersey. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er roer, hvede og maltbyg. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker,
enkornssåmaskine, plansilo, varmt og koldt lufts tørreri samt staldvarmeanlæg til
stuehuset. Maskinstation bruges en del og der er ansat 1 fodermester og 1 medhjæl
per.
N.Aa.N. driver desuden "Parkgaarden", Hårbøllevej 21, Hårbølle, 4792 Askeby, samt
Dammehavevej 4, hvor stuehuset udlejes, men man agter at anvende ejendommen som
aftægtsbolig.

LUSMOSEVEJ 34, "HVIDBJERG", LILLE DAMME, 4792 ASKEBY, tlf. 55-817414.
POUL RICHARDT HANSEN, gårdejer, født d. 9.-5.-1945, søn af Karen og Emil Han
sen, Lille Damme.
P.R.H. arbejder som murer og er i repræsentantsskabet for Fanefjord Sparekasse. Han
er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1904, og blev over
taget d. 1.-1.-1986 fra faderen. Gården er udflyttergård fra Damme By fra starten af
1800-tallet.
Ejendomsskyld 570.000. Areal 6,7 ha., der er mosepart i Ulvemosen.
Stuehuset er moderniseret flere gange, svinestalden er bygget af flere gange og
maskinhuset er opført i 1960. Gårdens besætning er på ca. 250 slagtesvin. Plante
produktionens salgsafgrøder er sukkerroer. Der er 1 traktor, kornloft og koldt lufts
tørreri. Maskinstation bruges lidt.
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GE, tlf. 55-813162.
JØRGEN RASMUSSEN, gårdejer,
født d. 8.-5.-1927, søn af Herdis
og Kristian Rasmussen, bor sam
men med Aase Rasmussen, økono
ma, født d. 13.-11.-1930, datter
af Herdis og Kristian Rasmussen.
J.R. har været på Korinth Land
brugsskole. Søskendeparret, der
er 5. generation på gården, over
tog den i 1967 fra faderen. I
1874 delte 2 brødre gården, den blev først samlet igen i 1977.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 29 ha., heraf 3 ha. mose. Stuehuset er opført i 1797
og løbende restaureret, svinestald opført 1957, maskinhus 1975 og der er ajlebeholder,
Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, maltbyg, hvede og raps. Der er 2
traktorer, 1 mejetærsker, tørresilo, tårnsilo samt varmt og koldt lufts tørreri.

MARIE GRUBBES VEJ 8, "GRØN
SUND FÆRGEGAARD", GRØN
SUND, 4792 ASKEBY, tlf. 55817093.
KURT PRIES NIELSEN, gårdejer,
født d. 6.-3.-1942, søn af Gudrun
og Hans Jacob Nielsen, Landet,
Lolland, gift d. 6.-7.-1985 med
Birthe Hemmingsen, hjemmehjæl
per, født d. 31.-8.-1938, datter
af Karen og Richard Hemming
sen, Damme. Parret har børne
ne: Ib, født d. 3.-5.-1958, Sol
vej, født d. 23.-9.-1959, Richard, født d. 16.-5.-1962, Helle, født d. 24.-11.-1965, Lars,
født d. 30.-3.-1968 og Tine, født d. 14.-9.-1970.
K.P.N. er tømrermester og har været på Tune Landbrugsskole. Han overtog gåden d.
10.-11.-1983 fra Emil Nielsen. Grønsund Færgekro var oprindelig Krongods, men blev
købt fri af H.C. Carstensen d. 4.-9.-1770. Til gården hørte færgeret og postkørsel. På
ejendommens jord ligger en fredet skanse samt et fort, begge stammer fra Svenskekri
gene, og skulle beskytte ved ind- og udsejling af Grønsund. Ca. 1750 var Marie Grub
be, adelsdame fra Tjele Gods i Jylland, færgekone og roede passagerer over Grønsund.
Marie Grubbe var gift med en bror til konen på Grønsund Færgekro.
Ejendomsskyld 1.420.000. Areal 23 ha., der er 1 ha. rør + græs strandareal og 0,3 ha.
pilestiklinger.
Stuehuset er restaureret flere gange, senest i 1984, kvægstald og svinestald senest
1965, derudover er der lade og maskinhus. Gårdens besætning er på 1 dværgko, 1 ung
dyr og 2 slagtekalve af racen Dexter. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer,
byg, hvede og konsesrves ærter. Der er 3 traktorer, tårnsilo, varmt og koldt lufts
tørreri samt halmfyr. Maskinstation bruges delvis.
MOENAVEJ 4, "STENMOSEGÅRD", SØMARKE, 4780 STEGE, tlf. 55-812154.
FOLMER HEMMINGSEN, gårdejer, født d. 7.-2.-1933, søn af Anna og Otto Hemming
sen, Keldby, gift d. 8.-4.-1960 med Inger Jensen, medhjælpende hustru, født d.
19.-10.-1939, datter af Anna og Johannes Jensen, Damsholte. Parret har børnene:
Anne Grethe, født d. 27.-2.-1961 og Benny, født d. 29.-1.-1965.
F.H. overtog ejendommen d. 15.-3.-1960 fra Hans Johansen.
Ejendomsskyld 1.370.000. Areal 19,6 ha.
Gården er 4-længet og udbygningerne er opført i 1890, men er senere nyopført af
flere gange. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og roer. Der er 2 traktorer
samt andel i mejetærsker og roeoptager.
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FINN JØRGENSEN, proprietær, omtales under Klintevej 145.
F.J. overtog gården d. 1.-8.-1987 fra Anne Grete og Preben Jensen.
Ejendomsskyld 2.490.000. Areal 44 ha., heraf tilkøbt 14,2 ha.
Stuehuset er opført i 1900 og løbende restaureret, svinestald opført 1900 og løbende
restaureret, lader opført 1972 og 1986, maskinhus 1986. På gården er der 8 kornsiloer
samt varmt og koldt lufts tørreri. Maskinstation bruges lidt. Der er 4 ansatte, den ene
som fodermester.
F.J. driver desuden Klintevej 145, 4780 Stege. Maskinerne fra denne gård bruges på
"Elmsager".
NYHAVEVEJ 3, TOSTENÆS,
4792 ASKEBY, tlf. 55-817405.
ANNI JENSEN, gårdejer og assi
stent, født d. 20.-2.-1963, datter
af Inge og Villy Hemmingsen,
Askeby, gift d. 16.-6.-1984 med
Kenneth Arise Jensen, tømrer,
født d. 8.-7.-1960, søn af Ketty
og Jan Jensen, Stege. Parret har
sønnen Asger, født d. 5.-11.1986.
A.J. overtog ejendommen d. 15.8.-1986 fra Harald Marinus Hemmingsen.
Ejendomsskyld 510.000. Areal 3,1 ha., heraf 0,5 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1906 og restaureret i perioden 1986-88, svinestalden fra 1906 er
tilbygget i 1911 og maskinhuset er fra 1945. Der er 1 traktor.

NYHAVEVEJ 6, "NYHAVEGÅRD",
TOSTENÆS, 4792 ASKEBY.
BØRGE KRISTOFFERSEN, omta
les under "Kathøjgård", Klekkendevej 11.
B.K. er 2. generation på gården,
som han overtog d. 1.-1.-1981
fra sin mor, Inger Marie Kristof
fersen.
Ejendomsskyld 1.310.000. Areal
22,6 ha., heraf tilkøbt 10 ha.,
der er 1/3 skovpart i Fanefjord
Skov samt 0,5 ha. mose og eng.
Stuehuset er opført i 1939, gården er 4-længet, og derudover er der en lade fra 1968.
B.J. driver desuden "Kathøjgård", Klekkendevej 11, 4792 Askeby.

NYMARKSVEJ 27, "NYMARKSGÅRD", 4780 STEGE, tlf. 55814858.
HANS CARSTENSEN, gårdejer,
født d. 24.-12.-1930, søn af Kri
stine og Jens Carstensen, Stege,
gift d. 2.-5.-1959 med Birgit Jensine Bendsen, medhjælpende hu
stru, født d. 2.-1.-1929, datter af
Ingrid og Alfred Bendsen, Keldby.
Parret har børnene: Jens Erik,
født d. 25.-2.-1960 og Carsten
Bo, født d. 26.-9.-1962.
H.C. har været på Lundby Landbrugsskole, han er formand for Møns Bank og tidligere
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formand for Møns Landboforening. Han er 3. generation på gården, som kom i
slægtens eje i 1891, og blev overtaget d. 11.-6.-1963 fra faderen.
Ejendomsskyld 1.990.000. Areal 27,5 ha.
Stuehuset er opført i 1904 og moderniseret flere gange, kvægstalden fra 1935 er
senere ombygget til svinestald, svinestald opført 1900, aftægtsbolig med kornloft og
garage/møllehus 1934, halmlade 1985 og maskinhus 1979. Gården drives med en besæt
ning på ca. 600 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er roer, korn og halm.
Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, roesåmaskine, roeoptager, plan- og tårnsilo samt
korntørreri. Maskinstation bruges lidt.
H.C. har maskinfællesskab med sønnen Jens Erik Carstensen, "Bækskildegård", Pollerupvej 7, Keldby, 4780 Stege.
NØDDELUNDVEJ 3, "NØDDELUND", 4791 BORRE, tlf. 55812279.
LARS SANDHOLT JENSEN, gård
ejer, født d. 2.-4.-1932, søn af
Ellen og Niels Jensen, gift d.
16.-4.-1971 med Myrthle Ander
sen, medhjælpende hustru, født
d. 27.- 9.-1933, datter af Valborg
og Otto Andersen, Ålborg. Parret
har børnene: Niels Henrik, født
d. 13.-10.-1959 og Mogens, født
d. 21.-1.-1968.
L.S.J. har været på Tune Landbrugsskole. Han er 3. generation på gården, som han
overtog halvdelen af i 1956 og resten i 1972 fra sin far.
Ejendomsskyld 2.580.000. Areal 56 ha., heraf tilkøbt 33 ha., der er 3 ha. eng og 2 ha.
mose.
Stuehuset er opført i 1940 og restaureret 1977, kvægstalden er restaureret i 1974,
lade opført 1983, gylletank 1987 og køresilo 1978. Gården drives med en besætning på
47 årskøer og 47 ungdyr af racen RDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukker
roer, byg, hvede, frø, raps og ærter. Der er 3 traktorer, 2 mejetærsker, 1 rendegra
ver, plansilo, koldt lufts tørreri samt plansilo til ensilage. Maskinstation bruges delvis
og der er ansat 1 medhjælper.

NØDDELUNDVEJ 7, "SKALBJERG
GÅRD", SØNDER-VESTUD, 4791
BORRE, tlf.55-812336.
TORBEN NIELSEN, gårdejer,
født d. 1.-4.-1950, søn af Else
og Arne Nielsen, Stubberup, gift
d. 26.-4.-1975 med Eva Tofte
bjerg Andersen, sygeplejerske,
født d. 7.-12.-1953, datter af
Hanna og Tage Andersen, Glum
sø. Parret har børnene: Betina,
født d. 14.- 6.-1976 og Claus,
født d. 2.-1.- 1980.
E.T.A. er aftenskoleleder i L.O.F. og er i Byrådet for Venstre.
T.N. har været på Høng Landbrugsskole, han er formand for Møn Landboforening. Han
overtog gården d. 1.-12.-1977 fra Poul Christensen.
Ejendomsskyld 3.470.000. Areal 44 ha., heraf tilkøbt 33 ha., der er 0,3 ha. skov og 0,6
ha. mose. Derudover er der forpagtet 16 ha.
Stuehuset er opført i 1870 og løbende restaureret, svinestalde er opført 1944, 1978 og
1985, foderlade og foderhus 1944, maskinhus 1983, gastætte siloer 1981 og 1985 samt
gylletank 1985. Gårdens besætning er på 100 årssøer og 1.800 slagtesvin samt 1 hest.
Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, raps, hvidkløver, rødkløver, rug,
hvede, vår- og vinterbyg samt ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og anpart i
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vindmølle. På gården er ansat 1 medhjælper og der bruges lidt maskinstation.
T.N. driver desuden "Krumbækgården", Sønderbyvej 17, 4791 Borre, som er på 21 ha.

NØRREBYVEJ 31, "KILDEGÅRD",
NØRREBY, 4791 BORRE, tlf.
55-812106.
UFFE JØRGENSEN, gårdejer,
født d. 10.-3.-1964, søn af Alice
og Bendt Jørgensen.
U.J. har været på landbrugsskole.
Han overtog ejendommen d. 1.4.-1985 fra S. Hansen.
Ejendomsskyld 2.400.000. Areal
51,8 ha., heraf 3,8 ha. skov og
have.
Stuehuset er opført omkring
1875, lade og maskinhus er fra 1977
og desuden er der en svinestald. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps, roer
og græsfrø. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og varmt lufts tørreri.
Maskinstation bruges lidt.
U.J. ejer og driver desuden jorden, 25 ha., som hører til "Baunehøjgård", Nørrebyvej
17, 4791 Borre.

ODDERMOSE STRANDVEJ 4, "HOLMEGÅRD", 4780 STEGE, tlf. 55-815059.
JØRGEN FREDE PETERSEN, gårdejer, født i 1951, søn af Karen Margrethe og Hans
Alfred Petersen, Stege, gift d. 26.-3.-1976 med Linda Sjaldemose Val, køkkenassistent,
født d. 8.-8.-1954. Parret har datteren Anne Mette, født d. 27.-3.-1977.
J.F.P. har været på Næsgård Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for Landbofor
eningen. Han overtog gården i 1979 fra Svend Rasmussen.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 35 ha., heraf tilkøbt 15,4 ha. Derudover er der forpagtet 19 ha.
Stuehuset er opført 1790 og løbende restaureret, kvægstalden fra 1790 er løbende
restaureret, lade og maskinhus opført 1982, derudover er der køresilo og ajlebeholder.
Gårdens besætning er på 30 tyre af racerne RDM og SDM. Planteproduktionens salgs
afgrøder er byg, hvede, sukkerroer, raps og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker,
svinglæsser, plan- og tårnsilo samt stålsilo til korn. Maskinstation bruges delvis.
OREGÅRDSVEJ 1, "SKOVGÅRD",
4780 STEGE, tlf. 55-813190.
BENT SKOVGÅRD JENSEN,
gårdejer, født d. 7.-5.-1950, søn
af Bodil og Holger Skovgård
Jensen, gift d. 8.-9.-1973 med
Karin Sørensen, revisor, født d.
1.-7.- 1953, datter af Margit og
Tage Sørensen. Parret har bør
nene: Lars, født d. 27.-5.-1975,
Tina, født d. 5.-6.-1977 og Brit,
født d. 25.-1.-1979.
B.S.J. har været på Gråsten Landbrugsskole, han er formand for RDM i ØDA. Han er
3. generation på gården, som han overtog første del af i 1973 og resten i 1983 fra sin
far. Ejendomsskyld 3.500.000. Areal 90 ha., heraf tilkøbt 70 ha., der er 2 ha. mose.
Derudover er der forpagtet 30 ha.
Stuehuset er opført ca. 1870 og løbende restaureret, kvægstalden er restaureret i
1975, lader opført 1975 og 1985, foderhus 1975, gylletank 1985 og udendørs køresiloer
1975 og 1989. Gården drives med en besætning på 80 årskøer, 65 ungdyr og 65 slagtekalve af racen RDM samt 2 får. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer,
byg, hvede, raps og ærter. Der er 3 traktorer og 1 gummiged. Maskinstation bruges
meget og der er ansat 1 fodermester.
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4780 STEGE, tlf. 55-813171.
FRODE RASMUSSEN, gårdejer,
født d. 12.-10.-1944, søn af Edith
og Rasmus Rasmussen, gift d.
25.-5.-1969 med Lilli Jensen,
spædbørnspædagog, født d. 30.-5.1943, datter af Anna og Svend
Jensen, Ålborg. Parret har bør
nene: Christina, født d. 27.-6.-1970
og Thomas, født d. 3.-5.-1975.
F.R. har været på Høng Landbrugsskole. Han er 7. generation
på gården, som han overtog i 1972 fra Rasmus og Harald Rasmussen.
Ejendomsskyld 2.160.000. Areal 31 ha., heraf tilkøbt 20,5 ha., der er 5 ha. skov.
Stuehuset er opført ca. 1800 og løbende restaureret, svinestalden er ombygget i 1956,
lade opført 1936 og der er ajlebeholder. Gårdens besætning er på 4 slagtekalve. Plan
teproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, græsfrø, kinakålfrø, timian, spinatfrø,
byg, hvede, vinterbyg og raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo, varmt og
koldt lufts tørreri samt halmfyr. Maskinstation bruges lidt.

OREGÅRDSVEJ 10, "HEGNSGÅR
DEN", 4780 STEGE, tlf. 55813553.
JENS ERIK HANSEN, landmand,
født d. 8.-11.-1945, søn af Her
dis og Knud Hansen, gift d.
6.-5.-1971 med Margit Hansen,
kontorassistent, født d. 8.-12.-1951,
datter af Inger og Harald Han
sen. Parret har børnene: Lene,
født d. 2.-12.- 1972 og Gitte,
født d. 16.-3.- 1977.
J.E.H. er plejer, han har været
på Lyngby Landbrugsskole. Han er 4. generation på gården, som han overtog d. 1.-3.1981 fra sin far.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 19,5 ha.
Stuehuset er opført ca. 1775 og løbende restaureret, kvægstalden er restaureret i
1930, lade og maskinhus opført 1983. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer,
hvede, byg og vinterbyg. Der er 2 traktorer og andel i mejetærsker.
J.E.H. driver lidt maskinstation.
OREHÆLDVEJ 1, "STENDYSSE
GÅRD", SPROVE, 4780 STEGE,
tlf. 55-816395.
RANDI HANSEN, gårdejer, født
d. 8.-11.-1943, datter af Olga og
Henry Jensen, Hårbølle, gift d.
20.-8.-1966 med Arne Hansen,
født d. 22.-4.-1936 og død d.
7.-1.-1987, søn af Elna og Edgar
Hansen, Sprove. Parret har søn
nen Frands, født d. 13.-5.-1969.
R.H. er brugsuddeler i Hårbølle
Brugs. Hun er 2. generation på
30.-3.-1973 fra sin svigermor. Gården har været fæstegård under "Marienborg".
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 19,5 ha., som er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1987, maskinværksted 1981 og garage 1968. Der er 1 traktor og
1 roeoptager.
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JØRGEN ELO HANSEN OG MI
CHAEL BENT HANSEN, gårdeje
re.
J.E.H. er søn af Inger og Aage
Hansen. Han har børnene: Micha
el Bent, født d. 16.-9.-1969,
Frank Jannik, født d. 13.-12.-1972
og Malene Karen, født d. 12.-7.1984.
J.E.H. arbejder som postbud.
M.B.H. har været på Lundby
Landbrugsskole. Far og søn ejer gården i fællesskab. Slægten har været på gården
siden 1887. Gården er udstykket fra "Marienborg" i 1822 og blev udflyttet i 1826. På
jorden er der en fredet gravhøj, "Kong Askers Høj" fra år 3.200 f.Kr.
Ejendomsskyld 2.500.000. Areal 46 ha., heraf 0,3 ha. mose og 0,1 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1942, kvægstald, hestestald og svinestald er ombygget i 1971,
hønsehus opført 1924 og lade 1982, derudover er der udendørs køresilo. Gården drives
med en besætning på 30 årskøer og 15 ungdyr af racen SDM samt ca. 15 tyrekalve.
Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede, raps og roer. Der er 3 traktorer, 1
mejetærsker og 1 rendegraver. Maskinstation bruges lidt.
Broderens jord på Orehældvej 5 er lagt under "Askerhøjgaard" i 1990.

PEJDERVEJ 4, "HØJVANG", NØBØLLE, 4780 STEGE, tlf. 55814173.
NIELS CHRISTIAN HANSEN,
gårdejer, født d. 17.-1.-1915, søn
af Bodil Stine og Niels Peter
Hansen, Nøbølle, gift d. 28.-1.-1944
med Ingrid Christensen, født d.
8.-1.-1920, datter af Mathilde og
Rasmus Christensen, Søllested.
Parret har sønnen Leif, født d.
27.-6.-1944.
N.C.H. har været på Korinth
Landbrugsskole. Han er 3. generation på gården, som han overtog d. 1.-1.-1946 fra
sine forældre.
Ejendomsskyld 820.000. Areal 11,5, heraf 2 ha. mose. Jorden er bortforpagtet.
Gården, der er 4-længet, er ca. 150 år gammel, lade opført 1949. Der er 2 traktorer
og kornloft.
PETER HANSENS VEJ 3, ST.
LIND, 4780 STEGE, tlf. 55816144.
E. SONJA JENSEN, overassistent,
født d. 9.-5.-1945, gift d. 13.-11.1965 med Bjarne R. Jensen,
smed, født d. 2.-12.-1945, søn af
Ester og Knud Jensen, Røddinge.
Parret har børnene: Helle, født
d. 9.-4.- 1966 og Frank, født d.
10.-12.- 1967.
E.S.J. overtog gården d. l.-l.1987, efter at have forpagtet
Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 31 ha., heraf 0,5 ha. skov og 2,3 ha. eng.
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GÅRD", 4780 STEGE, tlf. 55813598.
JENS ERIK CARSTENSEN, gård
ejer, født d. 25.-2.-1960, søn af
Birgit og Hans Carstensen, Ste
ge, gift d. 12.-10.-1985 med In
gelise Pedersen, fabriksarbejder,
født d. 21.-11.-1958, datter af
Inger og Egon Pedersen, Sollerup.
Parret har børnene: Anne Louise,
født d. 30.-9.-1984 og Christian
Andreas, født d. 23.-4.-1987.
J.E.C. har været på Lundby og Lyngby landbrugsskoler. Han er 5. generation på går
den, som han overtog d. 1.-7.-1990 fra sine forældre.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 29 ha., heraf 0,5 ha. mose. Derudover er der forpagtet
2 ha.
Stuehuset er opført 1970, kvægstald 1875, svinestalden fra 1956 er ombygget i 1986,
lade opført 1956 og gylletank 1986. Gårdens besætning er på 1.000 slagtesvin. Plan
teproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer og raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetær
sker og tårnsilo. Der er arbejds- og maskinfællesskab med forældrene, der bruges lidt
maskinstation.
POLLERUPVEJ 11, "DAMBOGÅRD", POLLERUP, 4780 STE
GE, tlf. 55-813232.
MOGENS HOLCK HEMMINGSEN,
landmand, født d. 2.-4.-1954, søn
af Jytte og Wenzel Holck Hemmingsen, Stege, gift d. 7.-4.-1984
med Karin Naunte, medhjælpen
de hustru, født d. 18.-3.-1958,
datter af Grethe og Verner Fri
is, København. Parret har børne
ne: Cathrine Malene, født d.
26.-1.- 1982, Henrik, født d. 27.6.-1985 og Mette Camilla, født d. 30.-7.-1988.
M.H.H. har været på Høng Landbrugsskole. Han er 7. generation på gården, som han
overtog i 1982 fra sin far.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 31 ha., heraf tilkøbt 13 ha. Derudover er der for
pagtet 21 ha.
Stuehuset er opført i 1927 og løbende restaureret, kvægstalden er restaureret i 1955,
lade og maskinhus er opført 1986, udendørs køresilo 1985 og der er ajlebeholder.
Gårdens besætning er på 30 årskøer og 28 slagtekalve af racen SDM. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er sukkerroer, byg og hvede. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker
og 1 gummiged. Maskinstation bruges delvis.

PROVSTEGÅRDSVEJ 4, NYVANG,
4780 STEGE, tlf. 55-815359.
GERT HEMMINGSEN, gårdejer,
født d. 17.-7.-1938, søn af Marie
og K.K. Hemmingsen, Langebæk.
G.H. har været på Sydsjælland
Landbrugsskole. Han overtog halv
delen af gården i 1964 og resten
i 1972 fra Verner Frimann.
Ejendomsskyld 1.430.000. Areal
16,8 ha., som er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1926, svine-
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drives med en besætnig på 35 årssøer, 500 solgte smågrise og 13 slagtesvin. Der er 1
traktor.

RAKKERBANKEN 3, "LUNDHØJ
GÅRD", MANDEMARKE, 4791
BORRE, tlf. 55-819196.
NIELS PETER JØRGENSEN, gård
ejer, født d. 18.-4.-1930, søn af
Elisabeth og Christian Jørgen
sen. N.P.J. har været på Kærha
ve Landbrugsskole, han er med
lem af Menighedsrådet og er kir
keværge. Han er 3. generation på
gården, som har været i slægtens
eje siden 1891, og blev overtaget
i 1968 fra faderen.
Ejendomsskyld 1.390.000. Areal 20 ha., heraf tilkøbt 8 ha.
Stuehuset er opført ca. 1860 og restaureret flere gange, senest i 1974, svinestalde er
opført 1940 og 1975, maskinhus 1975 og der er udendørs ajlebeholder. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er sukkerroer og byg. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo
samt varmt og koldt lufts tørreri.

RAKKERBANKEN 3, "LUNDHØJGÅRD", MANDEMARKE, 4791 BORRE, tlf. 55819093.
CLAUS HOLM JENSEN, landmand, født d. 7.-5.-1966, søn af Petra og Niels Carl
Jensen. C.H.J. har været på Kærhave og Næsgård landbrugsskoler. Han overtog gården
d. 1.-12.-1990 fra Niels P. Jørgensen.
Areal 19,8 ha. og der er forpagtet 17,3 ha.
Bygningerne omtales under Niels Peter Jørgensen, Rakkerbanken 3. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er roer, vinterraps, vårbyg og vinterhvede. Der er 2 traktorer og 1
mejetærsker samt plansilo.
C.H.J. ejer og driver også "Kongsbjerggård", Busenevej 30, Mandemarke, 4791 Borre.

RØDDINGEVEJ 4, STORE LIND BY, 4780, STEGE, tlf. 55-816182.
JENS HANSEN, pensionist, født d. 21.-3.-1917, søn af Anna Sofie og L.P. Hansen,
Lind, gift d. 12.-1.-1941 med Elisa Petersen, født d. 27.-3.-1923 og død d. 9.-2.-1989,
datter af Karen og Anton Petersen, St. Lind. Parret har børnene: Tove Solveig, født
d. 19.-4.-1941 og E. Sonja, født d. 9.-5.-1945.
J.H. overtog gården d. 1.-5.-1963, efter at have forpagtet den siden 1953, fra sine
svigerforældre. D. 1.-1.-1987 blev gården overdraget til datteren E. Sonja Jensen, der
havde forpagtet den siden 1984.
Stuehuset er opført i 1867 og moderniseret flere gange, kostald, værksted og garage
er nybygget i 1961/62, svinestald opført 1938, hønsehus 1954, lade 1939 og maskinhus
1974. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og roer. Der er 3 traktorer, andel i
mejetærsker, rendegraver, plansilo samt varmt og koldt lufts tørreri.
RØDDINGEVEJ 12, "BRÆNDBJERGGÅRD", RØDDINGE, 4780
STEGE, tlf. 55-816174.
HEMMING OG OTTAR KRISTI
ANSEN, gårdejere.
H.M. er født d. 24.-9.-1921,
O.K. d. 27.-10.-1928, sønner af
Anna og Laurits Kristiansen,
Røddinge.
Brødrene har været på Lundby
Landbrugsskole. De overtog går
den d. 1.-1.-1966 fra forældrene.
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Slægten kan med sikkerhed føres tilbage til 1862, da lå gården i Røddinge By, den
blev flyttet ud fra byen i 1871/72 og blev frikøbt i 1880.
Ejendomsskyld 1.330.000. Areal 26,1 ha., herraf 2 ha. vej og 1 ha. skov og mose.
Stuehuset er opført i 1871 og moderniseret flere gange, gården er 4-længet med bin
dingsværk fra 1872, kvægstald opført 1923, maskinhus 1974 og der er lade. Gårdens
besætning er på 15 årskøer af racen RDM samt ca. 10 tyre og 10 kvier. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er roer, byg, rug og græs. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker,
enkornssåmaskine, roeoptager og grønthøster.
RØDDINGEVEJ 29, RØDDINGE,
4780 STEGE, tlf. 55-816162.
OTTO HANSEN, gårdejer, født d.
11.-7.-1931, søn af Anni og Carl
Hansen, Pollerup, gift d. l.-ll.1952 med Bodil Hansen, medhjæl
pende hustru, født d. 6.-3.-1931,
datter af Viola og Christian Han
sen, Keldby Lille. Parret har bør
nene: Marianne, født d. 18.-3.1954 og Irene, født d. 16.-4.1959.
O.H. overtog gården d. 1.-3.-1961

fra Gunnar Hemmingsen.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 17,9 ha., heraf tilkøbt 13,5 ha. Derudover er der
forpagtet 3,8 ha.
Stuehusets alder er ukendt, der er 1 vinkelbygget bindestald, den oprindelige stald er
tilbygget i 1931 og 1953, ladebygningerne er tilbygget i 1968, værksted og garage
opført 1963, maskinhus 1982 og der er udendørs køresilo. Gården drives med en be
sætning på 29 årskøer, 35 ungdyr og 10 slagtekalve af racen Jersey. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er roer, korn og maltbyg. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker,
andel i enkornssåmaskine, roeoptager, grønthøster, jordpakkeanlæg og andel i grubber.
Maskinstation bruges lidt og der er ansat 1 skoledreng.
RØDDINGEVEJ 41, "SØGÅRD", RØDDINGE, 4780 STEGE.
PER ELLEKÆR SKOV JENSEN, omtales under Kostervænget 2.
P.E.S.J. overtog gården d. 1.-1.-1980 fra Mogens Andersen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 23 ha.
Stuehuset er opført i 1952/53, stald og lade 1955
P.E.S.J. driver desuden "Lundtoftegård", Kostervænget 2, Koster, 4780 Stege.
RØDDINGEVEJ 49, RØDDINGE,
4792 ASKEBY, tlf. 55-817066.
JØRN SVENSTRUP PETERSEN,
gårdejer, født d. 2.-10.-1943, søn
af Inger Svenstrup og Niels Chri
stian Petersen, Røddinge.
J.S.P. har været på Lundby Land
brugsskole. Han overtog gården
d. 31.-12.-1972 fra sin mor, ef
ter af have forpagtet den i 2 år.
Slægten var oprindelig på "Rød
højgård", hvorfra der i 1897 blev
frasolgt 2 ejendomme til bør
nene, den nuværende ejers bedstemor fik i 1897 denne gård.
"Klekkendegaard" blev tilkøbt d. 31.-12.-1972 med den berømte fredede gravhøj og
lagt ind under gården. En dobbelt jættestue med to særskilte indgange fra år 3.000
f.k., blev nyrestaureret i 1988 og har årligt ca. 7.000 besøgende.
Ejendomsskyld 2.300.000. Areal 45 ha., heraf tilkøbt 35 ha., der er 0,5 ha. mose, 1 ha.
skov og 6 ha. eng, hvoraf 1 ha. dyrkes med græs.
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stald 1965 og tilbygget 1971, kombineret maskinhus, halmlager og ungdyrstald er
opført 1978, derudover er der gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en
besætning på ca. 40 årskøer, 40-50 ungdyr og ca. 30 slagtekalve af blandet race. Der
drives stutteri fra ejendommen med travheste, der er 5 avlshopper, 1 hingst og 9
ungheste. Planteproduktionens slagsafgrøder er maltbyg, raps og roer. Der er 3 trak
torer, roesåmaskine, majshøster, plansilo, korntørreri og halmfyr. På gården er ansat 1
skoledreng.

RØDDINGEVEJ 60, "ØBOGÅRD",
RØDDINGE, 4780 STEGE, tlf.
55-817782.
MOGENS ØBO LARSEN, landmand,
født d. 3.-11.-1957, søn af Birgit
og Jens Gunner Øbo Larsen, Ko
ster, gift d. 7.-7.-1984 med Lif
ten Synøve Nielsen, køkkenmed
hjælper, født d. 16.-10.-1958, dat
ter af Edith og Robert Nielsen,
Magleby. Parret har børnene: Tro
els, født d. 2.-1.-1982 og Kennet,
født d. 10.-3.-1984.
M.Ø.L. har været på Næsgård Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-5.-1989 fra
Hans Erik Nøhr.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 22 ha. og der er forpagtet 34 ha.
Stuehusets alder er ukendt, maskinhus er opført ca. 1950 og der er bindestald og
gylletank. Gårdens besætning er på 60 årskøer og 10 ungdyr af racerne RDM og SDM.
Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps, roer og græsfrø. Der er 3 traktorer, 1
mejetærsker, rendegraver og enkornssåmaskine. På gården er ansat 1 medhjælper og
der bruges lidt maskinstation.
M.Ø.L. driver desuden "Røddinggegård", Basnæsvej 18, Røddinge, 4780 Stege.

RØDDINGEVEJ 64, RØDDINGE,
4792 ASKEBY, tlf. 55-817704.
FINN JØRGEN JAKOBSEN, gård
ejer, født d. 16.-9.-1949, søn af
Ely og Hans Rikard Jakobsen,
Sprove, gift d. 18.-10.-1969 med
Bente Alice Hemmingsen, bankas
sistent, født d. 25.-9.-1951, dat
ter af Jenny og Arne Hemming
sen, Damme Kobbel. Parret har
børnene: Troels, født d. 23.-2.1970 og Trine, født d. 13.-8.1975.
F.J.J. er landbrugsmekaniker. Han overtog gården d. 1.-4.-1982 fra Inger Østergaard
Petersen.
Ejendomsskyld 660.000. Areal 6,88 ha. og der er forpagtet 11 ha.
Stuehuset er opført ca. 1920 og moderniseret flere gange, maskinhus opført 1986 og
der er bindestald. Gårdens besætning er på 1 årsammeko og 10 ungdyr af blandet
race. Planteproduktionens salgsafgrøder er roer og korn. Der er 2 traktorer, 1 meje
tærsker, enkornssåmaskine, grønthøster og plansilo.
SAVVÆRKSVEJ 1, "SØHOLM", HÅRBØLLE, 4792 ASKEBY, tlf. 55- 817345.
ROSA MARIE NIELSEN, gårdejer, født d. 14.-10.-1943, datter af Karen og Hans
Jørgen Larsen, gift d. 4.-4.-1964 med Kjeld Anker Nielsen, overingeniør, født d.
25.-8.-1938, søn af Ingrid og Peter Anker Nielsen, Gladstrup. Parret har tvillingerne
Kristian og Hans Anker, født d. 15.-3.-1965.

-63-

Rosa M. Nielsen er frisør og
medlem af Fanefjord Menigheds
råd. Hun er 3. generation på
gården, som hun overtog i 1980
fra sin far. Gården har heddet
"Søholm" siden 1769, hvor den
blev udflyttet.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal
19 ha., der er 1 skovpart i Fane
fjord Skov samt 1 skovpart i Træ
vænget Skov. Oorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1922 og
restaureret 1979, kvægstald opført 1934, svinestalden fra 1769 er restaureret gennem
årene, lade opført 1956, maskinhus og foderhus 1936. Der er 2 traktorer, 2 tårnsiloer
samt varmt og koldt lufts tørreri.

SKOVHAVEVEJ 2, "SKOVHAVEGÄRD", DAMMESKOVHAVE, 4792 ASKEBY, tlf. 55817738.
FLEMMING HAUMANN PEDERSEN, gårdejer, født d. 19.-2.-1958, søn af Else og
Svend Haumann Pedersen, Askeby, gift d. 2.-6.-1984 med Britta Baunegård Hansen,
køkkenleder, født d. 29.-7.-1960, datter af Herdis og Ernst Hansen, Hørve. Parret har
børnene: Thomas, født d. 5.-6.-1987 og Torben, født d. 1.-6.-1989.
F.H.P. har været på Næsgård Agerbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-8.-1983 fra
Leo Hansen.
Ejendomsskyld 2.230.000. Areal 36 ha, heraf tilkøbt 10 ha., der er 1/2 skovpart i
Fanefjord Skov. Derudover er der forpagtet 31 ha.
Stuehuset er restaureret i 1987, svinestald opført ca. 1908, lade ca. 1960 og maskin
hus 1978. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, byg, hvede og raps. Der er
3 traktorer, 1 mejetærsker, gravemaskine, plan- og tårnsilo, varmt og koldt lufts
tørreri samt halmfyr.
SKULLEBJERGVEJ 6, "SKULLEBJERGGÅRD", KELDBYLILLE, 4780 STEGE, tlf. 55813077.
POUL OG SUSANNE BILLE JENSEN, gårdejere.
P.B.J. er født d. 13.-6.-1936, søn af Elna og Henry Jensen, gift d. 17.-11.-1962 med
Anni Gudmann Henriksen, født d. 27.-12.-1943, datter af Ingrid og Richard Henriksen.
Parret har børnene: Susanne, født d. 5.-4.-1963, Tine, født d. 8.-3.-1964 og Dorte,
født d. 20.-1.-1968.
P.B.J. har været på landbrugsskole. Han overtog ejendommen d. 1.-11.-1965 fra
Statens Jordlovsudvalg.
Ejendomsskyld 1.980.000. Areal 26 ha., heraf tilkøbt 10 ha. Derudover er der for
pagtet 6 ha.
Stuehuset er opført i 1890 og restaureret i perioden 1965-90, svinestalde er opført i
1890 og 1971, maskinhus 1989 og desuden er der ajlebeholder. Gården drives med en
besætning på 16 årssøer og 350 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er
maltbyg, frø, raps og sukkerroer. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, varmt
og koldt lufts tørreri.
P.B.J. ejer og driver også "Elleskovgård", Kraneledvej 37, Busene, som er på 16 ha.
SKYDEBANEVEJ 12, 4780 STEGE, tlf. 55-814889.
BØRGE PETERSEN OG KNUD PETERSEN, gårdejere.
B.P. er født d. 21.-12.-1918 og Knud d. 20.-4.-1923, sønner af Klara og Alfred
Petersen, Keldby.
B.P. har været på Lyngby Landbrugsskole. Brødrene overtog gården d. 1.-6.-1946 fra
Peter Rasmussen.
Ejendomsskyld 740.000. Areal 7,7 ha., der er frasolgt 1,3 ha. 3,3 ha. er eng og
fredskov i Ulvshale. Derudover er der forpagtet 9 ha.
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ført i 1934 og restaureret i pe
rioden 1984-90, kvægstald og la
de opført 1934, desuden er der
fritliggende hønsehus og 3 gruppe
siloer. Gårdens besætning er på
12 årskøer og ca. 8 slagtekalve
af racen Jersey samt 4-5 kvier
og 150 høns. Planteproduktionens
salgsafgrøder er sukkerroer og
korn. Der er 2 traktorer, anpart
i roeoptager og kornloft. Maskin
station bruges lidt.

SKÅNINGEVEJ 3, "PILEVANG", 4793 BOGØ BY, tlf. 53-794073.
BIRGER ARNFRED HANSEN, gårdejer, født d. 9.-9.-1940, søn af Eli og Godtfred
Hansen, gift d. 1.-3.-1964 med Jytte Marie Frandsen, medhjælpende hustru, født d.
1.-3.-1946, datter af Ruth og Arne Frandsen, Langebæk. Parret har børnene: Pernille,
født d. 8.-9.-1967, Henriette, født d. 1.-5.-1970 og Marlene, født d. 27.-12.-1972.
B.A.H. overtog gården i 1988 fra Johnny Pedersen.
Ejendomsskyld 990.000. Areal 18 ha.
Stuehuset er opført i 1920 og løbende restaureret, s vinestald opført 1981. Gården
drives med en besætning på 3 heste, 5 får og 2 føl. Planteproduktionens salgsafgrøder
er sukkerroer, byg og hvede. Der er 5 traktorer, 1 mejetærsker og rendegraver.
B.A.H. driver desuden "Gallegården", Vesterskovvej 4, Bogø, 4793 Bogø By.
SLOTSHAVEVEJ 14, "V1NDEBÆKGÅRD",
VINDEBÆK, 4792 ASKEBY, tlf. 55817290.
BENT LARSEN, gårdejer, født d. 2.-1.1941, søn af Anny og Harald Larsen,
gift d. 19.-9.-1981 med Solvejg Urtemand, kontorassistent, født d. 10.-4.1957, datter af Agnes Isaksen, Bogø.
Parret har børnene: Rikke Marlene,
født d. 30.-8.-1983 og Henrik Niels,
født d. 28.-9.-1985.
B.L. er murer og har været på Lundby
Landbrugsskole. Han er 3. generation
på gården, som han overtog i 1970 fra sin mor.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 23,1 ha. og der er forpagtet 17,6 ha.
Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, byg og hvede. Der er 2 traktorer og
1 mejetærsker. Maskinstation bruges delvis.
SLOTSHAVEVEJ 18, "SLOTSHAVEGÅRD", VINDEBÆK, 4792 ASKE
BY, tlf. 55-817215.
TAGE CHRISTOFFERSEN, gård
ejer, født d. 7.-7.-1940, søn af
Helga og Frede Christoffersen,
Vindebæk, gift d. 7.-11.-1964
med Maja Svendsen, medhjælpen
de hustru, født d. 25.-2.-1942,
datter af Anette og Konrad
Svendsen, Vindebæk. Parret har
sønnen Mads, født d. 14.-4.-1971.
T.C. driver landboturisme, han
har været på Lundby Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-1.-1970 fra sine svi
gerforældre, den har altid været i slægtens eje.
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Areal 28 ha. og der er forpagtet 15 ha.
Stuehuset er restaureret flere gange, svinestalde er opført 1964 og 1973. Gården
drives med en besætning på 17 årssøer og 370 slagtesvin. Planteproduktionens salgs
afgrøder er maltbyg, hvede og raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo,
varmt lufts tørreri og brændefyr.

SLOTSHØJVEJ 8, "GAMMEL
BORGGAARD", KELDBYLILLE,
4780 STEGE, tlf. 55-813058.
JOHANNES RASMUSSEN, gårdejer,
født d. 28.-2.-1938, søn af Jo
hanne og Hans Peder Rasmussen,
gift d. 25.-4.-1964 med Elly Pe
dersen, husassistent, født d. 16.8.-1945, datter af Karen Margre
the og Hans Alfred Pedersen,
Svensmarke. Parret har børnene:
Lis, født d. 5.-7.-1965, Bente,
født d. 7.-10.-1967, Leif, født d.
25.-1.-1970, Jens Ove, født d. 25.-7.-1971, Morten, født d. 6.-9.-1983 og Heidi, født d.
23.-11.-1984.
J.R. har været på Tune Landbrugsskole, han er medlem af D.L.G.'s kredsledelse samt
kasserer i vindmøllelauget. Han er 2. generation på gården, som han overtog d.
1.-5.-1963 fra sin far.
Ejendomsskyld 1.610.000. Areal 29,6 ha., heraf 1,5 ha. mose. 2,5 ha. er bortforpagtet.
Stuehuset er opført ca. 1800 og løbende restaureret, lader opført 1938 og 1988 samt
maskinhus 1980. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, byg, hvede og foder
ærter. Der er 3 traktorer, 3 plansiloer, varmt og koldt lufts tørreri, halmfyr og anpart
i vindmølle. Maskinstation bruges lidt.
J.R. driver også lidt maskinstation.
SLOTSHØJVEJ 10, "SANDAGERGÅRD", 4780 STEGE, tlf. 55813059.
KNUD ANDERSEN, gårdejer,
født d. 3.-1.-1938, søn af Karen
og Karl Andersen, gift d. 24.-11.1962 med Margit Højskov, syge
hjælper, født d. 25.-7.-1939, dat
ter af Inger og Christian Høj
skov, Stege. Parret har børnene:
Flemming, født d. 24.-9.-1966,
Lars, født d. 27.-2.-1972 og Jet
te, født d. 12.-4.-1973.
K.H. har været på Langeland Landbrugsskole. Han er 3. generation på gården, som han
overtog i juli 1966 fra sine forældre.
Ejendomsskyld 2.450.000. Areal 38,8 ha., heraf 3 ha. eng, 1 ha. skov og 0,5 ha. grus
grav. Derudover er der forpagtet 8 ha.
Stuehuset er opført i 1953, kvægstald 1923 og restaureret 1953, svinestald og lade er
opført i 1953. Gårdens besætning er på 100 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrø
der er sukkerroer, raps, byg og hvede. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo
samt varmt og koldt lufts tørreri.

SPEJLSBYGÅRDSVEJ 4, "SPEJLSBYGÅRD", 4780 STEGE, tlf. 55-813294.
A. BENDTSEN, proprietær, født d. 25.-8.-1919, søn af Anna og Jens Bendtsen, gift d.
31.-10.-1944 med Thordis Jensen, proprietærfrue, født d. 26.-8.-1917, datter af
Margrethe og N.P. Jensen. Parret har børnene: Anne Grethe og Oskar.
A.B. arbejder som statsautoriseret ejendomsmægler og har været på Kærhave Land
brugsskole. Han er 3. generation på gården, som han overtog i 1962 fra sin svigerfar.
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Ejendomsskyld 3.960.000. Areal
80 ha., heraf tilkøbt 23 ha., der
er 4 ha. strandeng.
"Spejlsbygård"s stuehus er opført
i perioden 1872-1923 og senere
restaureret, maskinhus opført
1952 og der er lade. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er malt
byg, hvede og raps. Der er 3
traktorer, 1 mejetærsker, planog tårnsilo samt varmt og koldt
lufts tørreri. Maskinstation bru
ges delvis.

SPROVE HUSRÆKKE 9, "HOVMOSEGÅRD", SPROVE, 4780 STEGE, tlf. 55-816034.
HANS KARLSEN, gårdejer, født d. 1.-8.-1958, søn af Gudrun og Poul Karlsen, gift d.
25.-7.-1981 med Pia Risinge, sygehjælper, født d. 18.-2.-1961, datter af Birgit og Finn
Risinge, København. Parret har børnene: Christina, født d. 14.-9.-1982 og Mia, født d.
13.-9.-1984.
H.K. driver Tåstrup Maskinstation sammen med faderen. Han har været på Lundby og
Næsgård landbrugsskoler, han er formand for Sprove-Rødding Vandværk. Han overtog
gården i juli 1983 fra Jan Svendsen.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 31,9 ha., heraf tilkøbt 10,6 ha., der er 0,4 ha. mose.
Derudover er der forpagtet 19 ha.
Stuehuset er opført i 1920'erne og gennemmoderniseret fra 1983, gården er 3-længet
og formentlig opført i 1920'erne med 1 løsdriftsstald og lade. Gårdens besætning er på
1 årsko og 3 ungdyr af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er roer og
korn. Der er 3 traktorer, andel i rendegraver, enkornssåmaskine, skårlægger, minibigballepresser med snitter, dumpervogn og slamsuger/kloakspuler.
SPROVE HUSRÆKKE 17, SPRO
VE, 4780 STEGE, tlf. 55-816377.
HENRIK OLSEN, gårdejer, født
d. 3.-12.-1958, søn af Karen og
Bent Olsen, Nykøbing F., gift d.
15.-9.-1985 med Liselotte Chri
stensen, hjemmehjælper, født d.
5.-1.-1960, datter af Birthe og
Gunnar Christensen, København.
Parret har børnene: Heidi, født
d. 25.-5.-1983 og Palle, født d.
12.-6.-1986.
H.O. er fodermester og har væ
ret på Lyngby Landbrugsskole. Han overtog gården d. 15.-8.-1985 fra Hans Richard
Jacobsen.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 18,1 ha.
Gården er 4-længet og indeholder bl.a. svinestald og kostald, udbygningerne brændte
delvis i 1989 og er nu istandsat, maskinhus og lade er opført 1989 og der er udendørs
køresilo. Gårdens besætning er på 2 fedekalve af racerne RDM og SDM. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er korn og roer. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, enkorns
såmaskine, roeoptager, rendegraver, halmsnitter og mejetærsker. Maskinstation bruges
lidt.
SPÅNBJERGVEJ 1, 4792 ASKEBY, tlf. 55-817472.
ARNE HEMMINGSEN, gårdejer, født d. 6.-3.-1924, søn af Ernst Hemmingsen, Tostenæs Kobbel, gift d. 2.-8.-1947 med Jenny Carstensen, født d. 13.-1.-1926, død d.
8.-3.-1989, datter af Hans Jørgen Carstensen, Vollerup. Parret har børnene: Britta,
født d. 16.-2.-1948, Bente, født d. 25.-9.-1951 og Hanne, født d. 25.-9.-1966.
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Arne Hemmingsen er i repræsen
tantskabet for F.D.B. Han over
tog gården d. 1.-4.-1958.
Ejendomsskyld 3.400.000. Areal
53 ha., heraf tilkøbt 44 ha. Der
udover er der forpagtet 14 ha.
Der er stuehus, kvægstalde er op
ført i 1967 og 1972, lade 1978,
køresilo 1975-90. Gården drives
med en besætning på 56 årskøer,
40 ungdyr og 40 slagtekalve af
racen SDM. Planteproduktionens
salgsafgrøder er raps, sukkerroer, maltbyg og brødhvede. Der er 5 traktorer og 1 mejetærsker. På gården er ansat
1 medhjælper og der bruges lidt maskinstation.
STEFFENSVEJ 19, STEFFENGÄRD", NEBLE, 4780 STEGE,
tlf. 55- 814182.
OVE KRISTENSEN, gårdejer,
født d. 7.-7.-1931, søn af Marie
og Ernst Kristensen, gift d.
6.-5.-1959 med Lisbeth Bille,
medhjælpende hustru, født d.
2.-11.- 1937, datter af Margre
the og Frede Bille, Bissinge.
Parret har børnene: Vibeke, født
d. 6.-12.-1959 og Yvonne, født
d. 14.-9.-1961.
O.K. har været på Ryslinge Landbrugsskole. Han er 7. generation på gården, der har
været i slægtens eje siden 1700, og som han overtog i 1969 fra sin far.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 22 ha., heraf tilkøbt 1,5 ha. Derudover er der for
pagtet 40 ha.
Stuehuset er opført i 1902 og løbende restaureret, hestestald opført 1986, lade 1902
og maskinhus 1975. Gården drives med hestepension. Planteproduktionens salgsafgrøder
er sukkerroer, byg, hvede og raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo, varmt
og koldt lufts tørreri samt halmfyr. Maskinstation bruges lidt.
STENAGERVEJ 6, "STENAGERGÄRD", DAMME, 4792 ASKEBY, tlf. 55-817674.
ORLA RÄE OLSEN, landmand, født d. 12.-11.-1954, søn af Klara og Paul Olsen, gift
d. 28.-6.-1980 med Kirsten Jacobsen, medhjælpende hustru, født d. 8.-4.-1954, datter
af Gurli og John Jacobsen, Råegård. Parret har børnene: Carina, født d. 18.-11.-1974
og Mette, født d. 11.-12.-1975.
O.R.O. er i svineavlsudvalget for Storstrøms Amt. Han overtog gården d. 1.-8.-1986
fra Jørgen Nyborg.
Ejendomsskyld 1.790.000. Areal 32,5 ha., heraf 2,5 ha. mose og skov.
Stuehuset er opført i 1915 og restaureret i 1972, kvægstald og svinestald er opført
1915 samt maskinhus 1940. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer og raps.
Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, rendegraver. På gården er ansat 1 medhjælper.
O.R.O. driver også "Råegård", Frederikshavevej 4, Vollerup, 4792 Askeby.

STENKILDEVEJ 1, "HANNESMINDE", 4793 BOGØ BY, 53-794402.
SØREN KLOG, gårdejer, født d. 17.-9.-1955, søn af Else og Johannes Klog, gift d.
4.-4.-1980 med Mai-Brit Nielsen, teknisk assistent, født d. 2.-9.-1954, datter af Grete
og Arne Nielsen, Vordingborg. Parret har børnene: Anders, født d. 2.-3.-1983 og Lars,
født d. 24.-8.-1985.
S.K. har været på Næsgård Agerbrugsskole, han er i repræsentantskabet for Steff
Houlberg. Han er 6. generation på gården, som han overtog halvdelen af i 1980 og
resten i 1985 fra sin far.
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Ejendomsskyld 2.460.000. Areal
34 ha. og der er forpagtet 46 ha.
"Hannesminde"s stuehus er opført
i 1891 og løbende restaureret,
kvægstalden fra 1805 er restau
reret 1923, svinestalde er restau
reret i 1971 og 1978, lade opført
1924, maskinhus 1983 og gylle
tank 1986. Gårdens besætning er
på 2.800 slagtesvin, 5 får, 1 ged
og 1 kanin. Planteproduktionens
salgsafgrøder er sukkerroer, raps,
ærter og maltbyg. Der er 3 trak
torer, 1 mejetærsker, plansilo, koldt lufts tørreri, staldvarmeanlæg til stuehuset samt
anpart i vindmølle. Maskinstation bruges lidt.
STENØVEJ 3, "STENØGÅRD",
TOSTENÆS, 4792 ASKEBY, tlf.
55- 817058.
JØRGEN DAHL ANDERSEN,
gårdejer, født d. 4.-3.-1940, søn
af Nelly Andersen, Hjallerup,
gift d. 9.-10.-1965 med Signe
Larsen, hjemmehjælper, født d.
22.-12.-1941, datter af Gerda og
Laurits Larsen, Tostenæs. Parret
har børnene: Jan, født d. 13.-9.1968 og Sanne, født d. 21.-8.1972.
J.D.A. har været på Lundby Landbrugsskole. Han er 4. geneation på gården, som han
overtog d. 1.-1.-1970 fra sin farbror, Johannes Larsen. Gården er udflyttergård fra
Tostenæs.
Areal 33 ha., heraf tilkøbt 6,6 ha., der er frasolgt 1,1 ha. Der er 1 skovpart i Fane
fjord Skov samt 4,4 ha. eng. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er moderniseret flere gange, kvægstalden er ombygget til svinestald, der
udover er der svinestald samt maskinhus fra 1982.
STENØVEJ 6, "ØSTERSKOVGAARD", TOSTENÆS, 4297 ASKEBY, tlf. 55-817060.
HENRY AGERLUND JENSEN, gårdejer, født d. 16.-8.-1928, søn af Ane Marie og Jens
Peter Jensen, Vinding, Jylland, gift d. 6.-10.-1958 med Kirsten Gunnarsen, medhjæl
pende hustru, født d. 30.-1.-1934, datter af Margrethe og William Gunnarsen, Nakskov.
Parret har børnene: Susanne, født d. 7.-12.-1959, Annette, født d. 15.-12.-1962 og
Lisbet, født d. 6.-10.-1966.
H.A.J. overtog gården d. 1.-3.-1966 fra Niels Peter Larsen.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 28 ha., der er 3/4 skovpart i Fanefjord Skov og ca. 0,5
ha. eng. Derudover er der forpagtet 1 ha.
Stuehuset er moderniseret flere gange, senest i 1979, gården er 4-længet fra perioden
1900-1914 og der er en lade. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, roer, ærter.
Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, roeoptager, tårnsilo og kombineret halm- og bræn
defyr. Maskinstation bruges lidt.

ST. LIND GADE 14, ST. LIND, 4780 STEGE, tlf. 55-816513.
HOLGER SKOV NIELSEN, gårdejer, født d. 27.-7.-1958, søn af Sara og Jørgen Skov
Nielsen, gift d. 8.-7.-1984 med Anne Jørgensen, medhjælpende hustru, født d. 1.-8.1962, datter af Anna og Helge Roland Jørgensen, København. Parret har børnene:
Karsten, født d. 16.-4.-1984 og Kristina, født d. 10.-6.-1986.
H.S.N. har været på Lyngby Landbrugsskole. Han er 4. generation på gården, der har
været i slægtens eje siden 1875, og som han overtog i marts 1986 fra sine forældre.
Den blev frikøbt i 1887.
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27,76 ha., heraf 0,5 ha. skov.
Derudover er der forpagtet 0,5
ha.
St. Lind Gade 14’s stuehus er op
ført i 1885 og moderniseret flere
gange, kvægstalden fra 1914 er
ombygget til svinestald i 1975,
svinestalde opført 1954 og 1975,
værksted og foderopbevaringsrum
1964 samt maskinhus 1915. Går
dens besætning er på 40 årssøer
og ca. 800 slagtesvin. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er korn, raps, gule ærter og roer. Der er 3 traktorer, 1 meje
tærsker, roeoptager, kornsilo samt varmt og koldt lufts tørreri. Der er maskinfællesskab med broderen Bent Skov Nielsen, "Siglundgård", Sprove, og der er bruges lidt
maskinstation.
H.S.N. driver også "Engholm", Søvlbjergvej 25, Røddinge, 4780 Stege.

ST. LIND GADE 24, "GULDAGERGÅRD", ST. LIND, 4780 STEGE, tlf. 55-816134.
KAREN JENSEN, gårdejer/pensionist, født d. 4.-5.-1943, datter af Gerda og Magnus
Jensen, Stevns, gift d. 14.-2.-1982 med Hans Christensen, pensionist, født d. 17.-8.1951. Parret har børnene: Pia, født d. 4.-9.-1963, Freddy, født d. 12.-3.-1966, Sonja,
født d. 7.-12.-1968 og Lisette, født d. 22.-11.-1972.
K.J. overtog gården d. 1.-3.-1990 fra Hans Bagge Hansen.
Gården er 4-længet og opført i 1921.
ST. LINDGADE 28, "PUERSTENSGÅRD", ST. LIND, 4780 STEGE,
tlf. 55-816183.
ARNE MADSEN, gårdejer, født
d. 2.-1.-1934, søn af Herdis og
Karl Madsen, St. Lind, gift d.
9.-12.-1956 med Rita Nielsen,
medhjælpende hustru, født d.
24.-11.-1935, datter af Bertha
og Alfred Nielsen, Æbelnæs.
Parret har børnene: Jes, født d.
18.-8.-1966 og Palle, født .d
19.-7.-1969.
A.M. har været på Lundby Landbrugsskole. Han er 3. generation på gården, der har
været i slægtens eje siden 1909, og som han overtog d. 1.-7.-1967, efter at A.M. har
været medejer i 5 år, fra sine forældre. Gården er tidligere fæstegård under "Marienborg" og blev frikøbt i starten af 1820'erne.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 32 ha., heraf tilkøbt 3 ha., der er 0,2 ha. skov.
Gården er 4-længet fra ca. 1790, stuehuset er moderniseret flere gange, kvægstalden
er ombygget til svinestald i 1953, svinestalden er ombygget i 1953 og maskinhuset er
fra 1977. Gården drives med en besætning på 30 årssøer og ca. 600 slagtesvin. Plan
teproduktionens salgsafgrøder er roer, byg og hvede. Der er 2 traktorer, 1 mejetær
sker, enkornssåmaskine, roeoptager, jordpakkeanlæg, tårnsilo samt varmt og koldt
lufts tørreri.
ST. LIND GADE 30, "GRØNVEDGÅRD", ST. LIND, 4780 STEGE, tlf. 55-816185.
JES MADSEN, gårdejer, født d. 18.-8.-1966, søn af Rita og Arne Madsen, St. Lind, bor
sammen med Charlotte Sønderup, sygeplejeelev, født d. 8.-4.-1968, datter af Rie og
Jørgen Hansen, Tolstrup.
J.M. har været på Lyngby Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1988 fra Johan
nes Andersen. Gården er 4-længet og var tidligere fæstegård under "Marienborg", den
blev frikøbt ca. 1820.
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Ejendomsskyld 1.770.000. Areal 24,4 ha.
Stuehuset er opført ca. 1900 og senere ombygget og moderniseret, kvægstald opført
ca. 1900 og senere ombygget til svinestald, svinestald opført 1900 og ombygget 1990,
maskinhuset er fra 1963. Gården vil fra 1991 blive drevet med en besætning på ca.
1.200 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er roer, byg og hvede. Der er 1
traktor, rotorharve, plansilo samt varmt og koldt lufts tørreri.

STRANDK1LDEVEJ 2, "DALAGER",
TÅSTRUP, 4780 STEGE, tlf. 55813569.
PEDER SØRENSEN, gårdejer,
født d. 9.-4.-1958, søn af Viktoria og Erland Sørensen, Tåstrup,
gift d. 19.-5.-1990 med Alice
Stapperup, fuldmægtig, født d.
7.-3.-1956, datter af Dagny og
Kaj Stapperup.
P.S. arbejder som lagerarbejder,
han har været på Lyngby Land
brugsskole. Han er 7. generation

på gården, som han overtog d. 1.-5.-1986 fra sin far.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 28 ha., heraf tilkøbt 3 ha., der er 2,2 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1858 og løbende restaureret, kvægstald opført 1858, svinestalden
fra 1932 er restaureret i 1980, lade opført 1920 og der er ajlebeholder. Gården drives
med en besætning på 5 ungdyr og 2 slagtekalve af racen Charolais samt 35 årssøer og
650 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøde er sukkerroer. Der er 3 traktorer, 2
mejetærskere, 3 tårnsiloer, varmt og koldt lufts tørreri samt anparter i vindmølle.
STUBBERUP HAVEVEJ 2, "TJØR
NEHØJGÅRD", STUBBERUP,
4791 STUBBERUP, tlf. 55-812177.
POUL HANSEN, gårdejer, født
d. 18.-11.-1908, søn af Anna og
Hans Peter Hansen, gift i 1938
med Esther Marie Madsen, hus
mor, født d. 7.-4.-1915, datter
af Emmy og Niels Ditlev Mad
sen, Fyn. Parret har børnene:
Egon, født d. 12.-12.-1939, Arne,
født d. 30.-3.-1941, Birte, født
d. 24.-2.- 1947 og Sonja, født d.
17.-12.- 1950.
P.H. er 4. generation på gården, som
Ejendomsskyld 1.650.000. Areal 23,7
bortforpagtet. Stuehuset er opført
svinestald er restaureret i 1912, lade

han overtog i 1939 fra sin far.
ha., heraf noget af Brinken ved Møn. Jorden er
i 1870 og løbende restaureret, kvægstald og
og maskinhus er opført 1912.
STUBBERUP HAVEVEJ 4, "STUB
BERUP, 4791 BORRE, tlf. 55812171.
ARNE NIELSEN, gårdejer, født
d. 14.-8.-1918, søn af Anna og
Aage Nielsen, gift d. 29.-1.-1949
med Else Birgit Larsen, født d.
26.-3.-1921, datter af Christine
og Anders Larsen. Parret har bør
nene: Torben, Anne og Mogens.
A.N. har været på Sydsjællands
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Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-5.-1950 fra sin far.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 16 ha.

STUBBERUP HAVEVEJ 10, "SKOVLYGAARD", 4791 BORRE, tlf.
55-812168.
BENT KNUHTSEN, gårdejer, født
d. 15.-8.-1919, søn af Th. Knuhtsen, Magleby, gift d. 6.-4.-1948
med Dora Kristensen, født d.
25.-7.-1924, datter af Chr. Kri
stensen, Vildbjerg. Parret har
børnene: Benedikte, født d. 13.1.-1951 og John, født d. 23.-9.-1
953.
B.K. har været på landbrugssko
le. Han overtog gården d. 1.-5.-1969 fra Lars Christiansen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 16,4 ha.
Stuehuset er opført i 1934, svinestalde 1915 og 1969, desuden er der lade og maskinhus. Planteproduktionens salgsafgrøder er vinterraps, hvede og vinterbyg. Der er 2
traktorer.

SØLBJERGVEJ 25, "ENGHOLM",
RØDDING, 4780 STEGE.
HOLGER SKOV NIELSEN, gård
ejer, omtales under St. Lind Ga
de 14.
H.S.N. overtog gården i august
1981 fra Peter Larsen.
Ejendomsskyld 2.130.000. Areal
41,8 ha., heraf tilkøbt 5,5 ha.,
der er 1,5 ha. mose og eng.
Stuehuset er opført i 1893, stald
og værksted 1839 og maskinhus
1985. Der er tårnsilo samt koldt
lufts tørreri.
H.S.N. ejer og driver desuden St. Lind Gade 14, St. Lind, 4780 Stege.
SØNDERBYVEJ 11, "SØNDERBYGÅRD", 4791 BORRE, tlf. 55-812245.
EDDY HANSEN, gårdejer, født d. 9.-5.-1927, søn af Agnes og Karl Hansen, gift d.
28.-9.-1948 med Sigrun Mortensen, husmor, født d. 6.-5.-1927, datter af Birgitte og
Anders Mortensen. Parret har børnene: Ingvar, født d. 21.-12.-1947, Elin, født d.
9.-10.-1949, Olav, født d. 6.-9.-1950, Anja, født d. 2.-11.-1951 og Lilli, født d.
20.-7.-1957.
E.H. overtog gården d. 15.-12.-1954 fra Chr. Jensen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 10,8 ha., heraf 1,5 ha. eng.
Stuehuset er ombygget efter brand i 1890, kvægstalden er løbende restaureret, lade,
maskinhus, foderhus og gyllebeholder er opført i 1982. Gårdens besætning er på 7
slagtekalve af racen Jersey samt 2 heste. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede,
byg og raps. Der er 3 traktorer og kornlager. Maskinstation bruges lidt.
SØNDERBYVEJ 20, "KIRKEBOGÅRD", SØNDERBY, 4791 BORRE, tlf. 55-812306.
JENS JUUL NIELSEN, gårdejer, født d. 9.-7.-1941, søn af Frederikke og Jens Nielsen,
gift d. 9.-5.-1964 med Conni Jørgensen, medhjælpende hustru, født d. 8.-11.-1942,
datter af Elna og Robert Jørgensen, Fensmark. Parret har børnene: Lena, født d.
12.-4.-1970 og Jonna, født d. 16.-9.-1975.
C.J. er uddannet kontorassistent.
J.J.N. er uddannet tømrer og er formand for Borre Ny Vandværk samt for Borre
Brugsforening. Han overtog gården d. 1.-7.-1964 fra sin far, nuværende ejer er 3.
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jord til, den er blevet til ved hjælp af flere jordkøb.
Ejendomsskyld 2.500.000. Areal 42 ha., heraf tilkøbt 22 ha., der er 5 ha. eng.
Stuehuset er opført ca. 1850 og løbende restaureret, svinestalde er opført i 1942, 1967
og 1975, lade og maskinhus 1975 samt ajlebeholder 1967. Gården drives med en be
sætning på 55 årssøer, 850 solgte smågrise og 50 slagtesvin. Planteproduktionens
salgsafgrøder er sukkerroer, byg, hvede og rug. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og
tårnsilo. Maskinstation bruges lidt.
SØNDERSOGNSVE3 60, "PEDERSMINDE", 4780 STEGE, tlf. 55814372.
HANS ANDERSEN, gårdejer,
født d. 21.-7.-1929, søn af Anna
og Peder Andersen, gift d. 3.-7.1954 med Gerda Larsen, servitri
ce, født d. 13.-4.-1932, datter af
Ella og Richard Larsen, Sorø.
Parret har børnene: Birte, født
d. 3.-6.-1955 og Niels, født d.
15.-9.-1959.
H.A. har været på Lundby Land
brugsskole. Han er 3. generation på gården, som han overtog d. 1.-8.-1954 fra sin far.
Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 31,7 ha. og der er forpagtet 39,4 ha.
Stuehuset er opført 1855 og løbende restaureret, svinestald opført 1968 og maskinhus
1974. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, vinterraps, vinterhvede, foder
ærter og vårbyg. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, koldt lufts tørreri samt
anpart i vindmølle.

SØNDERSOGNSVE3 66, "KASTA
NIEGÅRD", TØVELDE, 4780 STE
GE, tlf. 55-814279.
STEEN OVESEN, gårdejer, født
d. 7.-10.-1965, søn af Anni og
Bent Ovesen, Stege.
S.O. har været på Lundby og
Lyngby landbrugsskoler, han er
formand for Landboungdomforeningen. Han overtog gården d. 25.10.-1989 fra Lars Breichensten.
Ejendomsskyld 2.180.000. Areal
21,5 ha. og der er forpagtet 9,3
ha.
Stuehuset er opført ca. 1800 og løbende restaureret, svinestald og maskinhus er opført
1978, lade 1948 og der er ajlebeholder. Gården drives med en besætning på 110 års
søer, 2.200 solgte smågrise og 100 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er
sukkerroer, hvede og byg. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornlager, varmt og
koldt lufts tørreri og halmfyr.

SØNDERSOGNSVEJ 74, "SØMÆRKEGÅRD", 4780 STEGE, tlf. 55-814781.
ARNE VINTHER-NIELSEN, gårdejer, født d. 29.-5.-1936, søn af Karla og Gudmund
Nielsen, Stege, gift d. 30.-6.-1962 med Inge Møller, husmor, datter af Else og Anders
Møller, Stege. Parret har børnene: Claus, født d. 24.-6.-1964, Susanne, født d.
12.-8.-1967 og Ole, født d. 7.-6.-1970.
A.V.N. har været på Korinth Landbrugsskole. Han er 4. generation på gården, som han
overtog d. 1.-3.-1972 fra sin far.
Areal 32 ha., heraf tilkøbt 20 ha., der er 1 ha. eng og mose. Derudover er der for
pagtet 29 ha.
Stuehuset er opført 1872 og løbende restaureret, svinestalde er opført 1872 og 1974,
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dens besætning er på 80 årssøer og 1.600 solgt smågrise samt 1 hest. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er sukkerroer, maltbyg og brødhvede. Der er 2 traktorer, 1
mejetærsker, tårnsilo samt varmt og koldt lufts tørreri. Maskinstation bruges lidt og
der er ansat 1 skoledreng. A.B.N. driver desuden lidt maskinstation.
SØNDERSOGNSVEJ 96, "EGEMOSEGÅRD", SVENSMARKE, 4780 STEGE, tlf. 55811532.
JØRGEN PETER LARSEN, landmand, født d. 14.-4.-1958, søn af Anna og Poul Larsen,
Stege, gift d. 28.-12.-1989 med Bente Mai-Britt Tjørnskov, havnefoged, født d.
25.-5.-1957, datter af Birthe Petersen, Søborg.
J.P.L. har været på Næsgård Agerbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-8.-1981 fra
Eigil Sørensen.
Ejendomsskyld 3.270.000. Areal 56,1 ha., heraf tilkøbt 8,3 ha. Derudover er der
forpagtet 13,8 ha.
Stuehuset er opført ca. 1850 og løbende restaureret, kvægstald og svinestald er opført
ca. 1850 og løbende restaureret, lade og maskinhus er opført 1975. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er sukkerroer, byg, hvede, græs og havefrø. Der er 2 traktorer, 1
mejetærsker, halmfyr og anpart i vindmølle. J.P.L. driver desuden lidt maskinstation.
SØNDERSOGNSVEJ 129, "MØLLEBAKKEGAARDEN", 4780 STEGE,
tlf. 55-814291.
LARS CHRISTIAN LARSEN, gård
ejer, født d. 12.-5.-1961, søn af
Erna og Poul Larsen.
L.C.L. arbejder som hoteltekni
ker på Klitholm Havn. Han er 6.
generation på gården, der har
været i slægtens eje siden det
1700 århundrede, og han overtog
den fra sine forældre.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal
20 ha., heraf lidt skov med asketræer. Derudover er der forpagtet 6 ha.
Stuehuset er opført ca. 1860 og løbende restaureret, lade og maskinhus er opført
1990. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, hvede, byg og ærter. Der er 5
traktorer og 2 mejetærskere.

SØNDERSOGNSVEJ 139, "KORTSVIGGAARD", 4780 STEGE, tlf.
55-813257.
HELMER HEMMINGSEN, gårdejer,
født d. 17.-5.-1926, søn af Anna
og Otto Hemmingsen, bor sam
men med Elise Larsen, husmor,
født d. 24.-12.-1927, datter af
Elna Elisabeth og Jens Aksel
Hansen, Gerslev.
H.H. er 2. generation på gården,
som han overtog i 1960 fra sin
far.
Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 18,7 ha.
Stuehuset er opført i 1887 og løbende restaureret, svinestald opført 1950 og maskinhus
1965. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer og maltbyg. Der er 2 traktorer,
andel i mejetærsker og saltolæsser.
SØNDERSOGNSVEJ 147, "THORHØJGAARD", TÅSTRUP, 4780 STEGE, tlf. 55-813581.
HENRIK RASMUSSEN, gårdejer, født d. 28.-9.-1961, søn af Birgit og Erik Rasmussen,
Sakskøbing, gift d. 21.-6.-1986 med Marianne Hansen, lægesekretær, født d. 24.-6.-
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1965, datter af Anni og Preben Hansen, Sakskøbing. Parret har børnene: Louise, født
d. 29.-4.-1988 og Katrine, født d. 20.-6.-1990.
H.R. har været på Næsgård Agerbrugsskole. Han overtog gården d. 15.-5.-1986 fra Ole
Helleskov. Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 25,3 ha.
Stuehuset er opført 1923 og løbende restaureret, svinestalden fra 1923 er restaureret i
1979, lade opført 1923 og maskinhus 1978. Gården drives med en besætning på 53
årssøer, 500 solgte smågrise og 500 slagtesvin samt 1 ged og 2 heste. Planteproduktio
nens salgsafgrøde er sukkerroer. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, varmt og
koldt lufts tørreri samt halmfyr.
SØNDERSOGNSVEJ 159, "KA
RENSMINDE", KELDBYLILLE,
4780 STEGE, tlf. 55-813067.
JØRN OTTE, landmand, født d.
7.-10.-1959, søn af Harriet og
Anning Otte, Stege, gift d. 20.5.-1989 med Lene Nielsen, labo
rant, født d. 29.-5.-1963, datter
af Ella og Oluf Nielsen, Harlev.
J.O. har været på Lyngby Land
brugsskole. Han er 2. generation
på gården, som han overtog d.
1.-8.-1983 fra sin far.
Ejendomsskyld 1.420.000. Areal 19,8 ha. og der er forpagtet 13,5 ha.
Stuehuset er opført 1858 og løbende restaureret, kvægstalde er opført 1966, 1984 og
1990, svinestald 1932 og tilbygget 1970, lade opført 1936, maskinhus 1980, køresilo
1977 og der er ajlebeholder. Gårdens besætning er på 20 årskøer og 20 ungdyr af
racen SDM, 400 slagtesvin samt 2 heste. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukker
roer, byg og hvede. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 rendegraver, tårnsilo, koldt
lufts tørreri og anparter i vindmølle. Maskinstation bruges lidt og der er ansat 1
skoledreng samt i medhjælper på deltid.

SØNDRE LANDEVEJ 7, "NYBROGÅRD", RÅBYLILLE, 4780 STEGE, tlf. 55-813188.
BØRGE SPOHR, gårdejer, født d. 21.-1.-1946, søn af Karen og Kurt Spohr, Stege, gift
d. 30.-7.-1966 med Kirsten Jensen, medhjælpende hustru, født d. 24.-5.-1948, datter af
Else og Ejner Jensen, Lindemark. Parret har børnene: Anette, født d. ll.-l.- 1967,
Anders, født d. 5.-12.-1969, Peter, født d. 15.-8.-1972 og Camilla, født d. 9.-10.-1975.
B.S. har været på Næsgård Agerbrugsskole. Han er 5. generation på gården, som han
overtog i 1968 fra sin far.
Ejendomsskyld 2.600.000. Areal 40,3 ha., heraf tilkøbt 7 ha., der er 2 ha. mose og sø
med beplantning. Derudover er der forpagtet 35 ha.
Stuehuset er opført i 1898 og restaureret i perioden 1967-90, svinestalde er opført
1898 og 1970, maskinhus og lade med kornsilo 1972, gylletank 1984 og der er foder
hus. Gårdens besætning er på 300 årssøer og 6.600 solgte smågrise samt 1 hest. Plan
teproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, hvede, byg og raps. Der er 3 traktorer, 1
mejetærsker, tårnsilo, varmt og koldt lufts tørreri samt halmfyr. På gården er ansat 1
driftsleder og 2 medhjælpere.
SØNDRE LANDEVEJ 13, HJERTE
BJERG, 4780 STEGE, tlf. 55813191.
POUL EGON JENSEN, gårdejer,
født d. 29.-8.-1912, søn af Johan
nes Jensen, Magleby, gift d. 4.8.- 1940 med Mildred Karine
Rasmussen, husmor, født d. 26.1.-1919, datter af Niels Jørgen
Rasmussen, Mandemark. Parret
har børnene: Erik, født d. 13.-
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4.-1942 og Lisbeth, født d. 24.-12.-1947.
P.E.J. overtog gården d. 15.-7.-1940 fra Hans Laurits Larsen.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 13,5 ha. Oorden er bortforpagtet.
SØNDRE LANDEVEJ 34, "BAKKELYGÅRD", HJERTEBJERG,
4780 STEGE, tlf. 55-812256.
HENNING HANSEN, gårdejer,
født d. 5.-5.-1951, søn af Lilly
og Børge Hansen, Hjertebjerg.
H.H. er 4. generation på gården,
som han overtog i 1978 fra sine
forældre.
Areal 37,2 ha. og der er tilkøbt
22 ha., der er lidt mose. Derud
over er der forpagtet 37,2 ha.
Stuehuset er opført i 1868 og
løbende restaureret, kvægstald og svinestald fra 1868 er løbende restaureret, lade og
maskinhus er fra 1984, og der er ajlebeholder og køresilo. Gården drives med en be
sætning på 60 slagtekalve af blandet race, 4 årssøer og 100 slagtesvin, samt 2 årsammekøer. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, ærter, hvede, byg og
raps. Der er 5 traktorer, 2 mejetærskere, 1 rendegraver, tårnsilo samt varmt og koldt
lufts tørreri.

SØNDRE LANDEVEJ 44, "ASK
LUND", RÅBYMAGLE, 4791
BORRE, tlf. 55-812781.
ASTRID GERDA PEDERSEN,
gårdejer, født d. 22.-9.-1927, dat
ter af Margrethe og Jens Peder
Wegener, gift d. 28.-4.-1951 med
Knud Pedersen, gårdejer, født d.
13.-5.-1926, søn af Katrine og
Rasmus Pedersen, Opager. Par
ret har børnene: Lis, født d. 16.3.-1953 og Aase, født d. 27.-3.1956.
K.P. har været på Tune Landbrugsskole. A.G.P. er 2. generation på gården, som blev
overtaget i 1967 fra Carl Wegener.
Ejendomsskyld 2.320.000. Areal 35,3 ha., heraf 1/10 part skov.
Stuehuset er opført i slutningen af 1800-tallet og restaureret 1982, svinestalden er
restaureret i 1972, lade opført 1976, maskinhus 1986 og der er ajlebeholder. Gårdens
besætning er på 600 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer og
maltbyg. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 2 frontlæssere, tårnsilo, varmt og koldt
lufts tørreri, anpart i vindmølle samt varmepumpe til opvarmning af stuehuset. På
gården er ansat 1 medhjælper.
SØNDRE LANDEVEJ 50, "STOUGAARDSMINDE", RÅBYMAGLE,
4791 BORRE, tlf. 55-812313.
PER HENRIKSEN, gårdejer, født
d. 15.-10.-1957, søn af Villy-Aage
Henriksen, Borre, gift d. 15.-10.1985 med Lena Hansen, sygeple
jerske, født d. 3.-9.-1956, datter
af Ina og Bruno Hansen, Undløse.
Parret har sønne Emil, født d.
29.-10.-1988.
P.H. er landbrugstekniker og har
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været på Vejlby og Høng landbrugsskoler. Han overtog gården d. 11.-12.-1985 fra
Villam Clemmensen.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 23 ha. og der er forpagtet 1,7 ha.
Stuehuset er opført i 1915 og løbende restaureret, svinestalden fra 1876 er løbende
restaureret, lade og maskinhus er fra 1974 og der er ajlebeholder. Gårdens besætning
er på 43 årssøer og 900 solgte smågrise. Planteproduktionens salgsafgrøder er vårbyg,
vinterhvede, vinterraps og sukkerroer. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo
samt varmt og koldt lufts tørreri. Maskinstation bruges lidt.
Byens gamel tærskehus bruges som maskinhus.

SØNDRE LANDEVEJ 62, 4791 BORRE, tlf. 55-812833.
ANNE LARSEN, gårdejer, født d. 21.-12.-1957, datter af Agnes og Anders Larsen,
Ålbæk.
A.L. har været på Lundby og Lyngby landbrugsskoler. Hun er kontaktmand for Land
foreningen for Økologisk Jordbrug. Hun overtog gården i 1987 fra Knud Pedersen.
Ejendomsskyld 840.000. Areal 7 ha. og der er forpagtet 14 ha.
Stuehuset er opført ca. 1930 og løbende restaureret, lade og maskinhus er fra 1978.
Gårdens besætning er på 35 moderfår. Planteproduktionens salgsafgrøder er kløver
græs, kartofler, hvidkål, rødkål, kinakål, blomkål, gulerødder, salat, porrer, løg,
bladselleri, hvede, byg, ærter og havre. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, kartoffel
optager og køleanlæg. På gården er ansat 1 medhjælper og i tider 5 skoleelever, ma
skinstation bruges lidt. Al produktion på gården er økologisk.
SØNDRE LANDEVEJ 63, "SANDHOLM", 4791 BORRE.
ALLAN JENSEN, gårdejer, omtales under Klintevej 300.
A.J. overtog gården d. 1.-8.-1985 fra Peder Kristoffersen. Broderen, Kjeld Kristoffersens ejendom, Søndre Landevej 72, er sammenlagt med "Sandholm".
Ejendomsskyld 1.701.000. Areal 50 ha., heraf 3 ha. skov og levende hegn.
Stuehuset er opført i 1920 og løbende restaureret. Planteproduktionens salgsafgrøder
er sukkerroer, raps, hvede og rug.
A.J. driver desuden Klintevej 300 og Klintevej 301, 4791 Borre.
Jorden på "Sandholm" er i 1990 lagt ud som frijord.
SØNDRE LANDEVEJ 69, "NØDDEBJERGGAARD", BUSEMARKE,
4791 BORRE, tlf. 55-819024.
ANNE GRETE VINGE, gårdejer,
født d. 18.-8.-1941, datter af
Olga og Poul Hansen, gift d.
29.-6.-1963 med Svend Aage Vin
ge, smed, født d. 3.-8.-1937, søn
af Anna og Bernhard Vinge, Mandemarke. Parret har datteren
Lotte, født d. 24.-12.-1963.
A.G.V. er fabriksarbejder. Hun er
5. generation på gården, som hun
overtog d. 1.-9.-1986 fra sin mor, efter at hun i 1981 overtog 1/3.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 26 ha., der er 0,5 ha. plantage.
Stuehuset er opført i 1917 og restaureret i perioden 1988-90, kvægstald og svinestald
er mere end 100 år gamle, derudover er der lade og maskinhus. Planteproduktionens
salgsafgrøder er sukkerroer, byg, rug og raps. Der er 4 traktorer og 1 mejetærsker.
Maskinstation bruges lidt.

SØNDRE LANDEVEJ 115, BUSEMARKE, 4791 BORRE, tlf. 55-819211.
GERT NIELSEN, gårdejer, født d. 2.-6.-1933, søn af Karen og Niels David Nielsen,
Borre, gift d. 19.-3.-1960 med Else Anderson, fabriksarbejder, født d. 15.-3.-1941,
datter af Helene og Mourits Anderson. Parret har børnene: Connie, født d. 12.-9.1960, Bente, født d. 26.-11.-1962, Niels David, født d. 24.-4.-1967 og Inge Søs, født d.
10.-1.-1972.
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Ejendomsskyld 2.800.000. Areal 42 ha., heraf tilkøbt 28 ha., der er 0,5 ha. remirer.
Stuehuset er opført i 1900 og løbende restaureret, svinestalde er opført 1900 og 1967,
maskinhus 1975 og der er ajlebeholder. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukker
roer, maltbyg, vinterhvede og rug. Der er 3 traktorer. Maskinstation bruges delvis.

TOFTEVEJ 6, "NORDBYGÅRD",
UDBY, 4780 STEGE, tlf. 55814052.
HANS HENRIK KNUDSEN, for
pagter, født d. 28.-6.-1953, søn
af Rita og Bent Knudsen, Traneholt, gift d. 27.-6.-1987 med Mo
na Frederiksen, materialist, født
d. 29.-12.- 1949, datter af Else
beth og Erling Frederiksen, Marienborg Gods. Parret har børne
ne: Line, født d. 8.-6.-1982 og
Ditte, født d. 18.- 12.-1984.
H.H.K. har været på Bygholm Landbrugsskole. Han forpagtede gården d. 1.-3.-1987 fra
ejeren Svend Aage Knudsen Andersen, som er 6. generation på gården. Nuværende
forpagters slægt stammer fra "Nordbygård", idet H.H.K.'s oldefar er født her. Han
giftede sig til "Traneholt", hvor H.H.K.'s forældre stadig bor.
Ejendomsskyld 1.780.000. Areal 43,5 ha., heraf 22,5 ha. skov og græsningsarealer.
Derudover er der forpagtet 19,5 ha.
Stuehuset er opført i 1922, kvægstalden er ombygget til svinestald og moderniseret i
1970, desuden er der maskinhus ajlebeholder. Gårdens besætning er på 200 fedesvin
samt 20 moderfår. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, roer, konserves ærter og
raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 finsnitter, andel i roeoptager, jordpakkeanlæg, tårnsilo og halmfyr. Maskinstation bruges en del.
TOFTEVEJ 9, "NYTOFTE", UD
BY, 4780 STEGE, tlf. 55-814474.
GERT FABRICIUS, gårdejer,
født d. 16.-11.-1935, søn af Kla
ra Margrethe og Sigurd Fabrici
us, Udby, gift d. 7.-12.-1963
med Esther Poulsen, medhjælpende
hustru, født d. 1.-1.-1934, datter
af Kristine og Jens Poulsen, Dåstrup. Parret har børnene: Stig,
født d. 3.-8.-1965 og Kennet,
født d. 29.-6.-1967.
G.F. har været på Dalum Land
brugsskole. Han er 2. generation på gården, som han overtog d. 1.-3.-1969 fra sine
forældre. Gården er en af de 20 udbygårde, der blev udskiftet i 1803, og den var den
sidste, som blev udflyttet i 1955. Gården var tidligere fædtegård under "Nordfeld".
Ejendomsskyld 3.600.000. Areal 88,3 ha., heraf tilkøbt 55,3 ha. Der er frasolgt ca. 4
ha. Der er 5 ha. skov og 24,1 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1955, svinestalde 1955 og 1969, lade 1935 og maskinhus 1973.
Gården drives med en besætning på 30 årssøer, ca. 150 solgte smågrise og ca. 450
slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er roer, maltbyg, raps, konserves ærter
og hvede. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, roesåmaskine, roeoptager, tårnsilo,
varmt og koldt lufts tørreri samt foderblandeanlæg. Maskinstation bruges lidt.
Faderen, Sigurd Fabricius, var initiativtager til Danmarks første andels kostald.
Sammen med Peter Knudsen Taneholt og Aage Rasmussen, Stege Mark, drev han Udby
Andelsstald i perioden 1951-66.
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TOSTENÆSVEJ 5, "KRUMBÆKGAARD", TOSTENÆS, 4792 ASKE
BY, tlf. 55-817073.
HOLGER SVENDSEN, gårdejer,
født d. 7.-8.-1917, søn af Marie
og Kristoffer Svendsen, Tostenæs,
gift d. 25.-5.-1949 med Inger
Nøhr, født d. 4.-1.-1923, datter
af Margrethe og Anton Nøhr,
Tostenæs. Parret har børnene:
dette, født d. 28.-9.-1946, Mari
anne, født d. 18.-3.-1952 og Ka
rin, født d. 12.- 11.-1954.
H.S. har været på Lundby Landbrugsskole. Han er 2. generation på gården, som han
overtog i 1945 fra sine forældre.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 15 ha., heraf 0,6 ha. mose. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1906 og moderniseret flere gange, kvægstald og svinestald er
opført i 1906 og lade 1948. Der er 1 traktor og plansilo.
TREHØJEVEJ 3, "MOSEGÅRD",
ULVSHALE, 4780 STEGE, tlf.
55-814393.
ARNE BRUUN ANDERSEN, gård
ejer, født d. 12.-3.-1936, søn af
Martha og Poul Andersen, Ulvs
hale, gift d. 28.-4.-1962 med
Birte Nielsen, medhjælpende hu
stru, født d. 28.-3.-1938, datter
af Karen og Arnold Nielsen, Ste
ge. Parret har børnene: Poul,
født d. 5.-2.- 1964 og Dorte,
født d. 6.-12.- 1967.
A.B.A. har været på Lundby Landbrugsskole. Han er 3. generation på gården, som han
overtog i 1968, efter at have forpagtet den i 5 år, fra sin mor.
Ejendomsskyld 2.300.000. Areal 38 ha., heraf tilkøbt ca. 8 ha., der er 6 ha. skov og
eng.
Stuehuset er moderniseret flere gange, staldene benyttes ikke, og der er maskinhus
fra ca. 1980. Planteproduktionens salgsafgrøder er roer og korn. Der er 2 traktorer, 1
mejetærsker, roeoptager, frontlæsser, tårnsilo, varmt og koldt lufts tørreri samt
halmfyr. Maskinstation bruges lidt.

TREHØJEVEJ 4, "KÆRHOLMGÅRD", UDDBY, 4780 STEGE,
tlf. 55-814396.
BØRGE ANDERSEN, gårdejer,
født d. 16.-6.1929, søn af Jenny
og Johannes Andersen, Stege,
gift d. 28.-6.-1956 med Margit
Jacobsen, sygeplejerske, født d.
8.-6.-1929, datter af Elsa og S.
P. Jacobsen, Færøerne. Parret
har børnene: Gitte, født d. 25.11.-1956 og Hildur, født d. 17.1.-1959.
B.A. er postbud. Han overtog gården d. 1 .-9.-1956 fra Carl Larsen. Den var en af de
oprindelig 20 gamle gårde, der frikøbtes i 1774, og den blev udflyttet i 1803, som en
del af "Rødstensgård". Endelig udstykket herfra i 1864. Ved delingen var gårdene lige
store.
Ejendomsskyld 960.000. Areal 10 ha., heraf 18 enheder græseng i Ulvshale.
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Stuehuset er opført i 1864 og moderniseret flere gange, udbygningerne er opført i
1864. Gårdens besætning er på 3-4 slagtesvin, 2 årsammekøer og 1 kviekalv. Plante
produktionens salgsafgrøder er maltbyg, hvede og roer. Der er 1 traktor, maskinstati
on bruges en del.

TREHØJEVEJ 5, UDBY, 4780
STEGE, tlf. 55-815057.
GERT RASMUSSEN, forpagter,
født d. 15.-6.-1947, søn af Inga
og Aage Rasmussen, Strandby,
gift d. 16.-9.-1972 med Anne
Lise Larsen, fuldmægtig, født d.
9.-11.-1951, datter af Inger og
Karl Larsen, Askeby. Parret har
børnene: Lars, født d. 2.-2.-1975
og Kim, født d. 6.-10.-1979.
G.R. overtog gården i 1968 fra

Udby Andelsstald. Der er forpagtet 16,6 ha. jord.
Stuehuset er opført i 1951 og moderniseret og tilbygget flere gange, kvægstald, ma
skinhus og gylletank er opført i 1951. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede
og sukkerroer. Der er 2 traktorer, enkornssåmaskine, roeoptager, tårnsilo og halmfyr.
Maskinstation bruges lidt. Til ejendommen hører andelsstalden og fodermesterhus.
TREHØJEVEJ 6, "RØDSTENSGAARD", UDBY, 4780 STEGE,
tlf. 55-814394.
ERIK BENT PETERSEN, gårdejer,
født d. 13.-5.-1939, søn af Inger
Marie og Ejner Frederik Peter
sen, Udby, gift d. 23.-3.-1967
med Lene Bodil Jakobsen, læge
sekretær, født d. 20.-12.-1942,
datter af Dagmar og Harald Ja
kobsen, Lendemark. Parret har
børnene: Jacob Sten, fødtd. 4.-2.-1969
og Jens Christian, født d. 10.-10.- 1971.
E.B.P. har været på Lundby Landbrugsskole. Han er i bestyrelsen for Roedyrkerforeningen og tillidsrepræsentant i Møns Brandforsikring. Han er 6. generation på gården,
som han overtog d. 1.-7.-1968 fra sine forældre. Gården er udflyttet fra Udby By i
1803. Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 22,9 ha.
Stuehuset er opført i 1803, ombygget og restaureret flere gange, kvægstald opført
1912 og tilbygget 1914, møllehus, kornmagasin og værksted er opført i 1950, lade 1935
og maskinhus 1984. Gårdens besætning er på 13 årssøer og ca. 200 solgte smågrise.
Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, maltbyg, hvede og hvidkløver. Der er
3 traktorer, 2 mejetærskere, enkornssåmaskine, roeoptager, skårløfter, grønthøster og
plansilo. Maskinstation bruges bruges lidt.

TREHØJEVEJ 10, "MOSEHÆLDGAARD", UDBY, 4780 STEGE,
tlf. 55-814717.
HANS OKHOLM, civilingeniør,
født d. 14.-1.-1925, bor sammen
med Kirsten Okholm kontorassi
stent, født d. 13.-10.-1928.
H.O. overtog gården d. 1.-4.-1984
fra Benny Rasmussen.
Areal 0,8 ha. Stuehuset er opført
i 1870 og totalt gennemrestaureret i perioden 1984-90.
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TREHØJEVEJ 13, "HØJAGERGAARD", UDBY, 4780 STEGE, tlf. 55-814672.
HANS HØJAGER HANSEN, gårdejer, født d. 17.-12.-1922, søn af Hilda og Ottar
Hansen, Udby. H.H.H. har børnene: Anne, født d. 4.-3.-1955, Kirsten, født d.
4.-8.-1958 og Lise, født d. 6.-6.-1962.
H.H.H. har været på Tune Landbrugsskole. Han er 4. generation på gården, som han
overtog d. 1.-7.-1958, efter at have forpagtet den i 5 år, fra sine forældre. Gården er
oprindelig en af de 20 gårde, der blev udskiftet i 1803.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal ca. 80 ha., heraf 54 ha. eng, vand og fælles græs
gange. Derudover er der forpagtet 1 ha.
Stuehuset er opført ca. 1848, gården er firlænget med delvis bindingsværk med strå
tag, svinestalden er opført ca. 1848 og moderniseret hen ad vejen, maskinhuset er fra
1977. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og roer. Der er 2 traktorer, 1 meje
tærsker, roeoptager og grønthøster.
UDBYGADE 2, "LANGETOFTEGAARD", UDBY, 4780 STEGE.
HENRIK WEDELE PETERSEN,
gårdejer, født d. 30.-5.-1961, søn
af Ruth Winnie og Jørgen Wedele
Petersen, Hørsholm.
H.W.P. er 4. generation på går
den, som han overtog d. 1.-8.-1988
fra sin mor. Gården er flyttet ud
fra selve byen, formentlig i
1841, og er en af de gamle, der
blev frikøbt i ca. 1774.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal
28 ha.
Stuehuset er opført ca. 1841 og moderniseret 1955, kvægstald og svinestald er opført i
1841, lade 1920 og der er hønsehus. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, raps,
byg og ærter. Der er 2 traktorer, 2 mejetærsker og plansilo. Maskinstation bruges lidt.
Der er maskinfællesskab med moderen, R.W.P., som er bosiddende på "Bjørnhøjgaard",
Udbyvej 34, Stege.
UDBYGADE 55, "SKALLEMOSE",
UDBY, 4780 STEGE, tlf. 55814392.
FINN TOFT JENSEN, gårdejer,
født d. 26.-3.-1935, søn af Jenny
og Frede Jensen, Udby, gift d.
9.-10.-1960 med Birte Mikkelsen,
født d. 5.-6.-1938, datter af Ma
ry og Anker Mikkelsen, Keldby.
Parret har børnene: Anders, født
d. 14.-5.-1963 og Morten, født d.
10.-4.-1966.
F.T.J. har været på Lundby
Landbrugsskole. Han overtog gården, der blev frikøbt i 1774 og udskiftet i 1803, d.
1.-7.-1968 fra sine forældre. Slægten har altid været på gården, der aldrig er udflyttet
fra byen. Ejendomsskyld 2.250.000. Areal 34,7 ha., heraf tilkøbt 16,5 ha., der er 1 ha.
skov og eng.
Stuehuset er opført i 1930, tilbygget i 1949 og løbende moderniseret, svinestalde er
opført 1973, korntørreri 1971 og maskinhus 1974. Planteproduktionens salgsafgrøder er
byg, hvede og frø. Der er 2 traktorer, andel i mejetærsker, tårnsilo samt varmt og
koldt lufts tørreri.

UDBYVEJ 34, "BJØRNHØJGAARD", UDBY, 4780 STEGE, tlf. 55-815292.
RUTH WINNIE PETERSEN, gårdejer, født d. 12.-12.-1936, datter af Aster og Carl
Petersen, Næsby, gift d. 23.-2.-1957 med Jørgen Wedele Petersen, født d. 26.-1.- 1926
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og død d. 23.-12.-1977, søn af
Gudrun og Eilar Wedele Peter
sen. Parret har børnene: Jette,
født d. 4.-1.-1958, Henrik, født
d. 30.-5.-1961 og Lene, født d.
22.-3.-1968.
Ruth W. Petersen er social- og
sundhedshjælper. Hun overtog
gården d. 1.-2.-1966 fra Robert
Lunow. Ejendomsskyld 1.400.000.
Areal 22,8 ha., heraf tilkøbt 14,5
ha., der er 0,8 ha. eng i Ulvs
hale.
Derudover er der forpagtet 17,6 ha.
Stuehuset er opført ca. 1850 og moderniseret flere gange, kvægstalden er ombygget
til svinestald i 1968, svinestalden fra 1970 er senere ombygget, laden fra 1900 er
senere ombygget til korntørreri. Gårdens besætning er på ca. 500 slagtesvin. Plante
produktionens salgsafgrøder er maltbyg, hvede, sukkerroer og vinterbyg. Der er 3
traktorer, roeoptager, grønthøster, tårnsilo, varmt og koldt lufts tørreri samt 2 olie
fyr. På gården er ansat 1 medhjælper og der bruges en del maskinstation.
R.W.P. driver desuden Ullemarkevej 16, Ullemarke, 4780 Stege. Der er maskinfællesskab med sønnen Henrik Wedele Petersen, Udbygade 2, Stege.
ULLEMARKVEJ 9A, "GEDEBJERGGÅRD", ULLEMARKE,
4780 STEGE, tlf. 55-813284.
FOLMER LARSEN, gårdejer,
født d. 3.-8.-1936, søn af Esther
og Peter Larsen, gift d. 17.-5.1958 med Ruth Nielsen, kontoras
sistent, født d. 14.-3.-1935, dat
ter af Sara og Carl Nielsen,
Bornholm. Parret har børnene:
Jette, født d. 6.-6.- 1959, An
ders, født d. 23.-12.-1960, Ben
te, født d. 14.-4.-1963 og Karen, født d. 26.-11.-1970.
F.L. er branddirektør og har været på Korinth Landbrugsskole. Han er 4. generation
på gården, som han overtog d. 1.-7.-1965 fra sin far.
Ejendomsskyld 1.990.000. Areal 23 ha., heraf 1 ha. skov og mose. Derudover er der
forpagtet 5 ha.
Stuehuset er opført i 1930, lade 1910, foderhus 1930 og maskinhus 1987. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er sukkerroer, græsfrø, maltbyg, hvede, jordbær og hindbær.
Der er 3 traktorer, andel i mejetærsker, saltolæsser, plantemaskine, plansilo, varmt og
koldt lufts tørreri samt halmfyr. I sæsonen er ansat 4 skoleelever til jordbærplukning.

ULLEMARKVEJ 16, ULLEMARKE,
4780 STEGE.
RUTH WINNIE PETERSEN, omta
les under Udbyvej 34.
R.W.P. overtog gården d. 1.-4.1990, efter at have forpagtet
den siden 1968, fra Valborg Ja
cobsen.
Ejendomsskyld 480.000. Areal 5,2
ha., heraf tilkøbt 0,5 ha.
Stuehuset er opført i 1872 og
moderniseret i 1970, svinestald
opført 1964, udhus 1935 og ma
skinhus 1949. R.W.P. driver desuden "Bjørnhøjgaard", Ydbyvej 34, Udby, 4780 Stege.
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TAGE HANSEN, gårdejer, født d.
25.-9.-1928, søn af Margrethe og
Harald Hansen, Slangerup, gift d.
26.-9.-1959 med Esther Nielsen,
medhjælpende hustru, født d.
25.- 2.-1935, datter af Herdis og
Valdemar Nielsen. Parret har
børnene: Astrid Bodil, født d.
26.-6.- 1960, Grethe Lis, født d.
9.-2.- 1963 og Mona Berit, født
d. 28.- 4.-1968.
T.H. har været på Kærhave Landbrugsskole og er i ungdomsudvalget i 4H. Han er 2.
generation på gården, som han overtog d. 1.-10.-1959 fra sin svigerfar.
Ejendomsskyld 1.180.000. Areal 18 ha., heraf tilkøbt 8,5 ha.
Stuehuset er opført 1876 og løbende restaureret, s vinestald opført 1980, foderhus
1939, maskinhus 1968 og der er ajlebeholder. Planteproduktionens salgsafgrøder er
sukkerroer, maltbyg og hvede. Der er 2 traktorer og halmfyr.

ULLEMARKVEJ 30, ULLEMARKE, 4780 STEGE, tlf. 55-813283.
ASGER SCHOU HANSEN, gårde
jer, født d. 7.-5.-1927, søn af
Helga og Hemming Hansen, gift
d. 4.-2.- 1956 med Inge Houmann
Pedersen, medhjælpende hustru,
født d. 10.- 11.-1933, datter af
Marie og Peder Pedersen, Aske
by. Parret har børnene: Alice,
født d. 7.-8.-1956, Lillian, født
d. 13.-10.-1957, Ebbe, født d.
24.-7.-1961, Jens, født d. 7.-10.-1963 og Hans Erik, født d. 13.-2.-1965.
A.S.H. har været på Korinth Landbrugsskole. Han er 13. generation på gården, der har
været i slægtens eje i mindst 300 år, og han overtog den i 1956 fra sin far.
Ejendomsskyld 4.000.000. Areal 80 ha., heraf tilkøbt 47 ha., der er 17 ha. afvandet
mose som dyrkes.
Stuehuset er opført i 1893 og løbende restaureret, kvægstald og foderhus opført 1955,
svinestald 1965, lade og maskinhus 1922, køresilo og gylletank 1990. Gården drives
med en besætning på 36 årskøer, 40 ungdyr og 12 slagtekalve af racen SDM. Plante
produktionens salgsafgrøder er sukkerroer, frø, byg, vinterhvede og raps. Der er 3
traktorer, 1 mejetærsker og 1 rendegraver. Maskinstation bruges lidt og der er ansat 1
skoledreng.

ULLEMOSEVEJ 3, "ELLEVANG",
ST. DAMME, 4792 ASKEBY.
JØRGEN FINN HANSEN, gårdejer,
født d. 25.-5.-1949, søn af Kir
sten Margrethe og Hans Wilhelm
Hansen, St. Damme. J.F.H. har
børnene: Ina, født d. 1.-4.-1975,
Nicolaj, født d. 3.-3.-1978 og
Mila, født d. 3.-3.-1978.
J.F.H. er kammermester. Han
overtog halvpart i gården d. 1.3.-1977 og resten d. 1.-1.-1990
fra sin forældre, som stadig er
bosiddende på gården. Den blev udflyttet fra Damme By i 1805 og var tidligere en
hovedgård, hvorfra 6 mindre gårde er udstykket. Bedsteforældrene købte den i 1908.
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Stuehuset er opført 1805 og nyopført i 1931, en vinkel bygning med kombineret
kvægstald, hestestald og svinestald er opført i 1915 og ombygget flere gange, lade
opført 1925. Planteproduktionens salgsafgrøder er roer, maltbyg, raps og hvede. Der
er 2 traktorer, roeoptager, enkornssåmaskine, tårnsilo samt varmt og koldt lufts
tørreri. Maskinstation bruges lidt. Ejeren bor selv Lisebyvej 28, 4792 Askeby.

ULLEMOSEVEJ 5, "SOLVANG", ST. DAMME, 4792 ASKEBY, tlf. 55-817530.
3ENS OTTO SKOV HEMMINGSEN, gårdejer, født d. 24.-3.-1964, søn af Karen og Gun
nar Hemmingsen, St. Damme.
J.O.S.H. har været på Lyngby Landbrugsskole. Han er 2. generation på gården, som
han overtog d. 15.-4.-1986 fra sine forældre. Gården blev udstykket i 1914 fra nabo
gården "Stempermosegaard".
Ejendomsskyld 1.850.000. Areal 30,6 ha., heraf tilkøbt 20 ha., der er frasolgt 0,5 ha.
1,2 ha. er mose. Derudover er der forpagtet 0,5 ha.
Stuehuset er opført i 1914, kvægstald 1914, kvægstald og garage 1961, halm- og foder
lade 1990, maskinhus 1977 og der er kombineret inden- og udendørs køresilo. Gårdens
besætning er på 33 årskøer, ca. 25 kvier og 12-15 tyre til opfedning samt 8-10 tyre
kalve som sælges, alle af racerne SDM og RDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er
raps, roer, hvede og maltbyg. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, andel i roesåmaskine, roeoptager, majshøster, plansilo og korntørreri. Maskinstation bruges en del.
ULVSHALEVE3 45, "STRAND
LY", STEGE MARK, 4780
STEGE, tlf. 55-814793.
AAGE RASMUSSEN, gårde
jer, født d. 18.-10.-1913,
søn af Andrea og Martin
Rasmussen, Tøvelde, gift d.
10.-3.-1940 med Inga Olsen,
født d. 13.-9.-1919, datter
af Eli og Harald Olsen,
Spelsby. Parret har børne
ne: Nina, født d. 29.-8.1943 og Gert, født d. 15.6.-1947.

Aa.R. overtog gården d. 1.-3.-1940 fra Kristine Nielsen.
Ejendomsskyld 970.000. Areal 6,6 ha., heraf tilkøbt 0,6 ha., ca. 1,1 ha. er eng. Jorden
er bortforpagtet.
Stuehuset er opført ca. 1900 og moderniseret flere gange, gamle staldbygninger er om
bygget til hønsehus i perioden 1946-68, maskinhuset er fra 1949. På gården er der
1.000 høns og 1.000 kyllinger. Der er 1 traktor, fodersilo og anpart i vindmølle.
Aa.R. driver desuden Ulvshalevej 46, 4780 Stege.

ULVSHALEVE3 46, STEGE MARK,
4780 STEGE.
AAGE RASMUSSEN, gårdejer,
omtales under Ulvshalevej 45.
Aa.R. overtog gården i 1962 fra
Beckmann.
Ejendomsskyld 380.000. Areal
0,5 ha.
Stuehuset er opført 1939, senere
ombygget og moderniseret, frit
liggende stald er opført i 1938.
Stuehuset udlejes med 2 lejlighe
der, udbygningen bruges til ma
skinhus.
Aa.R. driver desuden Ulvshalevej 45, 4780 Stege.
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UDBY, 4780 STEGE, tlf. 55814395.
BENT KNUDSEN, gårdejer, født
d. 8.-3.-1923, søn af Thora Mar
grethe og Peter Emil Andersen
Knudsen, Traneholt, gift d. 17.7.-1948 med Rita Beate Peter
sen, medhjælpende hustru, født
d. 23.- 6.-1926, datter af Mathil
de og Niels Peter Johannes Aksel
Petersen, Ishøj. Parret har bør
nene: Niels Ole, født d. 24.-2.-1950,
Hans Henrik, født d. 28.-6.-1953 og Annette Beate, født d. 19.-6.-1956.
B.K. har været på Lundby Landbrugsskole. Han er 3. generation på gården, som han
overtog i 1960, efter at have forpagtet den fra 1953, fra sin far. Gården er en
udflyttergård fra Udby og blev udskiftet i 1803.
Areal 36 ha., heraf 7 ha. skov og eng samt 3 ha. legatjord fra Stege Kommune.
Stuehuset er moderniseret flere gange, gården er 3-længet med en fritliggende svinestald og maskinhusene er fra 1942 og 1960, der blev tilbygget i 1975. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er byg, hvede og roer. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, andel
i roeoptager, plan- og tårnsilo, korntørreri og halmfyr. Maskinstation bruges lidt.

ULVSHALEVEJ 72, "SPOHRGÅRDEN", UDBY, 4780 STEGE, tlf.
55-818086.
GLENN GREGERS HANSEN,
gårdejer, født d. 5.-10.-1954, søn
af Ketti og Svend Gregers Han
sen, Kraneled, gift d. 29.-3.-1986
med Jette Larsen, kontorassistent,
født d. 6.-6.-1956, datter af
Ruth og Folmer Larsen, Ullemarke.
G.G.H. arbejder som smedesvend.
Han overtog gården d. 1.-2.-1989
fra Asger Spohr. Gården blev udflyttet fra byen i ca. 1805-07.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 25,5 ha., heraf 2,5 ha. eng. Der forhandles om tilkøb
af 8,5 ha. skov, som tidligere har hørt til gården.
Stuehuset er opført 1861 og moderniseret flere gange, gården er 4-længet med frit
liggende svinestald, som er opført i 1968, bygningerne er opført i begyndelsen af
1800-tallet, laden er fra 1901. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede, roer,
ærter, vinterraps og rajgræs. Der er 3 traktorer, andel i mejetærsker, plansilo, varmt
og koldt lufts plantørreri samt anpart i vindmølle. Der er maskinfællesskab sammen
med svigerfaderen, Folmer Larsen, "Gedebjerggaard", Ullemarkvej 9, Ullemarke, 4780
Stege.

ULVSHALEVEJ 80, "SKOVHØJ
GÅRD", UDBY, 4780 STEGE.
HANS JØRGEN RASMUSSEN og
ALICE SKOV, gårdejere, omtales
under Klintevej 15.
Parret overtog gården d. 1.-3.1983 fra Benny Skov.
Ejendomsskyld 2.130.000. Areal
45 ha., der er 12 ha. eng.
Bygningerne er frasolgte, undta
gen laden, som bruges til halmop
bevaring samt maskiner. Plante
produktionens salgsafgrøder er
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Parret driver desuden "Skovsgård", Klintevej 15, 4780 Stege.

ULVSHALEVEJ 84, HEGNINGEN,
4780 STEGE.
HANS HENRIK KNUDSEN, gård
ejer, omtales under Toftevej 6.
H.H.K. overtog gården d. 1.-4.1990 fra Christian Niels Kanstrup.
Ejendomsskyld 890.000. Areal
21,4 ha., der er 10,4 ha. eng.
På gården er der stuehus, frit
liggende stald og lade.
H.H.K. driver desuden "Nordbygård", Toftevej 6, Udby, 4780
Stege.

ULVSHALEVEJ 401, "HYLLEVANGGAARD", NYORD, 4780
STEGE, tlf. 55-818592.
OVE
HOUMANN-JEPPESEN,
gårdejer, født d. 30.-6.-1956, søn
af Bodil Houmann og Evald Jep
pesen.
O.H.J har været på landbrugs
skole og har det grønne bevis,
han er i Nyord Menighedsråd.
Han overtog ejendommen d. 1.3.-1981 fra Valdemar Houmann,
nuværende ejer er 3. generation.
"Hyllevanggaard" er den eneste gård på Nyord, som er udflyttet, det skete i 1904.
Gården er 3-længet med fritliggende grisehus.
Ejendomsskyld 1.330.000. Areal 16,5 ha., deraf 2,3 ha. eng. Derforuden er der forpagtet 37,8 ha.
Stuehuset er opført i 1904 og restaureret i 1980-83, oprindelig kvægstald er fra 1904,
den nedbrændte i 1985 og blev derefter nyopført som svinestald, laden er opført i
bindingsværk i 1904 og fungerer nu som maskinhus, gylletanken er fra 1986. Gården
drives med en besætning på ca. 1.000 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er
hvede, byg, raps, ærter og sukkerroer. Der er 5 traktorer og 1 mejetærsker. O.H.J.
driver maskinstation.
VAGTBOVEJ 2, "GRANLY", BISSINGE, 4780 STEGE, tlf. 55-816111.
KNUD RASMUSSEN, gårdejer, født d. 23.-6.-1936, søn af Katrine og Aksel Rasmus
sen, gift d. 31.-7.-1965 med Birgit Jensen, hjemmesygeplejerske, født d. 17.-5.-1942,
datter af Elva og Osvald Jensen, Stubbekøbing. Parret har børnene: Vivi, født d.
8.-12.-1966, Henrik, født d. 5.-1.-1968, Carsten, født d. 1.-3.-1971 og Søren, født d.
24.-10.-1973.
K.R. har været på Sydsjælland Landbrugsskole. Han overtog gården i 1984 fra Erik
Vallentin Hansen.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 30 ha.
Stuehuset er opført ca. 1790 og løbende restaureret, svinestald opført 1982, lade og
maskinhus 1978. På gården er ansat 1 medhjælper.
K.R. driver desuden Frenderupgade 29, Frenderup, 4780 Stege.

VANDVÆRKBAKKEN 2, "KATRINEDAL", 4780 STEGE, tlf. 55-815213.
JENS RAVN, proprietær, født d. 28.-8.-1952, søn af Maja og Carl Viggo Ravn, gift d.
2.-7.-1980 med Bente Nøhr, revisorassistent, født d. 1.-9.-1960, datter af Alis og
Christian Nøhr, Østermark. Parret har børnene: John, født d. 5.-5.-1981 og Allan, født
d. 4.-7.-1982.
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J.R. har været på Høng Landbrugsskole og er næstformand for Landboforeningen. Han
er 3. generation på gården, som han overtog d. 1.-1.-1976 fra sin mor.
ejendomsskyld 3.720.000. Areal 86 ha., heraf tilkøbt 5,5 ha., der er 4,5 ha. skov og 2
ha. eng og mose. Derudover er der forpagtet 5 ha.
Stuehuset er opført 1779 og løbende restaureret, svinestalde opført 1915, lade og
maskinhus 1989, gastæt silo 1980 og gylletank 1987. Gårdens besætning er på 1.250
slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, raps, hvede og maltbyg.
Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, varmt og koldt lufts tørreri samt halmfyr.
Maskinstation bruges delvis.

VESTERGADE 2, "KRÆSINGGÅRD",
4793 BOGØ BY, tlf. 53-794361.
HARDY KRÆSING, gårdejer, født d.
9.-9.-1947, søn af Elna og Sigvald Kræsing, gift d. 8.-7.-1967 med Kirsten
Nielsen, sygehjælper, født d. 12.-9.-1945,
datter af Agnethe og Jens Peter Niel
sen, Bogø By. Parret har børnene: Tim,
født d. 1 1.-5.-1968 og Bo, født d.
2.-11.- 1972.
H.K. er pedel. Han er 14. generation på
gården, som han overtog d. 11.-12.-1978
fra sin mor.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 15,5 ha.
Stuehuset er opført i 1921 og løbende restaureret, kvægstald og svinestald er opført
1921 samt maskinhus 1988. Gårdens besætning er på 2 årskøer, 3 ungdyr og 4 slagtekalve af blandet race, 4 slagtesvin og 12 får. Planteproduktionens salgsafgrøder er
sukkerroer, byg og hvede. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker samt anpart i vindmølle.
Maskinstation bruges delvis.

VESTERGADE 4, "P1HLGAARD", 4793 BOGØ BY, tlf. 53-794089.
PREBEN KEIS, gårdejer, født d. 19.-10.-1936, søn af Helga og Rudolf Keis, Nørre
Alslev, gift d. 7.-1.-1961 med Inge Jørgensen, kontrollør, født d. 19.-6.-1938, datter af
Rosa og Aage Jørgensen, Idestrup. Parret har datteren Merete, født d. 10.-7.-1964.
P.K. har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gården i 1964 fra Richard
Jørgensen.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 30 ha., heraf tilkøbt 14,8 ha., der er 0,5 ha. mose.
Derudover er der forpagtet 12 ha.
Stuehuset er opført i 1922 og løbende restaureret, svinestald, lade og maskinhus er
opført 1977, desuden er der foderhus og udendørs ajlebeholder. Gårdens besætning er
på 28 årssøer og 550 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer og
maltbyg. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo, koldt lufts tørreri og halmfyr.
Maskinstation bruges delvis.
VESTERNÆSVEJ 7, "TANGGAARDEN", 4793 BOGØ BY, tlf. 53794492.
BENT SKRIVER, gårdejer, født i
1936, bor sammen med Helle
Worsøe, socialpædagog, født d.
3.-6.-1956, datter af Edith og
Carl Oluf Worsøe. Parret har
børnene: Tom, født d. 11.-6.-1963,
Klaus, født d. 17.-4.-1966, Bine,
født d. 21.-1.-1985 og Søren,
født d. 23.-12.-1988.
B.S. overtog gården i 1982 fra Poul Mortensen.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 18 ha.
Stuehuset er opført i 1920 og løbende restaureret, lade og maskinhus opført 1920,
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derudover er der kvægstald, svinestald og gylletank. Gårdens besætning er på 12 års
køer, 4 ungdyr og 12 slagtekalve. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede, rug
og raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, halmfyr og vindmølle.

VESTERSKOVVEJ 4, "GALLEGÅRDEN", 4793 BOGØ BY, tlf. 53-794073.
BIRGER ARNFRED HANSEN, gårdejer, født d. 9.-9.-1940, søn af Eli og Godtfred
Hansen, gift d. 1.-3.-1964 med Jytte Marie Frandsen, medhjælpende hustru, født d.
1.-3.-1946, datter af Ruth og Arne Frandsen, Langebæk. Parret har børnene: Pernille,
født d. 8.-9.-1967, Henriette, født d. 1.-5.-1970 og Marlene, født d. 27.-12.-1972.
B.A.H. er 2. generation på gården, som han overtog i 1965 fra sin far.
Ejendomsskyld 2.190.000. Areal 34,1 ha., heraf tilkøbt 19,3 ha. Derudover er der
forpagtet 5,5 ha.
Stuehuset er opført 1870 og løbende restaureret, kvægstalde er opført 1970 og 1967,
sidstnævnte er restaureret i 1984, lade opført 1870, maskinhus 1981, gylletank 1930 og
der er udendørs køresilo. Gårdens besætning er på 36 årskøer, 40 ungdyr og 15 slagte
kalve af blandet race samt 3 heste, 5 får og 2 føl. Planteproduktionens salgsafgrøder
er sukkerroer, byg og hvede. Der er 5 traktorer, 1 mejetærsker og rendegraver.
B.A.H. driver desuden "Pilevang", Skåningvej 3, 4793 Bogø By.
VESTERSKOVVEJ 27, "LUEMOSE
GÅRD", 4793 BOGØ BY, tlf. 53794209.
HOLGER HANSEN, landmand,
født d. 13.-1.-1943, søn af Mary
og Valdemar Hansen, Fyn, gift d.
1.-5.-1965 med Annelise Stub,
medhjælpende hustru, født d.
26.- 6.-1941, datter af Selma og
Oluf Stub. Parret har børnene:
Tor- sten, født d. 14.-9.-1967 og
Lars, født d. 27.-2.-1970.
H.H. har været på Lyngby Land
brugsskole. Han er med i vikarordningen samt i planteavlsudvalget for Familiebruget
Syd. H.H. er 4. generation på gården, som han overtog d. 1.-11.-1973 fra sin svigerfar.
Ejendomsskyld 1.730.000. Areal 40 ha., heraf tilkøbt 27 ha., der er 2 ha. mose. Der
udover er der forpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført ca. 1850 og løbende restaureret, svinestald opført 1951 og re
staureret 1978, svinestald opført 1973/74, lade og foderhus 1943/44, maskinhus 1978
og der er ajlebeholder. Gårdens besætning er på 30 årssøer og 650 slagtesvin. Plan
teproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, ærter, maltbyg og hvede. Der er 3 trak
torer, 1 mejetærsker, tårnsilo, varmt og koldt lufts tørreri samt halmfyr.

VESTERSKOVVEJ 41, 4793 BOGØ
BY, tlf. 53-794227.
ELLEN CARSTENSEN, gårdejer,
født i 1917, datter af Andrea og
Niels Frederiksen, gift med
Aage Carstensen, død i 1989,
søn af Margrethe og Laurits
Carstensen, Bogø By. Parret har
børnene: Birgit, født d. 30.-3.-1941
og Kaj, født d. 7.-10.-1946.
Parret overtog gården i 1935 fra
Johannes Nielsen.
Areal 15 ha., heraf 1,7 ha. eng og mose.
Stuehuset er opført i 1700 og løbende restaureret, kvægstald og lade er opført i 1700
og der er ajlebeholder. Gårdens besætning er på 20 årskøer, 15 ungdyr og 1 slagtekalv
af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, byg og havre. Der er
2 traktorer, maskinstation bruges delvis.
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BY, tlf. 53-794424.
LEIF WERGE, værktøjsmager og
gårdejer, født d. 21.-9.-1952, søn
af Lillian og Hugo Werge, Hvidov
re, gift d. 2.-6.-1990 med Birgit
Jensen, ekspeditrice, født d. 2.12.-1960, datter af Inge og John
Jensen, Roskilde.
L.W. overtog gården i 1985 fra
Karl Thomsen.
Ejendomsskyld 660.000. Areal
16,5 ha., heraf tilkøbt 8 ha., der

er 1,1 ha. mose og eng.
Stuehuset er opført i 1898 og restaureret flere gange, senest i 1989, kvægstald opført
1898, maskinhus 1990 og der er gylletank. Gårdens besætning er på 6 årskøer og 1 tyr
af racen Hereford. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, byg, hvede og
havre. Der er 2 traktorer, maskinstation bruges lidt.

VESTERVANG 7, "KROGHOLM",
SPROVE, 4780 STEGE, tlf. 55816346.
JENS NIELSEN, gårdejer, født d.
29.-11.-1915, søn af Laura Kri
stine og Peter Jens Nielsen,
Sprove, gift d. 20.-6.-1947 med
Sigrid Dorthea Ammentorp Peter
sen, husmor, født d. 25.-1.-1921,
datter af Ellen Kirstine og Vic
tor Johannes Petersen, Ullemarke. Parret har børnene: Bent,
født d. 14.-3.-1951 og Ingrid, født d. 8.-12.-1958.
J.N. har været på Lundby Landbrugsskole. Han er 2. generation på gården, som han
overtog i 1969 fra sin far. Der menes at have ligget en borg i området, der er fundet
flere våben, bl.a. kanonkugler og haner fra flintegeværer.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 22 ha., som er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1909 og moderniseret flere gange, kvægstald og svinestald er
opført i bindingsværk og er nu ombygget. Der er plansilo og tørresilo.
VESTERVANG 9, "HYLLE KROG
GÄRD", SPROVE, 4780 STEGE,
tlf. 55-816328.
JØRGEN PETERSEN, gårdejer,
født d. 24.-7.-1934, søn af Marie
og Alfred Petersen, Svinø, gift d.
5.-5.-1962 med Vivi Hansen, ple
jerske, født d. 10.-1.-1939, dat
ter af Rose og Poul Hansen, Ore.
Parret har børnene: Klaus, født
d. 31.-1.-1963, Lars, født d. 11.3.-1965 og Tina, født d. 8.-5.1968.
J.P. har været på Kærhave Landbrugsskole. Han overtog gården d. 15.-3.-1965 fra
Niels Christoffersen.
Ejendomsskyld 1.520.000. Areal 21,9 ha. og der er forpagtet 22 ha.
Stuehuset er restaureret i 1975/76, svinestalde opført 1975 og der er 2 andre svinestalde, lade opført 1972 og maskinhus 1978. Gårdens besætning er på 35 årssøer og
200 slagtesvin. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, andel i roesåmaskine, roeoptager,
portionssilo og varmt lufts tørreri.
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STEGE, tlf. 55-813577.
HANS PREBEN HANSEN, land
mand, født d. 7.-2.-1943, søn af
Marie og Harald Hansen, gift d.
30.-8.-1974 med Lone Aagaard
Petersen, fabriksarbejder, født d.
16.-8.-1950, datter af Gerda og
Willy Aagaard Petersen. Parret
har børnene: Tina og Gitte.
H.P.H. overtog gården d. l.-l.1972 fra sine forældre.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 10,5 ha. og der er forpagtet 45 ha.
Stuehuset er opført i 1917 og restaureret i perioden 1972-76, svinestald opført 1904,
lade 1988 og maskinhus 1980. Gården drives med en besætning på 5 årssøer. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er korn, roer og frø. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og
halmfyr.

VINDEBJERVEJ 10, RÄBYLILLE, 4780 STEGE, tlf. 55-813270.
HANS HELGE HANSEN, gårdejer, født d. 16.-1.-1939, søn af Karen og Alfred Hansen.
H.H.H. er specialarbejder og har været på Bygholm Landbrugsskole. Han er 5. gene
ration på gården, som han overtog i 1974 fra sin mor.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 26,2 ha., som er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1935, svinestald 1972, maskinhus 1968 og der er ajlebeholder. Der
er 1 traktor, plansilo, varmt og koldt lufts tørreri, halmfyr og anpart i vindmølle.
VINDEBÆKVEJ 8, "HJULBJERGGÄRD", HÄRB0LLE, 4792 ASKE
BY, tlf. 55-817675.
SVEND AAGE LYDEHØJ HAN
SEN, gårdejer, født d. 3.-10.1948, søn af Ella og Poul Han
sen, Askeby.
S.Aa.L.H. er uddannet agronom
og er i bestyrelsen for Landbo
foreningen. Han overtog gården
d. 3.-1.-1978 fra Bente Nyborg.
Ejendomsskyld 1.760.000. Areal
26 ha., heraf tilkøbt 4,2 ha.
Derudover er der forpagtet 43 ha.
Stuehuset er opført i 1914 og løbende restaureret, svinestald opført 1919, lader 1953
og 1983, maskinhus 1983 og der er ajlebeholder. Planteproduktionens salgsafgrøder er
sukkerroer, vinterraps, vinterhvede og vårbyg. Der er 3 traktorer, andel i mejetær
sker, svinglæsser, roesåmaskine, plansilo samt varmt og koldt lufts tørreri. På gården
er ansat 1 medhjælper ca. 30 dage om året.

VINDEBÆKVEJ 11, "HIMMERIG
GÅRD", HÅRBØLLE, 4792 ASKE
BY, tlf. 55-817070.
BJARNE RASMUSSEN, gårdejer,
født d. 16.-11.-1961, søn af Tove
og Svend Rasmussen, Hovmarken,
bor sammen med Dorte Rasmus
sen, dagplejemor, født d. 12.-8.1962, datter af Gerda og Egon
Jensen, Stege.
B.R. har været på Næsgård
Agerbrugsskole. Han overtog går-
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Stuehuset er opført i 1950 og løbende restaureret, kvægstald opført 1950 og der er en
lade. Gårdens besætning er på 2 tyre og 1 kvie af racen Jersey samt høns, ænder og
kaniner. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, raps, hvede, byg og ærter.
Der er 1 traktor, maskinstation bruges.
B.R. har maskinpark fælles med faderen, Svend Rasmussen, Fanefjordskovvej 3, Hov
marken, 4792 Askeby.
VINDEBÆKVEJ 14, "ÅLHOLMGÄRD", VINDEBÆK, 4792 ASKEBY, tlf. 55-817296.
FINN CHRISTIANSEN, gårdejer, født d. 20.-11.-1938, søn af Inge Marie og Harald
Christiansen, gift d. 18.-5.-1985 med Inge Nielsen, rengøringsassistent, født d.
14.-10.-1940, datter af Edith og Frede Nielsen, Stege.
F.C. har været på Sydsjælland Landbrugsskole. Han er 5. generation på gården, som
han overtog i 1978 fra sin far.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 24 ha., heraf 1 ha. skov. Derudover er der forpagtet
25 ha.
Stuehuset er opført ca. 1790 og løbende restaureret, svinestald opført ca. 1950, lade
1948 og der er foderhus. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, raps,
græsfrø, majroer, byg og hvede. Der er 3 traktorer, 2 mejetærskere og tårnsilo.

VOLLERUPGADE 28, "LAVBJERGGÄRD", VOLLERUP, 4792 ASKEBY, tlf. 55-817249.
KAJ OG SIGFRED NIELSEN, gårdejere.
K.N. er født d. 9.-2.-1943 og S.N. d. 21.-6.-1938, sønner af Helga og Ejler Nielsen.
K.N. har været på Sydsjælland Landbrugsskole og S.N. på Kærhave Landbrugsskole.
Brødrene, der er 4. generation på gården, overtog den i 1972 fra deres far.
Ejendomsskyld 2.900.000. Areal 62 ha., heraf tilkøbt 47 ha., der er 1 ha. skovspart i
Fanefjord Skov. Derudover er der forpagtet 12 ha.
Stuehuset er opført 1868 og løbende restaureret, kvægstalde opført 1903 og 1989, ma
skinhus 1975, gylletank 1989 og udendørs køresilo 1970. Gårdens besætning er på 45
årskøer og 45 ungdyr af racerne SDM og Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøder er
sukkerroer, byg og hvede, der er 4 traktorer og 1 mejetærsker. Maskinstation bruges
lidt.

VOLLERUPVEJ 36, "SPEJSMOSEGÅRD", VOLLERUP, 4792 ASKE
BY, tlf. 55-817394.
SØREN LUXHØJ, gårdejer, født
i 1951, søn af Ragnhild og Jens
Luxhøj, bor sammen med Yvonne
Lundberg, pædagogassistent, født
i 1955, datter af Elli og Harry
Lundberg, Askeby. Parret har bør
nene: Anna Lea, født i 1987 og
Laura, født i 1989.
S.L. arbejder som bankassistent
og har været på Lyngby Land
brugsskole. Han er 2. generation på gården, som han overtog i 1983 fra sin mor.
Areal 55 ha., heraf tilkøbt 30 ha., der er 3,5 ha., som er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1836 og løbende restaureret, kvægstald og svinestald er opført
1836 samt maskinhus 1985. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, maltbyg,
hvede og vinterraps. Der er 2 traktorer, maskinstation bruges delvis.
YMPEHAVEVEJ 4, "GUDEVÆNGET", VINDEBÆK, 4792 ASKEBY, tlf. 55-817450.
BENDT ELKJÆR, seminarielektor, født d. 1.-2.-1934, søn af Louise og Christian
Elkjær, gift i 1957 med Bente Frisstrup, lærer, født d. 20.-10.-1931, datter af Inger og
Holger Pedersen. Parret har børnene: Johan, født i 1960 og Jacob, født i 1966.
B.E. overtog gården i 1978 fra Svend Jacobsen.
Ejendomsskyld 750.000. Areal 5 ha., heraf 1/8 part i Fanefjord Skov. 3,9 ha. er
bortforpagtet.
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i 1910 og løbende restaureret,
derudover er der kvægstald, svinestald, staklade og foderhus.
Gårdens besætning er på 2 får, 1
vædder og 4 lam. Der er 1 trak
tor, halmfyr og anpart i vind
mølle.

ÆBELNÆSGADE 2, ÆBELNÆS,
4780 STEGE, tlf. 55-816194.
HANS PETER MADSEN, gårdejer,
født d. 6.-7.-1928, søn af Emmy
og Georg Madsen, Æbelnæs, gift
d. 24.-9.-1954 med Ester Olsen,
født d. 23.-12.-1929, datter af
Karen og Hans Christian Olsen,
Røddinge. Parret har børnene:
Henning, født d. 20.-8.-1955 og
Ingrid, født d. 14.-10.-1958.
H.P.M. har været på Lundby
Landbrugsskole. Han er 3. gene
ration på gården, som han overtog d. 1.-4.-1954 fra sine forældre. Gården er forment
lig frikøbt fra Marienborg i 1900-tallet og den har været i familiens eje siden 1877.
Ejendomsskyld 2.350.000. Areal 39,6 ha., heraf tilkøbt 19 ha., der er 2,2 ha. eng og
mose samt vildtbeplantning.
Stuehuset er opført i 1868 og moderniseret flere gange, udbygningerne er nyopført
efter brand i 1916 og ombygget til svinestalde, svinestalde er opført 1965 og 1972,
maskinhus 1981. Gårdens besætning er på 25 årssøer og ca. 500 slagtesvin. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er maltbyg, roer og raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker,
roeoptager, varmt og koldt lufts tørreri samt halmfyr. Maskinstation bruges lidt.

ÆBELNÆSGADE 4, ÆBELNÆS,
4780 STEGE, tlf. 55-816195.
IVAR CHR. CHRISTENSEN, gård
ejer, født d. 11.-3.-1950, søn af
Elsebeth og Jens Kr. Christen
sen, Æbelnæs, gift d. 23.-2.-1985
med Karen M. Haue, født d. 17.4.-1941, datter af Kirsten og Po
ul Haue, Rynkeby. Parret har bør
nene: tvillingerne Anders og Bir
the, født . 15.-7.-1977.
I.C.C. har været på Næsgård
Landbrugsskole. Han er 3. generation på gården, som han overtog d. 1.-7.-1981 fra sin far. Den var tidligere
fæstegård under Marienborg og blev formentlig frikøbt omkring 1800-1825.
Ejendomsskyld 1.900.000 og 1.800.000 for det tilkøbte areal. Areal 15,6 ha., der er
tilkøbt 22,5 ha. Derudover er der forpagtet 20 ha.
Stuehuset er opført formentlig fra fæstegårdstiden, kostalden er opført i perioden
1955-70, lager og foderopbevaringshus 1968, maskinhus 1979 og der er gylletank samt
2 plansiloer. Gårdens besætning er på 60 årskøer, 70 ungdyr og 45 slagtekalve af
racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, maltbyg og græsfrø. Der
er 2 traktorer, minilæsser, roesåmaskine og anpart i vindmølle. På gården er ansat 1
mand.
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4, hvorefter det samlede areal vil været 37,5 ha. Ejendomsskyld for den overtagede
gård er 1.800.000.

ÆBELNÆSVEJ 6, ÆBELNÆS,
4780 STEGE, tlf. 55-816192.
AAGE NØHR POULSEN, gårdejer,
født d. 29.-1.-1927, søn af An
drea og Svend Nøhr Poulsen,
Æbelnæs.
Aa.N.P. har været på Næsgård
Agerbrugsskole. Han er 6. genera
tion på gården, som han overtog
halvdelen af i 1972 og resten i
1981 fra sine forældre. Gården
var fæstegård under "Marienborg"
og er formentlig frikøbt kort
før år 1900. D. 21-10.-1941 fandt en ansat på gården det på daværende tidspunkt stør
ste danske møntfund på ialt 4.711 hele mønter samt 280 overskårne. Mønsterne var af
fransk, engelsk, skotsk og irsk afstamning og stammede fra det 1300- og 1400århundrede.
Ejendomsskyld 2.300.000. Areal 37,3 ha., heraf tilkøbt 13 ha., der er 2 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1899 og ombygget og moderniseret flere gange, kostald opført
1972, svinestalde 1932, 1949 og 1972, lade 1956. Gården drives med en besætning på
20 årssøer, ca. 35 solgte smågrise og ca. 250 slagtesvin samt 6 årsammekøer og 6
slagtekalve af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er maltbyg, sukkerroer
og hvede. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, roeoptager og udmugningsanlæg. Maskin
station bruges lidt. På gården er ansat 1 skoleelev.
ÆBELNÆSVEJ 18, "KRAVSGÅRD",
ÆBELNÆS, 4780 STEGE, tlf. 55816100.
HANS OG ANNI JØRGENSEN,
gårdejere.
H.J. er født d. 7.-1.-1941, søn af
Hertha og Emanuel Jørgensen,
Damsholte, gift d. 6.-6.-1970
med Anni Jørgensen, husassistent,
født d. 10.-5.-1948, datter af
Bodil og Erik Astrup Jørgensen.
Tøvelde. Parret har børnene:
Gitte, født d. 7.-9.-1971 og Pia, født d. 9.-8.-1975.
Parret overtog gården d. 11.-6.-1979 fra Villy Andersen.
Ejendomsskyld 1.150.000. Der er forpagtet 27,5 ha.
Stuehuset er moderniseret senest i 1984, gården er 4-længet og svinestaldene er mo
derniseret i 1986, gastæt silo opført 1989 og der er gylletank. Gårdens besætning er
på 40 årssøer og ca. 1.000 solgte smågrise. Planteproduktionens salgsafgrøder er
hvede, byg, græsfrø, roer og raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, roeoptager,
rotorharve, anpart i vindmølle samt udmugningsanlæg.

ÆBELNÆSVEJ 22, ÆBELNÆS, 4780 STEGE, tlf. 55-816385.
ARTHUR BRUUN HANSEN, gårdejer, født d. 5.-3.-1918, søn af Nielsigne og Harald
Bruun Hansen, Askeby, gift d. 22.-5.-1942 med Anny Marie Andersen, født d. 11.-11.1920, datter af Elise og Johannes Andersen, Hårbølle. Parret har børnene: Jørgen,
født d. 30.-3.-1947 og Lise, født d. 23.-12.-1943 og død d. 6.-3.-1981.
A.B.H. overtog gården d. 10.-3.-1953 fra Niels Peter Hansen.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 21,3 ha., som er bortforpagtet.
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Æbelnæsvej 22's stuehus er op
ført i 1865 og moderniseret flere
gange, gården er 4-længet og
udbygningerne er opføt ca. 1912,
desuden er der fritliggende vogn
remise, fritliggende hønsehus
samt lade opført 1920 og ma
skinhus i 1940'erne. Der er 1
traktor, plansilo og anpart i
vindmølle. Gården blev frikøbt
fra Marienborg i 1853

ÆBELNÆSVEJ 31, "DAMSGÅRD", ÆBELNÆS, 4780 STEGE, tlf. 55-816500.
FINN ANDERSEN, gårdejer, født d. 21.-6.-1963, søn af Edith og Jørgen Andersen,
Svensmarke, gift d. 9.-7.-1988 med Sanne B.G. Eriksen, hjemmegående husmor, født d.
13.-12.-1963, datter af Grete og Poul Eriksen, Klintholm Havn. Parret har børnene:
Rikke, født d. 6.-8.-1986 og Lisa, født d. 11.-10.-1988.
F.A. er specialarbejder og har været på Lundby Landbrugsskole. Han er 3. generation
på gården, som han overtog d. 31.-12.-1983 fra sin morfar, Alfred Nielsen. Gården var
tidligere fattiggård, men blev efter brand i 1866 flyttet lidt længere tilbage fra vejen
og nyopført.
Areal 49 ha., heraf tilkøbt 28 ha., der er 2 ha. mose og 0,5 ha. skov. Derudover er
der forpagtet 17 ha.
Stuehuset er restaureret i perioden 1986-90, gården er 3-længet og udbygningerne er
ombygget til kornlager i 1987 og 1990. Planteproduktionens salgsafgrøder er roer, byg,
hvede og konserves ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, roeoptager, plansilo
samt varmt og koldt lufts tørreri. Maskinstation bruges lidt.
ØSTERMARKGADE 1, "ØSTA
GER", ØSTERMARK, 4780 STE
GE, tlf. 55-813264.
JOHAN JENSEN, gårdejer, født
d. 30.-6.-1932, søn af Fanny og
Harald Jensen, gift d. 30.-6.-1973
med Lisbet Dam, kennelejer og
interviewer, født d. 15.-7.-1938,
datter af Agnes og Carl Dam.
Parret har børnene: Frede, Heidi
og Carsten.
J.J. er specialarbejder og har
været på Lyngby Landbrugsskole.
Han overtog gården, der har været i slægtens eje i ca. 400 år, d. 1.-7.-1967 fra sine
forældre.
Ejendomsskyld 1.330.000. Areal 19 ha., der er 2,2 ha. eng. 2,2 ha. er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1906, kvægstalden i 1800-tallet, svinestald ca. 1920, lade 1934
og maskinhus 1975. Planteproduktionens salgsafgrøder er maltbyg, hvede og sukker
roer. Der er 1 traktor. Maskinstation bruges en del.
ØSTERMARKSVEJ 27, "MAGLEGÄRD", ØSTERMARK, 4780 STEGE, tlf. 55-813179.
KRISTIAN NØHR, gårdejer, født d. 10.-6.-1934, søn af Gudrun og Lars Peter Nøhr,
gift d. 27.-11.-1955 med Alis Hansen, medhjælpende hustru, født d. 3.-5.-1936, datter
af Kirsten og Niels Hansen, Stege. Parret har børnene: Jørgen, født i 1956, Poul
Henning, født i 1957, Finn, født i 1959, Bente, født i 1960, Hanne, født i 1962 og
Lars, født i 1966.
K.N. er 3. generation på gården, som han overtog i 1970 fra sin far.
Ejendomsskyld 2.180.000. Areal 33,4 ha., heraf tilkøbt ca. 10 ha., der er 0,5 ha. mose
og granplantage.
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"Maglegård"s stuehus er opført i
1913 og løbende restaureret, svinestalde er opført 1913 og 1953,
lade og maskinhus 1953 og der
ajlebeholder. Gårdens besætning
er på 550 slagtesvin. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er suk
kerroer, maltbyg og raps. Der er
2 traktorer, andel i mejetærsker,
tårnsilo, varmt og koldt lufts
tørreri samt anpart i vindmølle.
Maskinstation bruges lidt.
ÅLBORGVEJ 20, 4793 BOGØ
BY, tlf. 53-794229.
JENS PETER NIELSEN, maskin
stationsejer, født d. 18.-2.-1950,
søn af Doris og Niels Jørgen Ni
elsen, Bogø By, gift d. 14.-7.-1979
med Merete Svan Madsen, hjem
megående husmor, født d. 16.-6.1959, datter af Alice og Jørgen
Svan Madsen, Bogø. Parret har
børnene: Michael, født d. 25.4.-1979 og Thomas, født d. 22.7.-1984.
J.P.N. overtog gården i 1970 fra Knud Isaksen.
Ejendomsskyld 500.000. Areal 3,8 ha., som er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1890 og løbende restaureret.
J.P.N. driver I/S Bogø Maskinstation.

ÅLBORGVEJ 21, "KETTINGGÅRDEN", 4793 BOGØ BY, tlf. 53794119.
JENS ERIK PETERSEN, gårdejer,
født d. 5.-3.-1945, søn af Olga
og Gustav Petersen, gift d. 31.3.-1979 med Hanne Lemviths Lar
sen, sundhedsplejerske, født d.
23.-6.-1949, datter af Anna og
Henrik Lemviths Larsen, Roskil
de. Parret har børnene: Bo, født
d. 18.-5.-1974, Dan, født d. 17.9.-1980 og Claus, født d. 17.-8.1983.
J.E.P. har været på Høng Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for DLK og i repræsentantskabet for mejeriet. Han er 2. generation på gården, som blev overtaget d.
1.-1.-1975 fra faderen.
Ejendomsskyld 1.990.000. Areal 26 ha., heraf tilkøbt 20 ha., der er frasolgt 4 ha.
Stuehuset er opført i 1859 og restaureret senest i 1976, kvægstald og foderhus er
opført i 1972, lade og maskinhus 1977, gylletanke 1972 og 1987, køresiloer 1975 og
1985. Gårdens besætning er på 40 årskøer og 45 ungdyr af racen SDM samt 2 heste og
3 får. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer og maltbyg. Der er 4 traktorer
og 1 mejetærsker. Maskinstation bruges delvis.
ÅLBORGVEJ 25, "KAIJSERGÅRDEN", 4793 BOGØ BY, tlf. 53-794117.
KJELD NIELSEN, landmand, født d. 1.-6.-1946, søn af Doris Nielsen, Bogø By, bor
sammen med Larlee Wilen, tandtekniker, født d. 2.-5.-1947, datter af Ellen Margrethe
og Hejnrik Johan Dreesen, Hvidovre. Parret har børnene: Heidi, født d. 2.-5.-1984,
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K.N. driver hestestutteri og maskinstation. Han overtog gården i 1981 fra Toft Olsen.
Ejendomsskyld 2.500.000. Areal 35,5 ha., heraf 2,2 ha. eng. Derudover er der forpagtet 33 ha.
Stuehuset er løbende restaureret, maskinhus opført 1982 og desuden er der en heste
stald. Gårdens besætning er på 17 rideheste. Planteproduktionens salgsafgrøder er
sukkerroer, hvede, byg og raps. Der er 4 traktorer, 2 mejetærskere, 1 markvandingsan
læg, rendegraver, roesåmaskine, 2 sprøjter, roeoptager, græsslåmaskine, halmpresser, 2
ballevogne, plansilo og koldt lufts tørreri. På gården er ansat 1 medhjælper.
K.N. driver også I/S Ålborgvej 20 og Fruekildevej 15, Bogø By.

ÅLBORGVEJ 34, "ÅLBORGGÅRDEN", 4793 BOGØ BY, tlf. 53-794240.
PER KLOG, landmand, omtales under Grønsundvej 613.
P.K. overtog gården d. 12.-8.-1983 fra Martin Keis.
Ejendomsskyld 1.370.000. Areal 24,2 ha., der er 2 ha. eng og mose.
Stuehuset er opført ca. 1780 og løbende restaureret, svinestalden er restaureret i 1940
og laden er fra 1940. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, frø og maltbyg.
P.K. driver desuden Grønsundvej 613, Bogø By. Maskinparken fra denne gård benyttes
på ovennævnte gård.

ÅLEBÆK STRANDVEJ 16, ÅLEBÆK, 4791 BORRE, tlf. 55-812862.
PER JENSEN, gårdejer, født d. 5.-11.-1957, søn af Ellen Margrethe og Verner Jensen,
Borre, bor sammen med Jannie Larsen, bankassistent, født d. 8.-2.-1960, datter af Ul
la og Peder Larsen, Klintholm Havn. Parret har sønnen Christian, født d. 5.-12.-1987.
P.J. har været på Sydsjælland og Høng landbrugsskoler. Han er 3. generation på
gården, som han overtog i 1982 fra sin far.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 39,5 ha., heraf tilkøbt 33 ha., der er 1 ha. eng.
Derudover er der forpagtet 30 ha.
Stuehuset er opført 1953 og løbende restaureret, svinestalde opført 1949 og 1965, lade
og maskinhus 1980 og der er ajlebeholder. Gårdens besætning er på 1.000 slagtesvin.
Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, maltbyg, brødhvede og raps. Der er 3
traktorer, 1 mejetærsker, plansilo samt varmt og koldt lufts tørreri.

ÅLEBÆK STRANDVEJ 21, "BØGELY", ÅLEBÆK, 4791 BORRE, tlf. 55-812394.
ANDERS AAGE LARSEN, gårdejer, født d. 11.-6.-1920, søn af Karen Kerstin og Lars
Peder Larsen, Marieby, gift d. 22.-9.-1942 med Agnes Hemmingsen, husmor, født d.
22.-4.-1925, datter af Katrine og Laurits Hemmingsen, Ålebæk. Parret har børnene:
Karen, født d. 3.-1.-1943, Tove, født d. 17.-9.-1945, Henning, født d. 30.-4.-1947,
Jørgen, født d. 25.-8.-1950 og Anna, født d. 21.-12.-1957.
A.Aa.L. er 2. generation på gården, som han overtog i 1942 fra sin svigerfar.
Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 28 ha., heraf tilkøbt 6 ha., der er 3 ha. med juletræer
og 0,5 ha. med vildt beplantning.
Stuehuset er opført i 1949 og løbende restaureret, kvægstald, svinestald, lade, maskin
hus og foderhus er opførtg i 1949. Gårdens besætning er på 10 ungdyr af blandet race
samt 5 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er juletrækultur og pyntegrønt.
Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og plansilo.
ÅLEBÆK STRANDVEJ 22, "LYK
KESEJE", ÅLEBÆK, 4791 BOR
RE, tlf. 55-812241.
SVEND ERIK PETERSEN, land
mand, født d. 9.-11.-1938, søn af
Anni og Hans Petersen, Hader
slev, gift d. 26.-6.-1965 med Kir
sten Jensen, medhjælpende hustru,
født d. 30.-7.-1942, datter af
Inger og Christian Jensen, Eskildstrup. Parret har børnene: Pia,
født d. 4.-6.-1963, Dan, født d.
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24.-3.-1972 og Per, født d. 21.-5.-1973.
S.E.P. har været på Lundby Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-3.-1965 fra
Kristian Andersen.
Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 21 ha., heraf tilkøbt 7 ha. Derudover er der forpagtet
33 ha.
Stuehuset er opført 1906 og løbende restaureret, svinestald og maskinhus er opført i
1979, lade 1972 og der er ajlebeholder. Gården drives med en besætning på 55 årssøer,
900 solgte smågrise og 200 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukker
roer, raps og maltbyg. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo samt varmt og
koldt lufts tørreri.

ÅLEBÆK STRANDVEJ 23, ÅLE
BÆK, 4791 BORRE, tlf. 55812242.
RICHARD HANSEN, gårdejer,
født d. 22.-5.-1936, søn af Edith
og Johannes Hansen, gift d. 29.1.-1956 med Gerda Jensen, med
hjælpende hustru, født d. 24.-3.1935, datter af Marie og Karl
Jensen, Kalvehave. Parret har
børnene: Anne, født d. 6.-5.-1956,
Kirsten, født d. 29.-5.-1957, Su
sanne, født d. 4.-5.-1961 og Karina, født d. 20.-12.-1970.
R.H. er førtidspensionist, han har været på Lundby Landbrugsskole. R.H. er 4. gene
ration på gården, der har været i slægtens eje siden 1809-11, hvor den blev flyttet ud,
og som han overtog i 1960 fra sin far.
Ejendomsskyld 1.410.000. Areal 22 ha., som er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1811 og løbende restaureret, svinestalde er restaureret i 1977/78,
maskinhuset er fra 1968. Der er 1 traktor.
ÅLEBÆK STRANDVEJ 29,
"JENSENSMINDE", ÅLEBÆK,
4791 BORRE, tlf. 55-812198.
THYGE HANSEN, gårdejer,
født d. 24.-10.-1920, søn
af Kristine og Jens Jørgen
Hansen.
T.H. har været på Korinth
Landbrugsskole. Han er 2.
generation på gården, som
han overtog i 1957 fra sin
mor.
Ejendomsskyld 1.870.000.
Areal 25,3 ha.
Stuehuset er opført i 1886 og løbende restaureret, kvægstald og svinestald er opført
1886, maskinhus 1982 og der er møllehus og ajlebeholder. Planteproduktionens salgsaf
grøder er sukkerroer, byg og hvede. Der er 2 traktorer, maskinstation bruges delvis.
ÅLEBÆK STRANDVEJ 31, "TVEDEGÅRD", ÅLEBÆK, 4791 BORRE, tlf. 55-812196.
FLEMMING ANDERSEN, gårdejer, født d. 12.-6.-1948, søn af Else og Frank Andersen,
Ålebæk, gift d. 14.-6.-1980 med Aase Skov Nielsen, gårdejer, født d. 29.-3.-1942,
datter af Elly og Johannes Nielsen, Stege. Parret har datteren Linette, født d.
1.-4.-1981.
F.A. arbejder som tømrer og snedker med eget værksted, han har været på Lundby
Landbrugsskole. Parret overtog gården i 1978 fra Helge Nielsen. Aa.S.A. er 7. genera
tion på gården, der blev udflyttet i 1807.
Ejendomsskyld 1,480.000. Areal 19 ha., heraf 2 ha. mose. Derudover er der forpagtet
2,8 ha. og bortforpagtet 0,5 ha.
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"Tvedegård"'s stuehus er opført
ca. 1880 og restaureret i perio
den 1980-83, maskinhus opført
1978 og der er en lo. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er suk
kerroer, vinterhvede og vårbyg.
Der er 3 traktorer og 1 mejetær
sker. Maskinstation bruges lidt.
Aa.s.A. ejer og driver desuden
Elmelundevej 2, Elmelunde, 4780
Stege.

ÅLEBÆK STRANDVEJ 33, "SLET
TEN", 4791 BORRE, tlf. 55812343.
ELSE ANDERSEN, gårdejer, født
d. 1.-3.-1924, datter af Karen og
Peter Petersen, gift d. 17.-5.-1946
med Frank Andersen, gårdejer,
født d. 12.-11.-1921, søn af Hed
vig og Jakob Andersen. Parret
har børnene: Flemming, født d.
12.-6.-1948 og Ulla, født d. 12.1.-1952 og død d. 6.-12.-1972.
E.A. er 2. generation på gården,
som hun overtog i 1966 fra sin svigerfar.
Ejendomsskyld 560.000. Areal 2,8 ha., som er bortforpagtet til sønnen.
Stuehuset er opført ca. 1807 og løbende restaureret, kvægstald opført 1807 og
maskinhus 1964.
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NYKØBING KOMMUNE
BELLINGEGÅRDSVEJ 5, "SØN
DERGÅRD", BELLINGE, 4800
NYKØBING F., tlf. 53-840082.
CHRISTIAN ERIKSEN, landbrugs
tekniker, bor sammen med Karen
Petersen, sygeplejerske. Parret
har 2 børn.
C.E. overtog ejendommen d. 1.7.-1986 fra Hans Chr. Skytte.
Areal 24,5 ha.
Stuehuset er opført i 1944 og
løbende restaureret, svinestald
og kvægstald er opført i 1944 og
lade 1979. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, sukkerroer, ærter, markfrø og
havefrø. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker, plansilo og koldt lufts tørreri.
BIRKETVEJ 3, BIRKET, 4891 TOREBY L., tlf. 53-869326.
KNUD EBBE, gårdejer, født d.
21.-1.-1936, søn af Valborg og
Johan Ebbe, gift d. 30.-3.-1959
med Karen Elisabeth Hansen,
medhjælpende hustru, født d.
3.-8.- 1935, datter af Johanne
og Holger Hofmann Hansen. Par
ret har børnene: Hanne, født d.
4.-9.-1962 og Erik, født d. 29.1.-1974.
K.E. overtog gården d. 1.-9.-1967 fra Holger Rasmusen. Ejendomsskyld 1.200.000
Areal 12,6 ha., heraf tilkøbt 5 ha. Derudover er der forpagtet 12 ha.
Stuehuset er opført ca. 1925 og restaureret 1967, kvægstalden fra 1925 er ombygget i
1974, svinestald opført 1974, maskinhus 1986, foderhus 1925 og desuden er der ajlebe
holder. Gården bliver drevet med en besætning på 29 årskøer og 25 ungdyr af blandet
race. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og sukkerroer. Der er 3 traktorer, 1
mejetærsker, roeoptager og enkornssåmaskine. Maskinstation bruges til ajleudkørsel.
BREGNINGEVEJ 39, "GRANHOLM",
RYKKERUP, 4990 SAKSKØBING,
tlf. 53-899226.
KURT PAASKE RASMUSSEN,
gårdejer, født d. 1.-5.-1926, gift
d. 22.-10.-1952 med Birgit Olsen,
født d. 20.2.1931. Parret har bør
nene: Carsten, født i 1956, Dor
te, født i 1957 og Jane, født i
1970.
K.P.R. har været på Tune Land-
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udstykket fra landsbyen Rykkerup i 1801.
Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 32 ha., heraf tilkøbt 10 ha.
Stuehuset er opført i 1936, restaureret og tilbygget i 1964, kvæg- og svinestalde er
opført i 1801, ombygget og restaureret flere gange, lader opført 1934 og 1952 samt
maskinhus 1978. Gården drives med en besætning på 3 årssøer, samt 4 årsammekøer,
10 ungdyr og 6 slagtekalve af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn
og roer. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 roesåmaskine, 1 roeoptager og plansilo.
Der bruges lidt maskinstation.

BRUNTOFTE ALLE 5, BRUNTOFTE, 4800 NYKØBING F., tlf. 53-839127.
LEO CHRISTIAN PETERSEN BRYGGER, gårdejer, født d. 25.-12.-1912, søn af Bertha
og Niels Peter Petersen Brygger, Bruntofte, gift d. 1.-12.-1945 med Esther Elinor
Marie Rasmussen, født d. 9.-2.-1920 og død d. 28.-3.-1987, datter af Karen og Alfred
Rasmussen, Keldskov. Parret har børnene: Flemming, født d. 6.-7.-1949, Palle og
Marianne, født d. 22.-9.-1954 samt Pia, født d. 8.-9.-1956.
Ejendommen blev overtaget d. 9.-9.-1937 fra Karl Krogh.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 12,7 ha.
Stuehuset er fra 1857 og restaureret ca. 1942-47, kvægstald opført 1857 og grundmu
ret i 1898, svinestald opført 1857 og grundmuret i 1948, lade opført 1857 og maskin
hus 1964. Besætningen på gården er ænder. Planteproduktionens salgsafgrøder er lu
cerne, korn og sukkerroer. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og markvandingsanlæg.
Maskinstation bruges til roerne.
BRUNTOFTE ALLE 19, "TROLD
HØJ", TINGSTED, 4800 NYKØ
BING F., tlf. 53-839289.
JENS FRODE HANSEN, gårdejer,
født d. 6.-6.-1941, søn af Edith
og Hans O. Hansen, Bruntofte,
gift d. 20.-1 1.-1964 med Else
Marie Bruun Bjerregård,, født d.
26.-10.-1942, datter af Agnes og
Frode Bjerregård, Flintinge. Par
ret har børnene: Hans Kurt Bru
un, født d. 20.-4.-1965, Claus
Bruun, født d. 19.-7.-1966 og

Ilse Bruun, født d. 17.-12.-1970.
J.F.H. har været på Høng Landbrugsskole, været i repræsentantskabet for sukkerfa
brikken i Nykøbing F. samt været næstformand for Tingstedhallen. Han overtog går
den, der har været i slægtens eje i 3 generationer, d. 1.-1.-1966 fra sin far.
Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 25,9 ha., heraf 2 ha. plantage. Desuden er der forpagtet 19,85 ha.
Stuehuset er opført i 1897 og gennemrestaureret flere gange, svinestalden fra 1897 er
ombygget til lager i 1963/64, lade opført 1897 og maskinhus 1963. Gården drives med
en besætning på 4 tyre. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede, roer, ærter,
lucerne, rødsvingel, jordbær, blomkål, kartofler og hvidkål, der er 4 traktorer, 1
mejetærsker, markvandingsanlæg, rendegraver, enkornssåmaskine, plantemaskine samt
andele i kartoffeloptager og kartoffellægger. Maskinstation bruges lidt og i sommer
ferien er der ansat 1 skoleelev fast.
J.F.H. ejer og driver også Keldskovvej 4, Keldskov.

BRUNTOFTE ALLE 20, "SOMMERGAARDEN", BRUNTOFTE, 4800 NYKØBING F., tlf.
53-839507.
JØRGEN HANSEN, gårdejer, født d. 7.-4.-1949, søn af Elna og Hans Hansen, gift d.
25.-1.-1974 med Marianne Simonsen, hjemmesygeplejerske, født d. 4.-2.-1951, datter
af Karen og Jørgen Simonsen, Idestrup. Parret har børnene: Pernille, født d.
30.-7.-1974 og Martin, født d. 18.-4.-1976.
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relsesmedlem i LF Familiebrug.
Han er 3. generation på gården,
som han overtog d. 1.-7.-1986
fra sin far. Gården har været i
slægtens eje siden 1806.
Ejendomsskyld 2.750.000. Areal
38 ha. og der er forpagtet 43,5
ha.
Stuehuset er opført i 1887 og
senere gennemrestaureret, svinestalden fra 1887 er ombygget til
fedestald i 1969/70 og maskinhuset er fra 1887. Planteproduktionens salgsafgrøderne
er korn, roer, frø, lucerne og gule ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, enkornssåmaskine og roeoptager. Maskinstation bruges lidt.
J.H. ejer og driver også Stubberupvej 32.

BRUNTOFTE ALLE 28, BRUNTOFTE, 4800 NYKØBING F.
POUL WERNER OLSEN OG søsteren LILLIAN ANETTE STEFFENSEN, gårdejere.
P.W.O. er født d. 23.-1.-1936, søn af Henny og Jørgen Julius Olsen, gift d. 17.-2.-1962
med Lis Sindt Petersen, født d. 26.-5.-1941, datter af Anna Johanne og Anton Albertinus Petersen, Langeland. Parret har børnene: Bjarne Jørgen, født d. 24.-10.-1964,
Lars, født d. 7.-12.-1967 og Ann-Marie, født d. 19.-1.-1970.
L.A.S. er født d. 31.-12.-1939, datter af Henny og Jørgen Julius Olsen, gift d. 28.-3.1964 med Ole Steffensen, politibetjent, født d. 14.-7.-1938, søn af Myrna og Stefan
Steffensen, Vejle. Parret har børnene: Allan, født d. 25.-2.-1965 og Britt, født d.
15.-3.-1967.
P.W.O. er elektriker og L.A.S. er kontorassistent. De overtog gården d. 1.-11.-1984
fra faderen. Det menes, at gården har været i familiens eje siden 1880.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 27 ha., deraf er 24 ha. bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1896/97, kostald, svinestald og lade 1896. Der er 1 traktor.

BRÆNDER ALLE 2, "BRANDERGAARDEN", 4891 TOREBY L., tlf. 53-869062.
HOLGER KOFOED, gårdejer, født d. 18.-3.-1913, søn af Jane og Niels Peter Kofoed,
Bornholm, gift d. 24.-11.-1934 med Bertha Brander, født d. 8.-6.-1917, død d.
14.-4.-1983, datter af Karoline og Kristen Brander, Toreby. Parret har børnene:
Kirsten, født d. 12.-2.-1935, Knud Henning, født d. 10.-11.-1940 og Eigil, født d.
13.-5.-1944.
H.K. har i 10 år gået på landbrugskursus. Han overtog gården, der har været i fa
miliens eje siden år 1600, d. 1.-11.-1946 fra sine svigerforældre.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 18,6 ha., heraf 1 ha. mose.
Kvægstald opført 1904 og ændret i 1934, 1944 og 1960, maskskinhus 1975 og foderhus
1960. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og roer. Der er 3 traktorer, andel i
mejetærsker, enkornssåmaskine, roeoptager samt plankornsilo. Maskinstation bruges til
lidt af hvert.
BYGADEN 32, "KILDEMOSE
GÅRD", NAGELSTI, 4800 NYKØ
BING F., tlf. 54-855045.
NIELS WILHELM CHRISTENSEN,
gårdejer, født d. 28.-9.-1931, søn
af Johanne og Hans Christian
Christensen, Errindlev, gift d.
25.-4.-1960 med Lisbeth Solveig
Hansen, medhjælpende hustru,
født d. 29.-9.-1940, datter af
Martha og Aage Hansen, Skørring. Parret har børnene: Eva

-102Marianne, født d. 22.-4.-1961 og Hanne Merete, født d. 20.-9.-1963.
N.W.C. har været på Dalum Landbrugsskole. Han er tillidsmand i DLG samt i repræ
sentantskabet for Sparekassen Lolland. Han overtog gården d. 15.-2.-1960 fra dens
Larsen.
Areal 53 ha.
Stuehuset er opført 1855 og senere gennemrestaureret, svinestald opført 1911, lade
fra 1855 er tilbygget i 1930 og 1975 samt maskinhus fra 1979. Gården bliver drevet
med en besætning på 500 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede,
roer og frø. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, enkornssåmaskine, roeoptager, sving
læsser, plansilo, tårnsilo samt varmt og koldt lufts tørreri.

BYGADEN 37, "HALDAGERGÅRD", NAGELSTI, 4800 NYKØBING F.
MORTEN ANDERSEN, landmand, født d. 12.-7.-1957, søn af Anne Lise og Niels Chr.
Andersen, gift d. 14.-10.-1989 med Annette Nielsson, født d. 28.-9.-1955, datter af
Merete og Arne Nielsson.
M.A. har været på Lyngby Landbrugsskole. Han overtog gården i 1982 fra Folmer Florentsen.
Areal 33 ha., heraf tilkøbt 10 ha., der er 2 ha. eng og mose.
Der er 1 kvægstald. Besætningen består af 18 årskøer af racen Jersey. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er korn og sukkerroer. Der er 6 traktorer, 1 mejetærsker,en
kornssåmaskine, roeoptager og svinglæsser. Maskinstation bruges til møgudkørsel og
presning af halm.

BYMARKEN 2, NAGELSTI, 4800
NYKØBING F., tlf. 54-855134.
ANETKA DOUHAM JØRGENSEN,
(kaldet Agnete), parcellist, født
d. 12.-5.-1916, datter af Joseffa
og Oskar Rath. Hun har børnene:
Hans Mads, født d. 26.-3.-1941,
Bent Boye, født d. 11.-11.-1944
og Jan Johan, født d. 16.-9.1956.
A.D.J. overtog gården i 1953 fra
Frederik Julius Olsen.
Ejendomsskyld 780.000. Areal 8,4

ha., heraf
Stuehuset
er opført
traktorer,
af roer.

tilkøbt 5,3 ha., der er 2,4 ha. mose.
er opført i 1913 og senere gennemrestaureret, kvægstald, svinestald og lade
i 1936. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og sukkerroer. Der er 2
1 mejetærsker og roeoptager. Maskinstation bruges til såning og sprøjtning

BYMARKEN 4, "KA1SERGÅRDEN", NAGELSTI, 4800 NYKØ
BING F., tlf. 54-855048.
CARSTEN ANDERSEN, frugtav
ler, født d. 21.-9.-1946, gift d.
10.-5.-1975 med Kirsten Stentebjerg-Olesen, frugtavlskonsulent,
født d. 12.-11.-1950. Parret har
børnene: Peter, født d. 4.-4.-1978
og Anna, født d. 15.-2.-1981.
K.S.O. er uddannet cand.hort. på
Landbohøjskolen.
C.A. er uddannet gartneritekni
ker og er bestyrelsesmedlem i Frugtsalgsforeningen LF, Sakskøbing. Parret overtog
ejendommen d. 1.-4.-1975 fra K.E. Skafte. Gården nævnes første gang i 1664, hvor
den lå i byen. I 1820'erne blev den udflyttet og gården lå da midt på marken, den er
senere revet ned og flyttet ud til vejen.

Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 24 ha.
Stuehuset er opført i 1942 og løbende restaureret i årene 1982-84, frugtkølelageret
fra 1951 er tilbygget i 1965. Gården drives udelukkende som frugt- og bærplantage.
Salgsafgrøderne er solbær, kirsebær, pærer, æbler og blommer. Der er markvandings
anlæg, tågesprøjte, kirsebærryster og 1 smal traktor. Der er ansat 1 fast medhjælper
og i sæsonen yderligere 8.

BYMARKEN 6, "STEFFENSMINDE", NAGELSTI, 4800 NYKØBING
F., 54-852215.
JØRGEN AAGAARD HØJ, gård
ejer, født d. 2.-4.-1954, søn af
Inger og Henning Aagaard Høj,
Nykøbing F.
J.AA.H. arbejder som telefonmon
tør. Han fik halvpart i gården i
1980 og købte resten i 1985 fra
sin onkel, Ernst Aagaard Høj.
Slægten Høj har været på går
den, der blev frikøbt i 1918,
siden ca. 1705.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 29 ha., heraf 2,5 ha. eng. Desuden er der forpagtet
2,8 ha. fra Bymarken 8.
Stuehuset er opført i 1900, kvægstald og svinestald før 1900, begge blev ombygget i
tiden 1900-1935 og nedbrændte i juli 1989, svinestalden skal genopbygges, laden er
opført før 1900 og maskinhuset 1987. Besætningen består af 12 årsammekøer, 5 ung
dyr og 10 slagtekalve af racen Hereford. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn,
sukkerroer og gule ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, enkornssåmaskine, roe
optager, halmpresser og vindmølle. Strømmen fra vindmøllen videresælges.
BYMARKEN 9, "MALBJERGGÅRD", NAGELSTI, 4891 TOREBY, tlf. 53-869338.
ALFRED RASMUSSEN, gårdejer,
født d. 4.-1.-1931, søn af Dagny
og Anton Rasmussen, Våbensted,
gift d. 4.-1.-1956 med Ellen Pe
dersen, medhjælpende hustru,
født d. 24.-5.-1934, datter af
Johanne og Hans Pedersen, Frejlev. Parret har børnene: Bjarne,
født d. 2.- 9.-1956, Hanne og
født d. 28.- 12.-1959.
A.R. har været på Sydsjællands Landbrugsskole og har været formand for Toreby
Sogns Jagtforening i perioden 1964-76 og er nu i bestyrelsen for Lolland Falster
Skovdyrkerforening. Han overtog gården d. 15.-11.-1955 fra Lars Helmer Strange.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 12,6 ha., heraf tilkøbt 2,5 ha., der er 2 ha. eng.
Stuehuset er opført omkring 1870 og delvis restaureret i 1980, svinestaldene er
løbende restaureret og nybygget i 1977, maskinhus opført 1977 og gastæt silo 1979.
Gården bliver drevet med en besætning på 40 årssøer og ca. 800 slagtesvin. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er sukkerroer. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, enkorns
såmaskine og roeoptager.
A.R. driver gården i samarbejde med sønnen, der samtidig driver nogle forpagtninger.
A.R. driver desuden "Postgården", Nørrevej 13, Frejlev, 4892 Kettinge, samt "Malbjerggård", som blev drevet med svineavl og 1975-85 var der anderkendt avlscenter.
BYSKOVVEJ 4, "FLINTINGE LANGGÄRD", 4891 TOREBY L., tlf. 53-869125.
ARNE BILLE VIVE BUXBOM, gårdejer, født d. 4.-4.-1963, søn af Ragna og Preben
Christian Hansen Buxbom, Grænge.

-104A.B.V.B. har været på Næsgård Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-1.-1987 fra
Lollands Frugtplantage Andelsselskab.
Ejendomsskyld 3.500.000. Areal 51,3 ha., der er 1,2 ha. skov og 7,5 ha. kirsebærplan
tage. Desuden er der forpagtet 5,6 ha.
Stuehuset er opført 1898, lader 1951, 1954 og 1968. Planteproduktionens salgsafgrøder
er kirkebær, byg, hvede og sukkerroer. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, kirsebær
ryster og kornmagasin. Maskinstation bruges ind i mellem. Til gården hører desuden et
parcelhus.
DAMBÆKVEJ 4, "DAMBÆKGÅRD",
HULLEBÆK, 4800 NYKØBING
F., tlf. 53-868217.
GUNNAR AAGE, gårdejer, født
d. 8.-7.-1924, søn af Augusta og
Ole Aage, Hullebæk, gift d. 21.5.-1948 med Inge Margrete
Schwærter, husmor, født d.
26.-2.-1924, datter af Anna og
Frederik Schwærter. Parret har
børnene: Lisbeth Augusta, født d.
18.-12.-1949, Bjarne Erik, født d.
23.-3.-1952 og Poul Johannes,
født d. 6.-11.-1957.
G.Aa. har været på Hammerup Landbrugsskole. Han er 3. generation på gården, som
han overtog d. 15.-6.-1956 fra sin far. Ejendommen har været under fæste på "Orupgård" og blev købt fri af G.Aa.'s farfar i 1873.
Ejendomsskyld 2.750.000. Areal 38 ha., heraf tilkøbt 7,7 ha.
Stuehuset er opført i 1872 og restaureret 1920, kvægstald opført ca. 1900, svinestalde
1930 og 1957, lade 1913 og maskinhus 1986. Gården drives med en besætning på 40
slagtekalve af racen SDM samt 80 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er
raps, sukkerroer og korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, enkornssåmaskine, halm
presser, 3 plansiloer og korntørreri. Maskinstationen bruges til at skårlægge raps.
Sønnen Poul hjælper til på gården.

DITLEVSHØJ 5, BJØRUP, 4800 NYKØBING F., tlf. 53-868202.
PREBEN HANSEN, gartner, født d. 13.-4.-1937, søn af Ida og Ejnar Hansen, gift d.
15.-7.-1962 med Inge Pedersen, født d. 26.-8.-1939, datter af Ruth og Eskild Pedersen,
Lillebrande. Parret har sønnen Kurt, født d. 21.-9.-1963.
P.H. overtog gården d. 1.-8.-1968 fra sine forældre.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 13,4 ha., heraf 5 ha. plantage.
Stuehuset er opført omkring 1900, 2 drivhuse i 1920'erne og 1 i 1970. Gården drives
som gartneri med grøntsager og potteplanter samt korn og roer. Der er 1 traktor,
markvandingsanlæg og plantemaskine. I sæsonen er der deltids medhjælp.
DITLEVSHØJVEJ 7, "DITLEVSHØJ", BJØRUP, 4800 NYKØBING F., tlf. 53-868024.
ÄGE SKYTTE, gårdejer, født d. 10.-3.-1928, søn af Helga og Rasmus Skytte, gift d.
26.-6.-1971 med Ruth Pedersen, medhjælpende hustru, født d. 23.-5.-1927, datter af
Ingeborg og Kristian Pedersen. Parret har sønnen Johannes, født d. 2.-11.-1955.
Ä.S. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården efter sine forældre.
Areal 33 ha., heraf tilkøbt ca. 5 ha.
Stuehuset er opført i 1847 og ombygget flere gange, senest i 1982, kostald og svinestald fra 1847 er moderniseret flere gange, senest i 1972, og maskinhuset er fra 1978.
Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og roer. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker,
enkornssåmaskine, roeoptager og rendegraver.

EBBE ALLE 2, FLINTINGE, 4891 TOREBY, tlf. 53-869472.
ERIK HANSEN, gårdejer, født d. 17.-1.-1939, søn af Erna Karen og Niels Peder An
dreas Hansen, Sløsserup, gift d. 7.-7.-1973 med Ingelise Hansen, sygeplejerske, født d.
3.-3.-1939, datter af Kate Bjørn Larsen og Christian Larsen, Maribo. Parret har
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24.-1.-1975 og Birgitte, født d.
15.-2.-1977.
E.H. har været på Lyngby Land
brugsskole. Han overtog gården
d. 1.-3.-1973 fra Jens Peter Kan
nik.
Ejendomsskyld 1.670.000. Areal
21 ha.
Stuehuset er opført i 1901 og
restaureret i 1976/77, kostald op
ført 1818 og lade 1950. Plante
produktionens salgsafgrøder er
korn,
roer, frø og ærter til konserves. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, enkornssåmaskine,
roeoptager, plansilo, korntørreri og halmfyr.
E.H. drives desuden forældrenes gård Sløsserupvej 9, 4892 Kettinge.

EBBE ALLE 6, FLINTINGE, 4891 TOREBY, tlf. 53-869650.
KLAUS JØRGEN RUBECH HANSEN, gårdejer, født d. 16.-6.-1960, søn af Nora og
Henning Rubech Hansen, Kraghave, gift d. 29.-12.-1990 med Helle Nymann Christen
sen, bogholder, født d. 13.-6.-1963, datter af Kirsten og Alf Christensen, Nykøbing.
K.J.R.H. overtog gården d. 1.-12.-1985 fra Børge Poulsen.
Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 19,7 ha., heraf tilkøbt 5,5 ha., der er 1,5 ha. fred
skov. Desuden er der forpagtet 5,5 ha.
Stuehuset er opført omkring 1920 og restaureret 1976, svinestalde opført 1968 og
1976, lade og maskinhus 1968 samt nyopført gylletank. Besætningen består af 1.600
slagtesvin samt 4 heste og 25 moderfår. Planteproduktionens salgsafgrøder er maltbyg,
hvede og roer. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, bigballepresser, enkornssåmaskine,
rendegraver, plansilo, korntørreri samt halvautomatisk udmugningsanlæg. Maskinstatio
nen bruges til lidt af hvert. Der er ansat 1 medhjælper og 1 skoleelev.
ENGHAVEN 2, RYKKERUP,
4990 SAKSKØBING, tlf. 53-899348.
TAGE VAGN HANSEN, gårdejer,
født d. 28.-9.-1952, søn af Ejla
Bodil og Hans Jørgen Hansen,
Dannemare, gift d. 29.-12.-1979
med Susanne Lone Nistrup Mad
sen, sygeplejerske, født d.
23.-6.-1954, datter af Hanne og
Erik Nistrup Madsen. Parret har
børnene: Thomas, født d. 25.-7.—
1981, Jacob, født d. 19.-7.-1984
og Anne, født d. 31.-12.-1985.
T.V.H. har været på Lyngby Landbrugsskole. Han overtog gården d. 15.-8.-1979 fra
Erland Hansen.
Ejendomsskyld 1.650.000. Areal 20,5 ha.
Stuehuset er opført i 1920 og restaureret 1989, kostalden fra 1920 er restaureret i
1985, lade og maskinhus er opført i 1920, desuden er der køresilo. Besætningen består
af 45 ungtyre af racerne DRK og SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er roer og
korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, roeoptager, tårnsilo samt varmt og koldt
lufts tørreti. Maskinstation bruges til ajlekørsel.

ENGHAVEN 18, "VIERMOSEGÅRD", RYKKERUP, 4990 SAKSKØBING, tlf. 53-899145.
IVAN BØRGE THORSEN, gårdejer, født d. 1.-7.-1959, søn af Ethel og Knud Thorsen,
Dølle Fjelde, bor sammen med Grethe Ottosen, kontorassistent, født d. 3.-5.-1963,
datter af Else Emilie og Hans Frederik Theodor Ottosen, Kettinge.
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Ivan B. Thorsen har været på
Høng Landbrugsskole. Han over
tog gården d. 1.-3.-1984 fra Ni
els Peter Jacobsen.
Ejendomsskyld 3.300.000. Areal
49,6 ha., heraf tilkøbt 17 ha.,
der er 3 ha. mose.
Stuehuset er opført i 1917 og re
staureret ca. 1974, kvægstald og
svinestald fra 1930 er genopbyg
get efter brand i ca. 1952. Plan
teproduktionens salgsafgrøder er
hvede, byg, raps og roer. Der er
andel i mejetærsker. Oorden drives i fællesskab med faderen på "Kristinelund" i Dølle
Fjelde. Maskinstation bruges til at skårlægge raps.
ENGMOSEVEJ 6, "KOKHAVEGÅRD", NAGELSTI, 4800 NYKØ
BING F., tlf. 54-852960.
ARNE HANSEN (JENS ARNE
KOCH), gårdejer, født d. 12.-7.1916, søn af Christine og Jens
Hansen, Nagelsti, gift d. 20.-4.1945 med Karen Hansen (Elisa
beth), født d. 27.-7.-1924, datter
af Marie og Thorvald Hansen.
A.H. har været på Høng Land
brugsskole. Han er 8. generation
på gården, som han overtog d. 1.-8.-1942 fra sine forældre. Slægten har været på
gården siden ca. 1699 og gården blev købt til arvefæste i 1874, og overgik til selveje i
1918. Gårdens navn kommer af, at gården har andel i Kokhaven, som er et areal, der
i gamle dage var udlagt til at holde byens tyr på.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 25 ha., heraf tilkøbt 4,4 ha. Der er frasolgt 1/24 af
øen Kalvø (60 tdr. land). Der er 7,2 ha. eng. 16 ha. er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1896 og restaureret 1966, kvægstald og svinestald fra 1896 er
ombygget til hestestald i 1970, i 1919 byggedes 1. sal på til grise og denne blev
restaureret i 1949, hestestald opført 1896, laden fra 1920 er ombygget til maskinhus i
1952. Gården drives med en besætning på ca. 16 heste. Der er 1 traktor, valseværk,
kværn, rundsav, plansilo samt kombineret fjernvarme- og halmfyringsanlæg.
FLINTINGEVEJ 27, FLINTINGE, 4891 TOREBY L., tlf. 53-869337.
KARL KRISTIAN PEDERSEN, gårdejer, født d. 3.-7.-1913, søn af Emma og Lars Pe
dersen, Flintinge.
K.K.P., der er 3. generation på gården, overtog den d. 1.-7.-1953 fra sin mor.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 16 ha., heraf lidt mose og tørvegræs. Jorden er bort
forpagtet. Stuehusets, kvægstaldens og ladens alder er ukendt, svinestalden er fra
1912. Der er 1 traktor og såmaskine.

FLINTINGEVEJ 31, FLINT1NG,
4891 TOREBY, tlf. 53-869027.
ANDERS VRENSTED ANTONISEN,
gårdejer, født d. 28.-6.-1960, søn
af Esther og Villy Antonisen,
Norre.
A.V.A. er montør. Han overtog
gården d. 1.-7.-1986 fra sin mor.
Ejendomsskyld 1.520.000. Areal
14,8 ha.
Stuehuset er opført i 1953 og
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lade. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og roer. Der er 2 traktorer, 1 meje
tærsker, enkornssåmaskine, roeoptager og halmfyr.

FROSTRUPVEJ 3, "FROSTRUPGÄRD", FROSTRUP, 4892 KETTINGE, tlf. 53-873717.
PAUL POLL, læge, gift med Lene Poll, laborant.
Parret overtog gården i oktober 1971 fra Charles Alfred Pedersen.
Ejendomsskyld 1.180.000. Areal 11,5 ha.
Stuehuset er opført i 1932 og restaureret i 1971, svinestalden fra 1932 er ombygget i
1972 og laden er fra 1932.

FÆDDIEVEJ 1, "ROLIGHED", SYSTOF
TE, 4800 NYKØBING F., tlf. 53-868114.
ARNE EJNAR DALBY, gårdejer, født d.
16.-5.-1924, søn af Karen og Hans An
ton Dalby, Systofte, gift d. 21.-9.-1948
med Karla Margrethe Ringsing, født d.
27.-10.-1924, datter af Johanne og Chri
stian Ringsing, Grumløse. Parret har
børnene: Claes, født d. 17.-3.-1949, Le
ne, født d.22.-10.-1952 og Jørn, født d.
6.-4.-1955.
A.E.D. har været på Dalum Landbrugs
skole og er formand for Systofte Menig
hedsråd.
A.E.D., der er 2. generation på gården, overtog den d. 1.-10.-1969 fra sin far. Ejen
domsskyld 2.375.000. Areal 30 ha.
Stuehuset er opført i 1930 og restaureret 1974, kvægstald opført 1978, lade fra 1923
er tilbygget i 1929, foderhus 1978 og et maskinhus er under opførelse. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er maltbyg, sukkerroer, hvede og ærter. Der er 4 traktorer,
andel i mejetærsker, enkornssåmaskine, rendegraver, industrilæsser og halmfyr. Ma
skinstation bruges ind i mellem.
FÆDDIEVEJ 2, "AGERSKILDE",
SYSTOFTE, 4800 NYKØBNING
F., tlf. 53-868106.
POUL MAGNUS JAKOBSEN,
gårdejer, født d. 29.-5.-1917, søn
af Kristine og Jens Peter Nico
laj Jakobsen, Skelby, gift d.
23.-9.-1938 med Inger Kirstine
Jensen, født d. 15.-4.-1916, død
d. 7.-6.-1989. Parret har datte
ren Lisbeth Ingeborg, gårdejer,
født d. 12.-5.-1947, gift d. 25.10.-1968 med Hans Evald Pil,
født d. 14.-8.-1946, søn af Thyra og Holger Pil, Tullebølle. Parret har børnene: Kim
Evald, født d. 16.-4.-1969 og Max Poul, født d. 10.-2.-1973.
H.E.P. er kontorassistent.
Gården, der ejes i fællesskab af P.M.J. og L.I.P., blev overtaget d. 1.-8.-1938 fra
P.M.J.'s svigerfar, Hans Jørgen Jensen. Alle 3 generationer er bosiddende på gården.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 21,4 ha. og desuden er der forpagtet 5 ha.
Stuehuset er opført omkring 1870 og senere gennemrestaureret, kostalde fra omkring
1870 er ombygget til svinestald i 1981/82, svinestald opført 1941, lade er opført efter
brand i 1967, maskinhus i 1981 og desuden er der gylletank. Besætningen består af 22
årssøer, ca. 150 solgte smågrise og ca. 100 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrø
der er korn og sukkerroer. Der er 3 traktorer, andel i mejetærsker, enkornssåmaskine,
halmpresser, roeoptager og tårnsilo. Maskinstation bruges til raps.
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BY L., tlf. 53-869181.
HANS CLAUSEN JENSEN, gård
ejer, født d. 27.-5.-1932, søn af
Jens Clausen Jensen og Anna
Jensen, Olde, gift d. 14.-5.-1958
med Sofie Bonde, husmor, født d.
23.-7.-1931, datter af Malfrid og
Stanly Bonde, Vaalse. Parret har
børnene: Bodil, født d. 28.-2.1959, Dorte, født d. 6.-1.-1960,
Claus, født d. 28.-7.-1961, Annie,
født d. 21.-12.-1962 og Pia, født d. 8.-2.-1969.
H.C.J. overtog gården d. 1.-4.-1958 fra Otto Larsen.
Ejendomsskyld 4.100.000. Areal 46,9 ha., heraf tilkøbt 27,4 ha., der er 2 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1810 og nyopført i 1967, svinestalde opført 1959, 1964 og 1977,
lade 1970 og udbygget i 1983/84, foderhus opført 1964, maskihus 1974 og desuden er
der gylletank. Gården drives med en besætning på 60 årssøer og ca. 1.000 slagtesvin.
Planteproduktionens salgsafgrøder er maltbyg og polsukker. Der er 3 traktorer, 1 me
jetærsker, enkornssåmaskine, halmpresser, plansilo, korntørreri og halmfyr.
H.C.J. ejer og drives desuden Lolle Alle 19, Grænge, 4891 Toreby L.

GRÆNGE SKOVVEJ 18 A, "FJELD
BROGÅRD", GRÆNGE, 4891 TO
REBY L., tlf. 53-869843.
JOHN BRÆDDER, gårdejer, født
d. 6.-2.-1962, søn af Kirsten og
Vagn Brædder, Nysted, gift d.
17.-3.-1990 med Anne Klitgaard,
kontorassistent, født d. 14.-2.1968, datter af Birthe og Kaj
Klitgaard, Stubbekøbing.
J.B. er agraøkonom og er i re
præsentantskabet for Steff Houlberg. Han overtog ejendommen
d. 1.-4.-1985 fra Edward Christensen. "Fjeldbrogård" hørte tidligere til grevskabet
Ålholm.
Areal 88 ha., deraf tilkøbt 62 ha., der er 4 ha. mose, derudover er der forpagtet 27
ha.
Stuehuset er restaureret i 1990 og desuden er der svinestald, lade, foderhus og gylle
tank. Gården drives med en besætning på 2.500 slagtesvin årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøder er sukkerroer, hvede, maltbyg, ærter, frø og hestebønner. Der er 4
traktorer og 1 mejetærsker. På gården er ansat 1 medhjælper.
J.B. ejer og driver også Grænge Skovvej 16 og 22, som begge er lagt ind under "Fjeld
brogård".

GRÆNGE SKOVVEJ 25, "SKYTTEGÅRDEN", GRÆNGE, 4891 TOREBY L., tlf. 53869350.
PREBEN CHRISTIAN HANSEN BUXBOM, gårdejer, født d. 20.-6.-1926, søn af Inge
borg Henriette og Marius Rasmus Hansen Buxholm, Grænge, gift d. 29.-7.-1961 med
Ragna Gurli Bille Vive, medhjælpende hustru, født d. 13.-5.-1935, datter af Louise
Bille og Arnold Vive, Frejlev. Parret har børnene: Torben, født d. 11.-11.-1961, Arne,
født d. 4.-4.-1963 og Erik, født d. 13.-5.-1966.
P.C.H.B. overtog ejendommen d. 1.-7.-1967 fra sin far, nuværende ejer er 6. genera
tion. Skytten Janus Buxholm overtog gården i 1753 og siden er den gået i arv fra far
til søn.
Ejendomsskyld 3.871.900. Areal 52,7 ha., deraf tilkøbt 26,5 ha., der er 20,1 ha. mose
og eng. Derudover er der forpagtet 3,3 ha.
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Stuehuset er opført i 1902 og løbende restaureret, kvæg- og svinéstald er opført i
1868, lader 1967 og 1980 samt maskinhus 1980. Planteproduktionens salgsafgrøder er
roer, korn, jordbær, kartofler og halm. Der er 6 traktorer, 2 mejetærskere, mark
vandingsanlæg, enkornssåmaskine, roeoptager, gummiged, rendegraver og kartoffelop
tager samt koldt lufts tørreri. Maskinstation bruges delvis og i sæsonen er der ansat
løsarbejdere. P.C.H.B. ejer og driver desuden "Vivegården", Vivevej 6, 4892 Kettinge.
GRÆNGE SKOVVEJ 89 B, "GRÆNGEGÅRDEN", GRÆNGE, 4891 TOREBY L., tlf. 53869400.
HENNING WITH SØRENSEN, gårdejer, født d. 2.-9.-1931, søn af Erna Valborg og Jens
Johannes With Sørensen, Rude, gift d. 6.-10.-1956 med Rigmor Rasmussen Stryg,
medhjælpende hustru, født d. 29.-10.-1933, datter af Ellen og Herman Stryg, Gundslev.
Parret har børnene: Jane, født d. 10.-3.-1960 og Annette, født d. 7.-5.-1963.
H.W.S. er direktør for Johs. Sørensen og Søn, Karlslunde. Han overtog gården d.
28.-3.-1969 fra A/S Grængegårdens Teglværk.
Ejendomsskyld 6.730.000. Areal 127 ha. og der er forpagtet 5 ha.
Stuehuset er opført i 1977, kornopbevarings- og maskinhus 1974 og tilbygget i 1979,
derudover er der arbejderbolig. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, korn
og frø. Der er 4 trkatorer, 1 mejetærsker, markvandingsanlæg, rendegraver, 2 læsse
maskiner, 2 enkornssåmaskiner, plansilo og korntørreri. Der er ansat 2 medarbejdere.
Maskinstation bruges til presning af halm. Gården drives desuden med vildtopdræt.
H.W.S. ejer og driver desuden "Hanemosegård", Kanalvej 5, Grænge, 4891 Toreby L.
GRÆNGE SKOVVEJ 136, GRÆNGE, 4891 TOREBY L., tlf. 53-869856.
JENS CLAUSEN JENSEN, gårdejer, født d. 28.-7.-1961, søn af Sofie og Jens Clausen
Jensen, Grænge, gift d. 1.-9.-1984 med Una Merete Larsen, sygeplejerske, født d.
11.-11.-1964, datter af Maja Bodil og Svend Arne Larsen, Vaalse. Parret har børnene:
Jens, født d. 29.-5.-1985 og Erik, født d. 13.-1.-1987.
J.C.J. har været på Næsgård Landbrugsskole. Han overtog gården d. 20.-3.-1984 fra
Jens Peter Westergård Nielsen.
Ejendomsskyld 1.950.000. Areal 27 ha., heraf tilkøbt 11 ha., derudover er der for
pagtet 2 ha. Stuehuset er opført i ca. 1900 og restaureret 1975, kostald og lade er
opført ca. 1900, svinestalden fra 1900 er tilbygget i 1965, hvor maskinhuset også blev
opført. Gården drives med en besætning på 12 slagtekalve af racen Jersey samt ca.
900 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er roer, maltbyg og foderhvede. Der
er 2 traktorer, plansilo og korntørreri. På ejendommens jorde har der været gravet ler
til Grænge Teglværk.

GRÆNGE SKOVVEJ 146, 4891 TOREBY L., tlf. 53-869486.
CHRISTIAN HOLM, konsulent og gårdejer, født d. 5.-11.-1939, søn af Johannes Holm,
Birkerød, gift d. 18.-4.-1970 med Solveig Lassen, sekretær, født d. 13.-4.-1947, datter
af Arne Lassen, Nagelsti. Parret har børnene: Jakob, født d. 14.-3.-1972 og Casper,
født d. 29.-4.-1974.
C.H. overtog gården d. 30.-6.-1974 fra Alfred Frederiksen.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 10,3 ha.
Stuehuset er restaureret 1975-85 og desuden er der svinéstald, lade, maskinhus og
gylletank. Planteproduktionens salgsafgrøde er lucerne. Der er 1 traktor.
GRÆNGE SKOVVEJ 161, GRÆN
GE, 4891 TOREBY L., tlf. 53869633.
RUTH HELEN JØRGENSEN, født
Ibsen, parcellist, født d. 5.-10.1927, datter af Kristine og Charly Ibsen, Stubbekøbing, gift d.
26.-5.-1950 med Allan Thorkaj
Jørgensen, født d. 5.-7.-1926.
Parret har børnene: Merete, født
d. 2.- 7.-1953 og Birgit, født d.

24.-11.-1958.
R.H.J. er 4. generation på gården, som hun overtog d. 1.-3.-1983 fra sin mor.
Ejendomsskyld 550.000. Areal5 ha., som alle er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1898 og senest restaureret i 1969, kvæg- og svinestald er opført i
1898, lade 1898 og genopbygget i 1930 efter storm.
GRØNVEJ 1, 4891 TOREBY L.,
tlf. 54-850105.
ANNA RASMUSSEN, gårdejer,
født d. 11.-7.-1935, datter af
Marie og Aksel Rasmussen.
A.R. arbejder desuden som bu
tiksassistent. Hun overtog gården
i 1971 fra sin far.
Ejendomsskyld 740.000. Areal 6,6
ha., som er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1924 og
senere gennemrestaureret, kvæg
stald, svinestald og lade er op-

ført i 1924, desuden er der gylletank.
GULDBORGVEJ 1, "NAGELSTI
SKOVGAARD", SUNDBY, 4800
NYKØBING F., tlf. 54-855021.
AXEL TH. BRENDSTRUP, forpag
ter, født d. 30.-4.-1942, søn af
Alice og Mogens Brendstrup,
Grubbeholm, gift d. 1.-2.-1964
med Elisabeth Sonne Andersen,
faglærer, født d. 6.-5.-1940, dat
ter af Magdalene og Erling Son
ne Andersen, Fakse. Parret har
børnene: Mette, født d. 7.-8.1964, Lars, født d. 19.-8.-1966
og Anders Erling, født d. 20.-9.-1969.
A.T.B. har været på Næsgård Landbrugsskole. Han overtog forpagtningen af gården d.
1.-3.-1983 fra Th. Pryds Hansen. Gården ejes af Det classenske Fideikommis.
Ejendomsskyld 7.100.000. Areal 94 ha.
Stuehuset er opført efter brand i 1889, avlsgården er opført efter brand i 1963. Plan
teproduktionens salgsafgrøder er fabriksroer, maltbyg, brødhvede, konserves ærter,
græsfrø og rødsvingel. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, enkornssåmaskine, roeopta
ger, gummiged, tårnsilo samt gennemløbstørreri.

GULDBORGVEJ 5, 4891 TOREBY L., tlf. 54-858720.
KNUD ERIK JENSEN, murermester og gårdejer, født d. 19.-9.-1940, søn af Else og
Svend Åge Jensen, gift i 1968 med Connie Nielsen, kontorassistent, datter af Edith og
Kristian Nielsen. Parret har datteren Linda.
K.E.J. overtog gården efter sin far. Areal 10 ha.
Stuehuset er opført i 1962, kvægstald og svinestald fra 1962 er senere ombygget til
værksted og maskinhuset er fra 1962. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og
sukkerroer. Der er 2 traktorer og 1 enkornssåmaskine. Maskinstation bruges en del.
K.E.J. bor privat Fuglehaven 38, Sundby, 4800 Nykøbing F.
GULDBORGVEJ 11, "TJØRNEGÅRD", 4891 TOREBY L., tlf. 53-869093.
HARDY JOHANSEN, gårdejer, født d. 12.-9.-1942, søn af Mary og Johs. Johansen,
Flintinge, gift d. 13.-9.-1969 med Anne Rasmussen, født d. 1.-4.-1948, datter af
Kirsten og Mogens Rasmussen, Marrebæk. Parret har børnene: Michael og Charlotte.
H.J. har en 12 måneders driftslederuddannelse. Han overtog gården d. 1.-1.-1987 fra
Jens Balslev.

Ejendomsskyld 2.300.000. Areal 25 ha.
Stuehuset er opført omkring 1930 og desuden er der en lade. Planteproduktionens salgs
afgrøder er roer, byg, hvede, ærter og engrajsgræs. Der er plansilo og korntørreri.
H.J. drives desuden "Studehavegård", Toreby Vestergade 39, 4891 Toreby L.

GAABENSEVEJ 221, "RISBROGAARD", STUBBERUP,
4800 NYKØBING F., tlf.
53-839231.
KARL EJNAR JENSEN,
gårdejer, født d. 20.-6.-1920,
søn af Laura og Hans Kri
stian Jensen, Frostrup, gift
d. 9.-5.-1947 med Gerda
Louise Elsebeth Pyndt,
født d. 25.-11.-1928, dat
ter af Mary Boline og Ole
Peter Adolf Pyndt, Stubberup.

Parret har sønnen Ole Bjarne, født d. 14.-7.-1950.
K.E.J. overtog gården d. 13.-5.-1959 fra sin svigermor, nuværende ejer er 4. generation på gården. Ejendomsskyld 3.700.000. Areal 50 ha., heraf tilkøbt 13 ha.
Stuehuset er opført 1862 og restaureret 1956, svinestalden fra 1862 er tilbygget om
kring 1971, maskinhus opført 1952 og desuden er der gylletank. Besætningen består af
ca. 200 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og roer. Der er 2 trak
torer, andel i mejetærsker, enkornssåmaskine og tårnsilo.
GAABENSEVEJ 241, "LUNDS
GÅRD", BRUNTOFTE, 4800 NY
KØBING F., tlf. 53-839219.
MOGENS HUGE HANSEN, gård
ejer, født d. 20.-5.-1940, søn af
Sigrid Huge og Johannes Hansen,
gift d. 13.-12.-1963 med Kirsten
Hansen, medhjælpende hustru,
født d. 5.-3.-1942. Parret har
børnene: Dorthe, født d. 12.-7.1966, Erling, født d. 25.-11.-1967
og Martin, født d. 17.-6.-1972.
M.H.H. har været på Ladelund
Landbrugsskole. Han overtog gården d. 31-12-1972 fra sin far, han er 4. generation og
den har været i familiens eje siden 1881.
Ejendomsskyld 3.230.000. Areal ca. 43 ha.
Stuehuset er opført i 1890 og løbende restaureret, svinestald opført 1880, lade og
maskinhus fra 1880 er nyrestaureret. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, roer
og ærter. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, enkornssåmaskine, rendegraver, roeopta
ger, plansilo, koldt lufts tørreri og halmfyr. M.H.H. ejer og driver desuden "Hjørne
gård", Lundbyvej 25, Ønslev, Nr. Alslev Kommune.

GAABENSEVEJ 259, "HØJMOSEGAARD", BRUNTOFTE, 4800 NY
KØBING F., tlf. 53-839965.
GUNNAR DROST MIKKELSEN,
proprietær, født d. 14.-5.-1927,
gift med Kirsten Nielsen.
G.D.M. har været på Dalum Land
brugsskole. Han overtog gården
d. 1.-1.-1989 fra Højmosegaard
Fonden.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal

27 ha. og der er forpagtet 10 ha.
Gården er firlænget, med et total moderniseret stuehus samt kvægstald opført 1909,
svinestald 1989 og maskinhus 1973. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, roer og
grø. "Højmosegaard" var tidligere fæstegård under Venderslund og blev frikøbt i 1868.
G.D.M. driver desuden, sammen med sønnen Lars, "Bonderupgaard", Nykøbingvej 85,
4863 Eskildestrup.
G.D.M. ejer og driver også "Skovbygaard", på 44 ha., Busserevej 5, Sdr. Kirkeby, 4800
Nykøbing F.

GAABENSEVEJ 296, BRUNTOFTE, 4800 NYKØBING F., tlf. 53-839135.
NIELS ÄGE SLENTE, gårdejer, født d. 10.-6.-1910, søn af Martha Louise og Hans
Ludvig Jørgensen Slente, Kraghave, gift d. 4.-5.-1940 med Herdis Marie Klinkby, født
d. 15.-9.-1917, datter af Gudrun Jensigne og Jens Klinkby, Dalby. Parret har børnene:
Niels Jørgen, født d. 9.-7.-1943 og Kirsten, født d. 7.-5.-1946.
N.Å.S. er uddannet agronom fra Landbohøjskolen. Han overtog gården d. 21.-3.-1951
fra sin far.
Ejendomsskyld 2.300.000. Areal 28 ha., der er frasolgt 1 ha. til vej. Der er 1 ha. skov
og 2 ha. plantage.
Stuehuset er opført i 1873 og nyopført i 1951 efter brand, kvægstald og svinestald er
opført i 1873 og genopført i 1951 efter brand, lade og maskinhus opført 1951, desuden
er der tvangsilo. Planteproduktionens salgsafgrøderne er korn, sukkerroer, raps, frugt
og juletræer. Der er 2 traktorer, enkornssåmaskine, tågesprøjte og tårnsilo. Maskin
station bruges til høst og der er ansat 1 medhjælper.

GAABENSEVEJ 300, BRUNTOFTE, 4800 NYKØBING F., tlf. 53-839169.
KJELD PIIL ANDERSEN, gårdejer, omtales under "Kristinehøj", Solvang 10, Bruntofte.
K.P.A. overtog gården d. 1.-10.-1967 fra Oluf Larsen.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 13 ha.
Stuehuset er opført i 1938 og gennemrestaureret i 1973, hestestalden er ombygget til
grise i 1955-60, svinestald opført 1955, lade og maskinhus 1938 og desuden er der
ajlebeholder. Stuehuset benyttes som aftægtsbolig for Kjeld Andersens forældre, Henriett og Henry Andersen
K.P.A. driver desuden "Kristinehøj", Solvang 10, Bruntofte.

HASSELØ TVÆRVEJ 13, "TAAGEHOLM", HASSELØ, 4873 VÆGGERLØSE, tlf. 53-877036.
RITA ROMER, gårdejer, født d.
31.-7.-1938, datter af Esther og
Laurits Romer, gift d. 10.-8.-1958
med Jørgen Hansen, gårdejer,
født d. 3.-8.-1936, søn af Elia og
Hans Christian Hansen, Skelby.
Parret har børnene: Lars Ewald,
født d. 28.-10.-958, Søren Chri
stian, født d. 28.-5.-1960 og Anders Peter, født d. 5.-2.-1965.
J.H. arbejder desuden som truckfører. Parret overtog gården d. 1.-4.-1975 fra Laurits
Romer og den har været i familiens eje siden stavnsbåndets ophævelse.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 11,9 ha.
Stuehuset er opført i 1938, hvor også kvægstalden er fra, svinestalden fra 1978 er
ombygget til sostald. Besætningen består af 40 årssøer og ca. 600 solgte smågrise.
Planteproduktionens salgsafgrøde er ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, enkorns
såmaskine og plansilo.
HASSELØ TVÆRVEJ 17, HASSELØ, 4800 NYKØBING F., tlf. 53-877773.
KRISTIAN NIELSEN, gårdejer, født d. 31.-5.-1904, søn af Anna og Hans Nielsen,
Tåstrup v. Merløse, gift d. 18.-9.-1936 med Viola Larsen, datter af Carl Larsen.
Parret har børnene: Else, født d. 20.-1.-1937 og Grethe, født d. 2.-4.-1946.

V.L. døde i 1981.
K.N. overtog gården d. 5.-5.-1951 fra sin svigerfar.
Ejendomsskyld 580.000. Areal 8,3 ha. Oorden var engparter, der for ca. 100 år siden
blev opdyrket. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført omkring 1880 og løbende restaureret, sidst i 1975, kostald og
svinestald er fra ca. 1880. Der er 1 traktor.

HASSELØVEJ 90, "KR0LLGÄRDEN", HASSELØ PLANTAGE, 4873 VÆGGERLØSE, tlf.
54-851537.
HENRIK TEDDY PEDERSEN, gårdejer, født d. 1.-2.-1964, søn af Inge og Teddy
Pedersen, bor sammen med Nina Christiansen, medhjælper, født d. 30.-5.-1972, datter
af Anni og John Christiansen.
H.T.P. er hestehandler. Han overtog ejendommen i 1991 fra sin mor, efter at have
forpagtet den siden 1984.
Areal 48 ha., heraf 1 ha. skov.
Stuehuste er opført i 1955 og restaureret i 1987, hestestald er opført i 1955 samt
kvægstald og hestestald i 1969. Gården drives med en besætning på 10 årsammekøer
og 4 slagtekalve af blandet race. Derudover sælges ca. 200-300 heste årligt. Der er 1
traktor og staldrensningsanlæg.
HILTVEJ 3, "JYDEBO", 4891 TO
REBY L., tlf. 53-869145.
LARS BRANDT HANSEN, født d.
29.-7.-1938, søn af Ragna og Willemoes Hansen, Toreby, gift d.
21.-11.-1959 med Inge Hansen,
dagplejemor, født d. 18.-7.-1940,
datter af Lilly og Christian Han
sen, Ønslev. Parret har børnene:
Ane, født d. 1 1.-1.-1960, Ole,
født d. 7.-5.-1962 og Pia, født d.
18.-12.-1967.
L.B.H. overtog gården d. 18.-7.1969 fra sin forældre. Ejendommen er en udstykning af slægtsgården, som har været i
familiens eje gennem 5 generationer.
Ejendomsskyld 520.000. Areal 1,1 ha.
Stuehuset er opført 1938, tilbygget og ombygget i 1979, kvægstald og maskinhus op
ført 1983. Der er 1 traktor.
HILTVEJ 5, 4891 TOREBY L.,
tlf. 53-869121.
HANS RASMUS KNUDE og BIR
THE MARIE KNUDE, gårdejere.
H.R.K. er født d. 21.-7.-1935 og
B.M.K. d. 9.-12.-1931, børn af
Christine og Christen Knude, To
reby.
Søskendeparret overtog gården
d. 1.-7.-1960 fra forældrene. Går
den har været fæstegård under
"Fuglsang" indtil 1916, hvor den
blev frikøbt.
Ejendomsskyld 1.750.000. Areal 20,4 ha.
Stuehuset er opført i 1749, tilbygget og restaureret i perioden 1971-74, kvægstald
opført 1926, lade 1938, maskinhus 1967 og 1983, desuden er der ajlebeholder og ensi
lagebeholder. Besætningen består af 15 årskøer og 19 ungdyr af racen RDM. Plante
produktionens salgsafgrøder er byg og sukkerroer. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker,
enkornssåmaskine, halmpresser, roeoptager, tårnsilo og korntørreri. Maskinstation
bruges til ajleudkørsel.
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LEIF MALMSKOV, gårdejer, født d. 31.-8.-1955, søn af Karen og Johannes Malmskov,
Toreby, gift d. 6.-11.-1982 med Merete Valborg Hansen, udearbejdende, født d. 15.6.-1957, datter af Kristine og Hvidtfeldt Hansen. Parret har børnene: Jesper, født d.
22.-3.-1981 og Tina, født d. 19.-4.-1984.
L.M. har været på Høng Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-2.-1982 fra Jens
Balslev. Ejendomsskyld 2.000.000. Arel 23,4 ha.
Stuehuset er opført ca. 1916 og løbende restaureret, svinestalde og lade opført
1940-50. Gården drives med en besætning på 1.000 slagtesvin. Planteproduktionens
salgsafgrøde er sukkerroer. Der er 3 traktorer samt andele i mejetærsker, enkornssåmaskine og roeoptager, derudover er der plansilo samt varmt og koldt lufts tørreri.
HILTVEJ 12, "FRISGÅRD", 4891
TOREBY L.
SØREN HOLSTENER LARSEN,
gårdejer, omtales under Toreby
Østergade 12.
S.H.L. overtog gården i 1986 fra
Ib S. Pedersen.
Ejendomsskyld 2.500.000. Areal
28,5 ha.
Stuehuset er opført omkring
1900, hvor også kvægstald, svinestald og lade er bygget. Plante
produktionens salgsafgrøde er
sukkerroer. Gården drives sammen med Toreby Østergade 12, Toreby.

HOLMEN 11, "SKOVGÅRD",
STUBBERUP, 4800 NYKØBING
F., tlf. 53-839005.
KAJ LARSEN, gårdejer, født d.
29.-4.-1932, søn af Villasigne og
Knud Larsen, Håls, gift d. 26.5.-1984 med Hanne Juhl, sygeple
jerske, født d. 9.-4.-1939, datter
af Metha Juhl. Parret har børne
ne: Ellen Margrethe, født d. 1.3.-1954, Knud Erik, født d.
1.-7.-1960, Klaus, født d. 24.3.-1962 og Dorte, født d. 25.2.-1964. K.L. overtog gården d. 1.-3.-1981 fra Kaj Christiansen.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 12,2 ha. og der er forpagtet 19 ha.
Stuehuset er opført 1878 og løbende restaureret, derudover er der kvægstald, svinestald, lade og maskinhus. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og roer. Der er 6
traktorer, 1 mejetærsker, enkornssåmaskine, plan- og tårnsilo samt varmt og koldt
lufts tørreri. Maskinstation bruges lidt.
K.L. ejer og driver desuden Hullebækvej 22, 4800 Nykøbing F.
HULLEBÆKVEJ 5, TINGSTED,
4800 NYKØBING F., tlf. 53-839251.
PREBEN STUB MADSEN, gårdejer,
født d. 17.-2.-1949, søn af Asta
og Peter Carl Poulsen Madsen,
Nykøbing F.
P.S.M. er tømrer. Han overtog
gården d. 1.-3.-1985 fra sin far.
Han havde i tiden 1976-85 for
pagtet den.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal
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Stuehuset er opført i 1900 og løbende restaureret, sidst i 1984, kvægstald opført 1944,
svinestald 1900, lade og maskinhus fra 1877 er renoveret i 1943. Planteproduktionens
salgsafgrøder er sukkerroer, korn, raps og lucerne. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker,
enkornssåmaskine, plansilo og korntørreri. Maskinstation bruges til raps.

HULLEBÆKVEJ 6, TINGSTED, 4800 NYKØBING F., tlf. 53-839246.
JØRGEN WILLY CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 22.-12.-1947, gift i 1981 med Lykke
West, fysioterapeut, født d. 9.-1.-1953. Parret har børnene: Anders og Niels.
J.W.C. overtog ejendommen d. 15.-7.-1988 fra Preben Madsen.
Areal 3,5 ha., heraf 1 ha. eng.
Gården sbesætning er på 20 får og der er lidt gæs. Der er 1 traktor.
HULLEBÆKVEJ 13, "EGEMOSEGAARD", TINGSTED, 4800 NYKØBING F., tlf. 53839351.
BJARNE FLEMMING LADEVIG, gårdejer, født d. 31.-8.-1952, søn af Johanne og Kjeld
Viggo Ladevig, Tingsted, gift d. 8.-8.-1981 med Jane Bach Høeg, overassistent, født d.
25.-3.-1957, datter af Ellinor og Johnny Høeg, Vordingborg. Parret har børnene:
Pernille, født d. 16.-12.-1982 og Rene, født d. 22.-4.-1986.
B.F.L. er desuden servicekonsulent. Han overtog gården d. 1.-7.-1985 fra sin far.
Ejendomsskyld 1.240.000. Areal 16,1 ha.
Stuehuset er total istandsat i 1986, desuden er der en svinestald, som ikke bruges me
re, og maskinhus fra ca. 1975. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og roer. Der
er 2 traktorer og 1 mejetærsker. Maskinstation bruges til såning af roer og sprøjtning.
HULLEBÆKVEJ 20, "ENGBAKKEGÄRDEN", TINGSTED, 4800 NYKØBING F., tlf. 53839338.
BØRGE HANSEN, gårdejer, født d. 12.-11.-1929, søn af Margrethe og Holger Ewald
Magnus Hansen, Tingsted, gift d. 28.-9.-1963 med Tove Elisabeth Jørgensen, medhjæl
pende hustru, født d. 10.-1.-1935, datter af Asta og Max Thorkild Jørgensen, Reersnæs
Bandholm. Parret har børnene: Berit, født d. 1.-4.-1964, Bent, født d. 31.-7.-1966 og
Brian, født d. 29.-8.-1968.
B.H., der er 3. generation på gården, overtog den d. 1.-12.-1969 fra sin far.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 11,25 ha., heraf 0,5 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1927 og restaureret 1976, kvægstald opført 1927, svinestalden
fra 1927 er ombygget til kvægstald i 1972, begge stalde er ombygget til svinestalde i
1987, foderhus opført 1927 og maskinhus 1983. Besætningen består af 12 årssøer og
ca. 270 slagtesvin samt 12 årsammekøer. Planteproduktionens salgsafgrøde er sukker
roer. Der er 2 traktorer, plansilo, korntørreri og halmfyr. Maskinstation bruges til lidt
af hvert.
HULLEBÆKVEJ 22, TINGSTED, 4800 NYKØBING F.
KAJ LARSEN, gårdejer, omtales under Holmen 11.
K.L. overtog gården d. 25.-11.-1988 fra Bjarne Nielsen.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 23 ha.
Stuehuset er opført ca. 1880 og restaureret 1924, kvægstald opført 1880 og ombygget
til svinestald i 1962, svinestalden fra 1920 er ombygget til farestald og laden er fra
1924. Planteproduktionens salgsafgrøder er frø, korn og roer.
Gården drives sammen med "Skovgård", Holmen 11, Stubberup, 4800 Nykøbing F.
HULLEBÆKVEJ 23, HULLEBÆK, 4800 NYKØBING F., tlf. 53-868510.
JENS ARTHUR LOLLIKE, gårdejer, født d. 5.-6.-1950, søn af Harriet og Hermann
Lollike, Hullebæk, gift d. 10.-2.-1979 med Ragna Andrea Lynderup, lærer og organist,
født d. 25.-11.-1954, datter af Elna og Lars Kristian Lynderup, Egebjerg. Parret har
børnene: Mona Doris, født d. 10.-6.-1975, Karin, født d. 2.-9.-1979, Anders, født d.
24.-2.-1981 og Kristiane, født d. 19.-9.-1988.
J.A.L. overtog halvdelen af gården d. 1.-1.-1979 og resten d. 1.-1.-1986 fra sin far,
nuværende ejer er 17. generation på gården, som i 1984 modtog slægtsgårdsarkivets og
slægtsgårdsforeningens diplom fra 1569-1979.
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Areal 16,2 ha. og der er forpagtet 5 ha.
Hullebækvej 23's stuehus er op
ført 1986, kvægstald 1912, svinestald 1956 og maskinhus 1989.
Besætningen består af 20 årskø
er, 25 ungdyr og 10 slagtekalve
af racen Jersey, samt 3 årssøer,
30 solgte smågrise og 30 slagte
svin. Planteproduktionens salgsaf
grøder er sukkerroer og maltbyg.
Der er 4 traktorer, 1 mejetær
sker,roeoptager,tårnsiloogkorn tørreri.

Maskinstation bruges til ajlekørsel.
HULLEBÆKVEJ 27, "KÆRGÅR
DEN", HULLEBÆK, 4800 NYKØ
BING F., tlf. 53-868186.
HELGE OLE AAGE SEMBACH,
gårdejer, født d. 30.-10.-1921,
søn af Bodil og Ludvig Sembach,
Hullebæk, gift d. 23.-4.-1948
med Edith Gudrun Carstensen,
husmor, født d. 21.-1.-1922, dat
ter af Margrete Kristine og Jens
Christian Carstensen. Parret har
børnene: Rita, født d. 6.-1.-1951,
Grete, født d. 20.-3.-1953 og Otto, født d. 23.-6.-1961.
H.O.Aa.S., der er 3. generation på gården, overtog den d. 1.-5.-1948 fra sin far.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 27,5 ha., som er bortforpagtet.
Stuehuset er opført ca. 1907 og restaureret flere gange, sidst i 1976, kvægstald og
svinestald opført 1949 samt lade 1876.

HULLEBÆKVEJ 40, SYSTOFTE,
4800 NYKØBING F., tlf. 53868244.
CARL ERIK ANDERSEN, gård
ejer, født d. 10.-9.-1937, søn af
Sofie og Peder Andersen, Nr.
Alslev, gift d. 28.-3.-1956 med
Tove Ellen Rasmussen, sygehjæl
per, født d. 23.-10.-1935, datter
af Esther og Alfred Rasmussen,
Nysted. Parret har børnene: Li
se-Lotte, født d. 28.-12.-1959 og
Bjarne Erik, født d. 4.-5.-1963.

T.E.R. er medlem af Menighedsrådet.
C.E.A. overtog gården d. 1.-8.-1966 fra Poul Hvid.
Ejendomsskyld 3.150.000. Areal 42 ha., heraf tilkøbt 30 ha. Desuden er der forpagtet
7 ha.
Stuehuset er opført i 1981,maskinhus 1972, foderhus 1976, gylletank 1988 og derudover
er der farestald, klimastald, drægtighedsstald og fedestald. Gården drives med en
besætning på 80 årssøer og ca. 1.500 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er
sukkerroer, raps og rødsvingel. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, enkornssåmaskine,
svinglæsser, plansilo og kornstørreri. Maskinstation bruges til forskellige opgaver og
der er ansat 1 medhjælper.
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GÅRD", FLINTINGE, 4891 TOREBY L., tlf. 53-869748.
JØRGEN JOHANSEN, gårdejer,
født d. 14.-8.-1948, søn af Mary
og Johannes Johansen, Flintinge,
gift d. 11.-3.-1972 med Grethe
Hansen, ekspeditrice, født d. 5.12.-1951, datter af Hedvig og
Børge Hansen, Åstrup. Parret har
børnene: Brian, født d. 17.-1.-1974
og Heino, født d. 21.-10.-1977.
J.J. har været på Næsgård Land
brugsskole. Han overtog gården d. 1.-3.-1980 fra Mogens Hovmand.
Ejendomsskyld 4.080.000. Areal 54,5 ha., heraf tilkøbt 40,4 ha., derudover er der
frasolgt 5,5 ha. Desuden er der forpagtet 48,4 ha.
Stuehuset er opført i 1956, kvægstald, svinestald, lade og maskinhus 1952. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er byg, hvede, sukkerroer og græsfrø. Der er 3 traktorer, 1
mejetærsker, roeoptager, 2 såmaskiner, slåmaskine, sprøjte, plansilo og korntørreri.

KANALVEJ 5, "HANEMOSEGÅRD", GRÆNGE, 4891 TOREBY L., tlf. 53-869400.
HENNING WITH SØRENSEN, gårdejer, omtales under Grænge Skovvej 89 B, 4891
Toreby L.
H.W.S. overtog gården d. 1.-4.-1969 fra Ib Frandsen. Han er bosiddende på Grænge
Skovvej 89 B, som han driver sammen med "Hanemosegård". Til ejendommen hører 2
huse, som udlejes.
Ejendomsskyld 3.370.000. Areal 94,5 ha., deraf 35 ha. skov og krat.
Stuehuset er opført ca. 1900 og restaureret 1975, løsdriftstald opført 1985 og halm
lade 1989. Besætningen på gården er 8 årskøer, 7 ungdyr og 6 slagtekalve af racerne
RDM og Hereford. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, korn og frø.
KELDSKOVVEJ 4, KELDSKOV,
4800 NYKØBING F.
JENS FRODE HANSEN, gårdejer,
født d. 6.-6.-1941, søn af Edith
og Hans O. Hansen, Bruntofte,
gift d. 20.-11.-1964 med Else
Marie Bruun Bjerregård, medhjæl
pende hustru, født d. 26.-10.1942, datter af Agnes og Frode
Bjerregård, Flintinge. Parret har
børnene: Hans Kurt, født d. 20.4.-1965, Claus, født d. 19.-7.-1966
og Ilse, født d. 17.-12.-1970.
J.F.H. har været på Høng Landbrugsskole. Han er i repræsentantskabet for sukkerfa
brikken i Nykøbing F. samt næstformand i Tingstedhallen. Han overtog gården d.
1.-8.-1987 fra Karen og Harry Lillienholm.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 22 ha.
Stuehuset er opført 1890-95 og moderniseret i 1962, kvægstald opført 1952 og ombyg
get i 1962, svinestald opført 1962, lade og maskinhus 1967. Planteproduktionens
salgsafgrøder er byg, hvede, ærter, roer og kartofler. Gården drives i samdrift med
"Troldhøj", Bruntofte Alle 19, Nykøbing F.

KILDEVEJ 9, "STAKKEHAVEGAARD", SLØSSERUP, 4892 KETTINGE, tlf., 53-873356.
SVEND JØRGEN RINGSING, gårdejer, født d. 11.-3.-1939, søn af Laura Hansine og
Christen Ringsing, Sløsserup, gift d. 26.-9.-1964 med Jytte Hemmingsen, medhjælpen
de hustru, født d. 7.-5.-1941, datter af Esther og Johan Struck, Tjæreby Tang. Parret
har børnene: Niels Jørgen, født d. 8.-7.-1965, Morten Peter, født d. 31.-7.-1967, Anne
Dorte, født d. 11.-1.-1973 og Anders Bo, født d. 21.-4.-1974.
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Ladelund Landbrugsskole. Han er
3. generation på gården, som har
været i familiens eje i lidt over
100 år, og den blev overtaget d.
1.-7.-1971 fra forældrene.
Ejendomsskyld 3.600.000. Areal
47,4 ha., heraf tilkøbt 17,4 ha.
Desuden er der forpagtet 11 ha.
Stuehuset er opført i 1907 og
gennemrestaureret 1971-80, kvæg
stald opført 1886 og senest om
bygget i 1975, svinestald opført
1976, lade 1886, maskinhus 1975, derudover er der gylletank og køresilo. Gården drives med en besætning på 41 årskøer, 32 ungdyr og 18 slagtekalve af racen RDM samt
ca. 1.050 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer og maltbyg. Der
er 4 traktorer, 1 mejetærsker, enkornssåmaskine, roeoptager, svinglæsser, plansilo,
varmt og koldt lufts tørreri, male-blandeanlæg, foderanlæg og automatisk udmugnings
anlæg. På gården er ansat 1 medhjælper.
S.J.R. ejer og driver desuden Sløsserupvej 3, Kettinge.

KILDEVEJ 12, SLØSSERUP,
4892 KETTINGE, tlf. 53-873754.
LARS BORUP JAKOBSEN, gård
ejer, født d. 14.-3.-1951, søn af
Helga og Jakob Jakobsen, Frejlev, gift d. 9.-11.-1986 med Ka
ren Errebo, plejehjemsbestyrer,
født d. 12.-3.-1951, datter af
Inger Errebo, Hunseby. Parret
har datteren Trine, født d.
10.-4.-1975.
L.B.J. har været på Næsgård
Landbrugsskole og er i bestyrel
sen for Gasa. Han overtog gården d. 1.-7.-1984 fra Poul Schilling.
Ejendomsskyld 2.600.000. Areal 30,5 ha., der er 1 ha. mose og 10 ha. plantage. Des
uden er der forpagtet 15,5 ha.
Stuehuset er opført 1929 og gennemrestaureret 1986-89, kvægstalden fra 1929 er
senere ombygget til kølerum, svinestalden fra 1929 er senere ombygget til sorterings
rum og lager og maskinhuset er fra 1987. Planteproduktiaonens salgsafgrøder er korn,
ærter, raps, frø, æbler, pærer, blommer og ærter. Der er 3 traktorer, tågesprøjte,
grenknuser, plansilo og varmt lufts tørreri. I sæsonnen er der ansat 6 medhjælpere.
KRAGHAVE MØLLEVEJ 46, ØVERUP, 4800 NYKØBING F., 53839255.
KNUD PALLE, gårdejer, født d.
29.-4.-1925, søn af Petrine og
Vilhelm Palle, Øverup, gift d.
24.-9.-1954 med Edith Poulsen,
forretningsfører ved Gasa, født
d. 20.-8.-1931, datter af Hedvig
og Sofus Poulsen, 0. Kippinge.
K.P. har været på Lundby Land
brugsskole. Han er 3. generation
på gården, som han overtog i
1969 fra sin far. I perioden 1.-1.-1955 og til 1969 havde han gården i forpagtning.
Areal 8,8 ha., der er frasolgt 1,2 ha.
Stuehuset er opført ca. 1850-60, derudover er der kvægstald, svinestald og lade, laden
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salgsafgrøde er roer. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, enkornssåmaskine, tårnsilo og
koldt lufts tørreri.

KRAGHAVE MØLLEVEJ 51, "MAGLEHØJGAARD", KRAGHAVE,
4800 NYKØBING F., tlf. 53-839293.
VERNER LUND, forpagter, født
d. 11.-12.-1920, søn af Katrine
og Rudolf Lund, Kraghave, gift
d. 21.-9.-1949 med Astrid Jen
sen, husmor, født d. 4.-1.-1928,
datter af Maren Kirstine og Ak
sel Jensen, Truelstrup. Parret
har sønnen Lars, født d. 16.-7.-1962.
V.L. har været på Hammerum
Landbrugsskole og været medlem
gården i 1955 fra sin far, nuværende ejer er 3. generation.
Areal ca. 17 ha. og der er frasolgt 17 ha. Desuden er der forpagtet 6 ha.
Stuehuset er opført i 1872 og senere restaureret, kvægstalden fra 1872 er senere om
bygget til svinestald, svinestalden fra 1872 er revet ned og nyopført i 1957, laden er
fra 1914. Planteproduktionens salgsafgrøder er roer, korn, raps og ærter. Der er 3
traktorer, 1 mejetærsker, andel i enkornssåmaskine, plansilo og korntørreri.
V.L. ejer og driver desuden Kraghave Møllevej 52, 4800 Nykøbing F.

KRAGHAVE MØLLEVEJ 52,
KRAGHAVE, 4800 NYKØBING
F.
VERNER LUND, omtales under
Kraghave Møllevej 51.
V.L. overtog gården i 1970 fra
Henry Pedersen.
Ejendomsskyld 1.090.000. Areal
12 ha.
Gården er opført efter brand i
1930/31. Salgsafgrøderne er roer
og korn. Gården drives sammen
med Kraghave Møllevej 51.
Sønnen Lars er bosiddende på gården.
KRISTIANSMINDEGÅRDENE 4, "FRISENLUND", SYSTOFTE, 4800 NYKØBING F., tlf.
53-868103.
ERIK RASMUSSEN, gårdejer, født d. 21.-4.-1938, søn af Helene og Valdemar Rasmus
sen, Systofte, gift d. 21.-6.-1963 med Ulla Sjødahl, studerende, født d. 5.-3.-1940,
datter af Ruth og Curt Sjødahl, Esløv, Sverige. Parret har børnene: Henrik, født d.
2.-2.-1965, Helene, født d. 28.-5.-1967 og Flemming, født d. 7.-2.-1971.
E.R. har været på Lundby Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-3.-1969 fra sin
far. Den har med sikkerhed været i familiens eje i 4 generationer. På jorden har der
været en kilde, som har forsynet Nykøbing Slot med friskt vand, desuden har Nykøbing
F. Bryghus ligeledes hentet vand fra kilden.
Ejendomsskyld 3.600.000. Areal 44 ha., heraf 5 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1880, kvægstald og maskinhus 1910. Planteproduktionens salgs
afgrøder er roer, korn og lucerne. Der er 2 traktorer, plansilo og korntørreri. Maskin
station bruges til såning af roer.

KRISTIANSMINDEGÅRDENE 10, "EFTERSTIGÅRD", BJØRUP, 4800 NYKØBING F.,
tlf. 53-868146.
LEIF HANSEN, gårdejer, født d. 12.-10.-1950, søn af Johanne og Lauritz Hansen, Bjørup, gift d. 23.-7.-1977 med Inge Susanne Larsen, medhjælpende hustru, født d. 4.-6.-

1955, datter af Marie og Svend
Larsen, Herfølge. Parret har bør
nene: Betina, født d. 15.-6.-1979
og Kenneth, født d. 15.-8.-1987.
Leif Hansen har været på Høng
Landbrugsskole. Han er 4. gene
ration på gården, som han over
tog d. 1.-8.-1972 fra sin mor.
Ejendomsskyld 3.425.000. Areal
48 ha., heraf 1 ha. mose.
Stuehuset er opført 1928 og re
staureret 1977, kvægstald, svinestald og lade 1928. Besætningen
består af 40-45 ungdyr af racen Jersey samt 12 årssøer. Planteproduktionens salgsaf
grøder er roer, vinterhvede, byg, ærter og lucerne. Der er 3 traktorer og svinglæsser.
Maskinstation bruges til ajleudkørsel.

LISEVEJ 6, "LISEGAARD", SYSTOFTE, 4800 NYKØBING F., tlf. 53-868112.
HANS IVAR MYSSEN, gårdejer, født d. 24.-4.-1928, søn af Ingeborg og Hans Peder
Myssen, gift d. 23.-9.-1954 med Sonja Kathrine Pedersen, medhjælpende hustru, født
d. 15.-3.-1932, datter af Margrethe Kappe og Poul Pedersen. Parret har sønnen Palle
Peder.
H.I.M. er 3. generation på gården, som han overtog i 1957 fra sin far.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 16 ha.
Stuehuset er opført omkring 1850 og senere restaureret, kvægstald, svinestald og lade
er opført ca. 1850. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og roer. Der er 2 trak
torer, roeoptager, tårnsilo og korntørreri. Maskinstation bruges til lidt af hvert.

LOLLE ALLE 14, "ELMHOLT",
GRÆNGE, 4891 TOREBY, tlf.
53-869646.
JØRGEN BRANDT, gårdejer,
født d. 22.-6.-1952, søn af Dor
thea og Jens Rasmus Brandt,
Grænge, gift d. 8.-12.-1979 med
Sonja Birgitte Jensen, lægesekre
tær, født d. 14.- 5.-1952, datter
af Else Herdis og Gert Børge
Jensen, Nykøbing F. Parret har
børnene: Heidi, født d. 13.-9.-1979
og Kenneth, født d. 3.-8.-1982.
J.B. arbejder desuden som chauffør. Han er 3. generation på gården, der har været i
slægtens eje siden 1916 og overtog den selv d. 1.-8.-1975 fra sine forældre.
Ejendomsskyld 1.344.000. Areal 13 ha., der er frasolgt 0,55 ha. Ca. 3 ha. er mose.
Stuehuset er opført 1889 og senere gennemrestaureret, kvægstalden fra 1889 er under
ombygning til maskinhus, svinestald opført 1889, hestestalden fra 1889 er ombygget til
værksted og der er lade fra 1939. Planteproduktionens salgsafgrøder er roer og korn.
Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, enkornssåmaskine, roeoptager og grønthøster.
LOLLE ALLE 16, GRÆNGE, 4891 TOREBY L., tlf. 53-869212.
BENT TROLLE, gårdejer, født d. 7.-4.-1940, søn af Signe og Arnold Trolle, Bøtø, gift
d. 16.-4.-1983 med Connie Jensen, udearbejdende, født d. 15.-12.-1945, datter af
Esther og Børge Jensen, Olsted. Parret har børnene: Anni, født d. 16.-5.-1963, Mari
anne, født d. 25.-2.-1966, Jane, født d. 12.-2.-1968, Henning, født d. 18.-10.-1969 og
Torben, født d. 26.-6.-1972.
B.T. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-3.-1964 fra
Richard Andersen.
Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 27,8 ha., heraf 2,8 ha. mose og eng.
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stald, farestald opført 1972, lade 1930 og desuden er der gylletank. Besætningen be
står af 75 årssøer, 1.400 solgte smågrise og 75 slagtesvin. Planteproduktionens salgs
afgrøde er roer. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, enkornssåmaskine og kornsilo. Ma
skinstation bruges til halmpresning og gødningsudkørsel. En søn hjælper til på gården.
LOLLE ALLE 17, GRÆNGE, 4891 TOREBY, tlf. 53-869807.
PER NIELSEN, pædagog, født d. 28.-3.-1952, søn af Ruth Karen og Ib Jack Lohart
Nielsen, København, gift d. 5.-12.-1979 med Tove Suhr, sygeplejerske, født d.
28.-1.-1952, datter af Solvejg og Jørgen Suhr, Maribo. Parret har børnene: Charlotte,
født d. 29.-1.-1975, Casper, født d. 11.-4.-1979, Mette, født d. 11.-2.-1985 og Mads,
født d. 29.-12.-1987.
P.N. overtog gården d. 1.-12.-1986 fra Tambour Larsen. Areal 1 ha.
Stuehuset er opført i 1667 og totalt moderniseret i 1982/83, kvægstald, hestastald og
svinestald opført 1667 samt maskinhuset fra 1667 er ombygget i 1982. På gården er
der 150 avlsgæs.
LOLLE ALLE 19, GRÆNGE, 4891 TOREBY L., tlf. 53-869181.
JENS CLAUSEN JENSEN, gårdejer, født d. 27.-5.-1932, søn af Anna og Jens Clausen
Jensen, Olde på Ærø, gift d. 14.-5.-1958 med Sofie Bonde, husmor, født d. 23.-7.-1931,
datter af Malfrid og Stanly Bonde, Vaalse. Parret har børnene: Bodil, født d. 28.-2.1959, Dorte, født d. 6.-1.-1960, Claus, født d. 28.-7.-1961, Anni, født d. 21.-12.-1962
og Pia, født d. 8.-2.-1969. J.C.J. overtog gården d. 1.-4.-1984 fra Lars Tambour.
Ejendomsskydi 1.500.000. Areal 19 ha., der er frasolgt ca. 0,5 ha. 5 ha. er mose.
Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og roer.
J.C.J. ejer og drives desuden "Højgaard", Grænge Skovvej 10, 4891 Toreby L.

LOLLE ALLE 37, "LOLLEGÄRDEN", GRÆNGE, 4891 TOREBY
L., tlf. 53-869512.
ERIK PETERSEN, forpagter, født
d. 26.-3.-1962, søn af Inge og
Alfred Petersen, Grænge, bor
sammen med Dorte Andersen,
født d. 13.-12.-1962, datter af
Bente og Jørgen Jensen, Beldringe. Parret har børnene: Jeanette,
født d. 5.-11.-1982 og Kristina,
født d. 8.-4.-1989.
E.P. er desuden arbejdsmand og
har været på Høng Landbrugsskole. Han overtog forpagtningen af gården d. 1.-1.-1989
fra sin mor. Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 13 ha., heraf 2 ha. mose.
Stuehuset er opført 1876 og senere restaureret, kvægstald opført 1876, maskinhus
1978 og desuden er der ajlebeholder. Planteproduktionens salgsafgrøder er roer og
korn. Der er 3 traktorer og tårnsilo. Maskinstation bruges til roesåning og høst.
E.P. ejer og driver også Torebyvej 118, Grænge, 4891 Toreby L.

MØLLEVEJ 7, FLINTINGE, 4891
TOREBY L., tlf. 53-869257.
ANDERS HARTVIG HANSEN,
gårdejer, født d. 2.-7.-1910, søn
af Hansigne og Vilhelm Hansen,
Ore, gift d. 27.-10.-1950 med
Agathe Botilde Christensen,
medhjælpende hustru, født d. 1.4.-1909, datter af Dorthea og
Hans Peter Christensen, Flintin
geA.H.H. overtog gården d. 1.-7.-

1956 fra sine svigerforældre.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 12 ha., heraf 0,5 ha. eng. Oorden er bortforpagte!.
Stuehuset er opført i 1912 og restaureret 1967, kvægstald, svinestald, lade og ma
skinhus opført 1904. Der er 1 traktor og plansilo.

MØLLEVEJ 13, "MØLLEGAARD", FLINTINGE, 4891 TOREBY L., tlf. 53-869586.
ANNA RASMUSSEN, gårdejer, født d. 5.-2.-1906, datter af Signe og Carl Hansen,
Nysted Mark, gift d. 5.-4.-1928 med Christian Rasmussen, født d. 15.-1.-1905, død d.
19.-11.-1988, søn af l.P. Rasmussen, Østofte, Langeland. Parret har børnene: Eva, Else
og Erhardt.
Gården blev overtaget i 1937 fra Henry Hansen. Den består i dag af "Børsgaarden",
Flintinge, og "Stendal", Flintinge. Stuehusene udlejes og udbygningerne benyttes til
halmopbevaring.
Ejendomsskyld 2.900.000. Areal 46 ha., heraf tilkøbt 30 ha., der er 11 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1941 og restaureret flere gange, kvægstald opført 1941 og om
bygget til svinestald i 1968 og svinestalden er fra 1941. Planteproduktionens salgsaf
grøder er roer, korn og frø. Der er plansilo samt varmt og koldt lufts tørreri. Gården
forpagtes og drives fra "Lindegaard". Den forventes overdraget til sønnen Erhardt
Rasmussen i 1990.
MØLLEVEJ 15, "SUHRSMINDE", FLINTINGE, 4891 TOREBY L., tlf. 53-869920.
TOMMY JØRGEN RAAHAUG CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 18.-5.-1965, søn af
Frida og Helmer Raahaug Christensen, Flintinge, gift d. 22.-7.-1989 med Dorte Mere
te Jørgensen, udearbejdende, født d. 1.-1.-1965, datter af Jenny og Hans Christian
Jørgensen, Majbølle.
T.J.R.C. har driftslederuddannelse fra Haslev og Næsgård landbrugsskoler og er
delegeret i Landboforeningen. Han overtog gården d. 1.-8.-1986 fra sin mor. Ejendom
men har med sikkerhed været i familien Suhrs eje siden 1680.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 25 ha., heraf 3,5 ha. eng.
Stuehuset er opført 1812 og ombygget flere gange, kvægstald og svinestald opført
1945 og ombygget flere gange, sidst i 1987, lade opført ca. 1945 og maskinhus 1976.
Besætningen består af 15 årsammekøer, 11 ungdyr og 8 slagtekalve af racen Hereford
samt 1 foldtyr. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede og roer. Der er 3
traktorer, 1 mejetærsker, enkornssåmaskine, roeoptager, skivehøster, svinglæsser,
rotorharve, tårnsilo, korntørreri.

MØLLEVEJ 19, "STENHØJGÅRD",
FLINTINGE, 4891 TOREBY L.,
tlf. 53-869311.
OVE MØLHOLM, gårdejer, født
d. 24.-4.-1937, søn af Ingrid og
Thorvald Mølholm, Kvorning, gift
d. 18.-3.-1960 med Inge Madsen,
medhjælpende hustru, født d.
11.- 7.-1940, datter af Esther og
Georg Madsen. Parret har børne
ne: Jette, født d. 31.-12.-1960 og
Lars, født d. 14.-8.-1972.
O.M. har været på Vejlby Land
brugsskole og er i repræsentantskabet for Steff Houlberg. Han overtog gården d. 1.3.-1960 fra Elmer Hansen.
Ejendomsskyld 6.900.000. Areal 104 ha., heraf tilkøbt 84 ha., der er 3,5 ha. mose.
Desuden er der forpagtet 3 ha.
Stuehuset er opført ca. 1790 og gennemrestaureret i perioden 1969-75, svinestalde
opført 1960 og 1980, maskinhus 1976 og der er gylletank. Gårdens besætning er på 80
årssøer, ca. 550 solgte smågrise og ca. 550 slagtesvin samt ca. 550 sopolte. Plante
produktionens salgsafgrøder er korn, ærter, græsfrø, roer og lucerne. Der er 4 trak
torer, 1 mejetærsker, enkornssåmaskine, roeoptager, plan- og tårnsilo samt koldt lufts
tørreri. På gården er ansat 1 deltids og 1 heltids medhjælper.
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PREBEN MØLLER, gårdejer, født d. 29.-1.-1939, søn af Inger og Aage Møller, gift d.
3.-12.-1966 med Margit Jensen, født d. 20.-1.-1943, datter af Magda og Ejnar Jensen,
Nagelsti. Parret har børnene: Bent, født d. 10.-6.-1969 og Lars, født d. 26.-3.-1972.
P.M. har været på Lundby Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-10.-1977 fra sin
svigerforældre, M.J. er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 20 ha., heraf 5,5 ha. eng.
Stuehuset er opført 1900. Planteproduktionens salgsafgrøder er roer og korn. Gården
drives i samdrift med "Melvangsgård", Nystedvej 43.

NYSTEDVEJ 43, "MELVANGSGÅRD", NAGELSTI, 4891 TOREBY L., tlf. 54-856910.
PREBEN MØLLER, gårdejer, omtales under "Møllegård", Nystedvej 41, 4891 Toreby L.
P.M. overtog gården d. 1.-3.-1975 fra sine forældre.
Ejendomsskyld 2.300.000. Areal 25 ha., heraf 5,5 ha. eng.
Nyt stuehus er opført i 1960 og svinestalden er fra 1910. Besætningen består af 200
solgte smågrise. Planteproduktionens salgsafgrøder er roer og korn. Der er 4 trakto
rer, 1 mejetærsker, enkornssåmaskine, roeoptager, plan- og tårnsilo. Gården drives i
samdrift med "Møllegård", Nystedvej 41, 4891 Toreby L.
OUSTRUPLUNDVEJ 13, "TÅDERUPGÅRD", TÅDERUP, 4800
NYKØBING F., tlf. 53-839047.
FOLMER ANDERS CHRISTIAN
PITTER, proprietær, født d.
4.-4.-1924, søn af Emilie og Al
fred Petersen, Spejlsby, gift d.
13.-3.- 1951 med Bodil Johanne
Pitter, født d. 6.-3.-1931, datter
af Egedie og Hans Peter Pitter.
Parret har børnene: Lene Egedie,
født d. 14.-10.-1952 og Sonja
Margrete, født d. 21.-7.-1956.
F.A.C.P. har været på Næsgård Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-5.-1956 fra
sin svigerfar.
Ejendomsskyld 4.800.000. Areal 78 ha., heraf tilkøbt 23 ha., der er 1 ha. skov. Des
uden er der forpagtet 2 ha.
Stuehuset er opført 1851 og restaureret flere gange, senest i 1982, kvægstald opført
1871, svinestalden fra 1871 er ombygget i 1955, lade opført 1871 og maskinhus 1929.
Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, maltbyg, lucerne og konservesærter.
Der er 2 traktorer, enkornssåmaskine, plansilo og korntørreri. Maskinstation bruges til
høst og der er 1 skoledreng som medhjælper.

OUSTRUPLUNDVEJ 24, "RØNNE
BÆRGÅRD", TÅDERUP, 4800
NYKØBING F., tlf. 53-839369.
NIELS PETER PILLE, gårdejer,
født d. 10.-8.-1944, søn af Johan
ne og Peter Hjalmar Pille, Tåderup, gift d. 1.-4.-1972 med Eva
Kantsø, sygeplejerske, født d.
23.-1.-1947, datter af Gerda og
Frede Kantsø, Vordingborg. Par
ret har børnene: Mette, født d.
13.-8.-1965, Helle, født d. 21.6.-1973 og Stine, født d. 23.-5.1977.
N.P.P. har været på Lyngby Landbrugsskole. Han er i svineavlsudvalget for Lolland
Falster og Møn samt i repræsentantskabet for Slagteriet Steff Houlberg. Han er 9.
generation på gården, som han overtog d. 1.-1.-1972 fra sin far.
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ha. skov.
Stuehuset er opført i 1878 og gennemrestaureret i perioden 1972-82, svinestalden fra
1972 er tilbygget flere gange og renoveret senest i 1987, hvor der blev modtaget
miljø godkendelse til svinefarm, lade opført 1878 og renoveret 1972, maskinhuset fra
1973 er tilbygget i 1981, gylletanke opført 1984 og 1987. Gården drives med en besæt
ning på 230 årssøer, 3.000 solgte smågrise samt 2.200 slagtesvin. Planteproduktionens
salgsafgrøder er sukkerroer og raps. Der er 3 traktorer, enkornssåmaskine, plansilo og
korntørreri. På gården er ansat 1 medhjælper og maskinstation bruges til høst og op
tagning af roer.

PRIORSKOV 11, "PRIORSKOV",
NAGELSTI, 4800 NYKØBING F.,
tlf. 54-851435.
MORTEN OLSEN-KLUDT, forpag
ter, født d. 10.-2.-1959.
M.O.K. er premierløjtnant og ud
dannet agroøkonom. Han har si
den d. 1.-3.-1988 forpagtet "Pri
orskov", som ejes af Det classenske Fideicommis. Godset menes
at stamme fra før år 1500. I
1500-tallet kom den under "Fugl
sang", hvis ejer, Bodil De Neer-

gaard, testamenterede godset til Fideicommisen.
Areal 233 ha., heraf 5 ha. skov, 15 ha. eng og 11 ha. øer.
Stuehuset er opført i 1778 og restaureret flere gange efter brand, staldbygningen er
opført efter brand i 1974. Gården står nu med moderne tidsvarende stald- og lade
bygning. Et gammelt kornmagasin med egebindingsværk fra 1774 er bevaret. Gårdens
besætning er på 30 moderfår og ca. 45 lam. Planteproduktionens salgsafgrøder er hve
de, byg, lucerne, sukkerroer, gule ærter, konserves ærter og græsfrø. Der er 5 trak
torer, 2 mejetærskere, enkornssåmaskine, rendegraver, rotorharve m. luftssåmaskine,
plansilo samt varmt lufts tørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet og der
er ansat 2 elever og 1 deltids medhjælper.
ROSENLUNDVEJ 13, GEL TOFTE,
4891 TOREBY L., tlf. 53-869443.
BØRGE PEDER PEDERSEN,
gårdejer, født d. 5.-4.-1932, søn
af Jenny og Mads Peder Peder
sen, Toreby, gift d. 14.-5.-1958
med Hedvig Pedersen, medhjæl
pende hustru, født d. 1.-5.-1939,
datter af Frida og Karl Peder
sen, Maribo. Parret har børnene:
Tommy Børge, født d. 22.-10.-1959,
Käthe Meyer, født d. 12.-6.-1963
og Gert Bjarne, født d. 18.-10.1973. B.P.P. overtog gården d. 1.-8.-1968 fra Victor Christiansen.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 15 ha., heraf tilkøbt 8,8 ha. Desuden er der forpagtet
6 ha.
Stuehuset er opført 1926 og gennemrestaureret flere gange, svinestalden fra 1926 er
tilbygget flere gange, senest i 1972. Besætningen består af 25 årssøer og ca. 400
slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøde er roer. Der er 2 traktorer. Maskinstation
bruges til presning af halm og udkørsel af ajle.
RYKKERUPVEJ 16, 4990 SAKSKØBING.
FRODE RASMUSSEN, gårdejer, omtales under Rykkerupvej 18.
F.R. overtog gården d. 1.-3.-1965 fra Lilly Larsen.
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Ejendomsskyld 700.000. Areal 4,4 ha., heraf 1 ha. uopdyrket.
Stuehuset er opført i 1964 og maskinhuset fra 1975 er udbygget i 1988. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er byg og majs. Gården drives sammen med Rykkerupvej 18.
RYKKERUPVEJ 18, TOREBY, 4990 SAKSKØBING, tlf. 53-899215.
FRODE RASMUSSEN, gårdejer, født d. 28.-5.-1936, søn af Laura Sigrid og Ejnar
Holger Rasmussen, Brarup. Han har børnene: Christian, født d. 7.-1.-1960, Claus, født
d. 4.-2.-1961, Bjarne, født d. 28.-4.-1964, John, født d. 8.-5.-1966, Allan, født d.
5.-2.-1969 og Bodil, født d. 17.-5.-1979.
F.R. ejer Frodes Maskinstation, Rykkerup. Han overtog gården d. 1.-4.-1988 fra Carl
Viggo Hansen, hvis familie har haft den siden 1801.
Ejendomsskyld 1.180.000. Areal 15 ha. og der er forpagtet 5,5 ha.
Stuehuset er opført i 1911, kvægstald og maskinhus er under opførsel efter brand i
1989, derudover er der gylletank og køresilo. Gårdens besætning er på 15 slagtekalve.
Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, roer, hvede og raps. Der er 6 traktorer, 2
mejetærskere, enkornssåmaskine, 2 roeoptagere, 3 majssåmaskiner, snitter, rendegra
ver, gyllemikser, rotorsæt, 2 møgspredere, 2 slamsugere, halmpresser + vogn, gød
ningsspreder og 2 computerstyret skiveslåmaskiner. Der er ansat 2 medhjælpere.
F.R. ejer og driver desuden Rykkerupvej 16, hvorfra maskinstationen drives.
RYKKERUPVEJ 22, "RYKKERUP
SKOVGÅRD", Toreby, 4990 SAKS
KØBING, tlf. 53-899206.
KURT CHRISTIAN BONDE, gård
ejer, født d. 9.-10.-1955, søn af
Martha og Egon Jørgen Hansen
Bonde, Nakskov, gift d. 27.-5.1989 med Helle Andersen, udear
bejdende, født d. 18.-5.-1962, dat
ter af Birthe Elise og Ole Ander
sen, Nykøbing F.
K.C.B. har været på Høng Land
brugsskole. Han er 5. generation
på gården, som han overtog d. 1.-8.-1986 fra sine morbrødre Carl og Poul Nielsen.
Gården været i slægtens eje gennem ca. 200 år.
Ejendomsskyld 2.550.000. Areal 33,9 ha.
Stuehuset er opført i 1916 og moderniseret i 1987, kvægstald opført 1905 og om- og
tilbygget i 1925, svinestalden fra 1920 er ombygget i 1952, svinestald fra 1941 er
ombygget i 1965-70, værksted og garage er opført 1924, lade 1912, maskinhuset fra
1965 er tilbygget i 1975, ajlebeholder er opført 1986. Besætningen består af 35 års
søer og ca. 650 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøde er roer. Der er 5 trak
torer, 1 mejetærsker, enkornssåmaskine, roeoptager, halmpresser og vogn, plansilo,
tårnsilo og korntørreri. Maskinstation bruges til udkørsel af møg og ajle. Til gården
hører desuden et arbejderhus
SKOVSTRÆDE 4, "SNOGHØJGAARD", FLINTINGE, 4891 TO
REBY L., tlf. 53-869554.
INGE LISE LARSEN, gårdejer,
født d. 6.-1.-1948, datter af Jo
hanne og Alfred Enoch, gift d.
22.-3.-1969 med Svend Aage Lar
sen, født d. 2.-7.-1939, død d.
11.-6.-1989, søn af Ingeborg' og
Poul Larsen, Slemminge. Parret
har børnene: Martin Poul, født
d. 12.-8.-1969 og Jesper, født d.
11.-7.-1974.
I.L.L. arbejder som bankassistent. Hun overtog gården d. 1.-6.-1989 fra Karl Ringsing.
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Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 18 ha., som er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1881 og senere gennemrestaureret, kvægstald, svinestald og lade
fra 1881 er ombygget flere gange.
SKOVSTRÆDE 5, FLINTINGE,
4891 TOREBY L., tlf. 53-869110.
JØRGEN VERNER JENSEN, gård
ejer, født d. 10.-10.-1928, søn af
Laura og Carl Otto Jensen, Ryomgård, gift d. 22.-11.-1958 med
Grethe Råhauge, medhjælpende
hustru, født d. 25.-7.-1934, dat
ter af Bolette og Aksel Råhauge
Christensen, Gulborg. Parret har
børnene: Ove, født d. 15.-4.-1959,
Irene, født d. 31.-12.-1960 og Lis
beth, født d. 3.-10.-1962.
J.V.J. har været på Tune Landbrugsskole. Han overtog gården d. 20.-2.-1959 fra
Hartvig Jørgensen.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 21 ha.
Stuehuset er opført i 1818 og ombygget flere gange, svinestalden fra 1886 er restau
reret flere gange, senest i 1979, lade fra 1886 er restaureret i 1968, maskinhuset er
fra 1983. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer og korn. Der er 2 traktorer,
1 mejetærsker, enkornssåmaskine, roeoptager, tårnsilo og korntørreri.

SKOVSTRÆDE 6, "VESTERHAVEGÅRD", FLINTINGE, 4891 TORE
BY L., tlf. 53-869301.
KARL OLE KANNIK MARQUARDSEN, gårdejer, født d. 3.-4.-1923,
søn af Gerda Kannik og Christi
an Marquardsen, Flintinge, gift
d. 10.-11.-1944 med Erna Kirsti
ne Bonde, husmor, født d. 23.7.-1920, datter af Emma og
Emil Bonde, Rykkerup. Parret
har sønnen Gert, født d. 21.-12.1944.
K.O.K.M. overtog gården d. 1.-8.-1965 fra sin mor. Ejendommen er tidligere fæstegård
under "Fuglsang", men blev frikøbt i 1915.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 27 ha., heraf tilkøbt 1 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1937, kvægstald og svinetald 1899, laden fra 1923 er tilbygget i
1950 med kornmagasin og maskinhuset er fra 1932. Der er 1 traktor.
SKOVSTRÆDE 7, "SØNDERSKOV
HJEMMET", FLINTINGE, 4891
TOREBY L., tlf. 53-869054.
JOHANNES ANDERSEN, forstan
der, født d. 2.-9.-1926, gift d.
15.-9.-1951 med Anna Yde Ander
sen, forstanderinde, født d. 15.11.-1931. Parret har børnene: An
nette, født d. 19.-12.-1952, Kir
sten Therese, født d. 26.-6.-1963
og Annemette, født d. 25.-10.1965.
J.A. har været på Hoptrup Land
brugshøjskole. Han er i repræsentantskabet for Slagteriet Steff Houlberg, har været
byrådsmedlem siden 1966, i Toreby Menighedsråd siden 1964 og siden 1971 har han

været formand for Grænseforeningen.
J.A. startede på gården d. 1.-3.-1960
Ejendomsskyld 4.650.000. Areal 33 ha., der er bortforpagtet ca. 1,5 ha.
Hovedbygningen er opført i 1917/18 og tilbygget flere gange, senest i 1977, kostalden
fra 1933 er ombygget i 1966, svinestald fra 1933 er ombygget i 1963, lade opført 1963
og maskinhus 1985, desuden er der ajlebeholder og køresilo. Besætningen består af 18
årskøer og 32 ungdyr af racerne SDM og SIM, desuden er der 200 slagtesvin og 2 tyre.
Planteproduktionens salgsafgrøde er sukkerroer. Der er 5 traktorer, 1 mejetærsker,
roeoptager, halmpresser, plansilo og korntørreri. På gården er ansat 1 medhjælper.
"Sønderskovhjemmet" blev oprettet af godsejer fra Bodil dé Neergaard, Fuglsang, og
indvidet d. 14.-5.-1918. Formålet var at drive et hjem for hjemløse mænd med sociale
problemer. Arbejdet begyndte i et nedlagt skovfogedsted, hvortil der hørte 7 tdr. land
jord. I 1928 købte man en forsømt nabogård, "Suhrgården", og de dårlige bygninger
blev nedrevet og jorden lagt til hjemmets jord.
SLØSSERUPVEJ 3, SLØSSERUP, 4892 KETTINGE.
SVEND RINGSING, omtales under "Stakkehavegaard", Kildevej 9, Sløsserup.
S.R. overtog gården d. 1.-11.-1963 fra Johannes Christensen.
Ejendomsskyld 860.000. Areal 8,6 ha.
Stuehuset er opført i ca. 1911, hvor også kvægstald, svinestald og lade er bygget.
Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer og korn.
Gården drives sammen med "Stakkehavegaard", Kildevej 9, Sløsserup.
SLØSSERUPVEJ 9, SLØSSERUP,
4892 KETTINGE.
ERIK HANSEN, gårdejer, omta
les under Ebbe Alle 2, 4891 Toreby L.
Han overtog gården d. 1.-3.-1981
fra forældrene Erna og Niels Pe
der Hansen. Ejendommen har væ
ret i familiens eje i mindst 250
år og E.H.s morfar Ejnar Ander
sen, flyttede i 1912 gården over
på den anden side af vejen. E.H.s mor bor stadig på gården.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 19 ha.
Stuehuset er opført i 1912-14 og restaureret 1967, kvægstald, svinestald, lade og
maskinhus opført 1912-14. Planteproduktionens salgsafgrøder er roer, korn og konser
ves ærter.
E.H. ejer og driver desuden Ebbe Alle 2, 4891 Toreby.
SLØSSERUPVEJ 12, SLØSSERUP,
4892 KETTINGE, tlf. 53-873249.
BENT FLEMMING EBBE, gårde
jer, født d. 23.-4.-1938, søn af
Anna Sofie og Axel Valdemar
Ebbe, Sløsserup, gift d. 25.-2.-1961
med Grete Rosenkilde Hansen,
medhjælpende hustru, født d.
17.-6.-1937, datter af Mary Ka
thrine og Dan Hansen, Flintinge.
Parret har børnene: Ulrik Vagn,
født d. 19.-3.- 1962, Søren Bent,
født d. 3.-3.- 1965 og Thomas
Rosenkilde, født d. 2.-8.-1973.
B.F.E. har været på Malling Landbrugsskole. Han er 4. generation på gården, som han
overtog d. 1.-7.-1967 fra sine forældre.
Ejendomsskyld 3.700.000. Areal 50,1 ha., heraf tilkøbt 16,8 ha.
Stuehuset er opført i 1968, kvægstalden er ombygget til svinestald i 1942 og moder-
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opført i 1977, laden fra 1946 er udvidet til maskinhal i 1977, garage og værksted er
opført 1968 og desuden er der ajle og møddingsplads. Gårdens besætning består af
2.500 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøde er sukkerroer. Der er 4 traktorer, 1
mejetærsker, enkornssåmaskine, roeoptager, svinglæsser, plansilo, korntørreri, udmug
ningsanlæg og selvfodringsanlæg. Maskinstation bruges til udkørsel af staldgødning.
B.F.E. ejer og driver også Vestergade 16, 4891 Toreby L. og d. 1.-10.-1981 købtes en
af nabogårdene, Sløsserupvej 8, hvor sønnen Søren i øjeblikket bor.
SLØSSERUPVEJ 14, SLØSSERUP, 4892 KETTINGE,
tlf. 53-873015.
POUL DRESEN, gårdejer,
født d. 4.-12.-1942, søn af
Edith og Holger Dresen,
Sløsserup, gift d. 13.-4.-1979
med Ingelise Birgitte Friis,
deltidsarbejdende, født d.
30.-1.-1955, datter af Hjør
dis Lillian og Ove Emil Jacobsen-Friis, Kastrup. Par
ret har børnene: Rasmus,
født d. 14.-10.-1979, Kas
per, født d. 7.-11.-1982 og
Mikkel, født d. 1.-9.-1987.
P.D. har været på Næsgård Landbrugsskole og er i repræsentantskabet for Steff Houlberg. Han overtog gården i 1972 fra sin far.
Ejendomsskyld 4.200.000. Areal 45 ha.
Stuehuset er opført i 1926 og restaureret senest i 1985, svinestald opført 1926, ny
tilbygning i 1975 og i 1978, laden fra 1926 er senere ombygget til foderopbevaring og
mølleri, maskinhus opført 1975 og gylletank 1985. Besætningen på gården består af ca.
8.000 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er roer og ærter. Der er 4 trak
torer, 1 mejetærsker, enkornssåmaskine, roeoptager, rendegraver, rotorhavesæt, plan
silo, tårnsilo, korntørreri, staldvarme til hus, fuldautomatisk fodringsanlæg og fuld
automatisk udmugningsanlæg. På gården er ansat 1 medhjælper.
P.D. driver også Ved Teglskoven 3, Flintinge.

SMALBYVEJ 13, ØVERUP, 4800
NYKØBING F., tlf. 53-839161.
GUNNAR HELMER JACOBSEN,
gårdejer, født d. 31.-5.-1926, søn
af Anna og Aksel Johannes Ja
cobsen, Alkestrup, gift d. 23.-6.1951 med Ruth Kirstine Bonke,
medhjælpende hustru, født d. 5.1.-1930, datter af Valborg Mar
grethe og Aksel Bonke, Tjæreby.
Parret har børnene: Dan, født d.
25.-2.-1949, Anni, født d. 3.-7.1954 og Bente, født d. 28.-9.-1960.
G.H.J. overtog gården d. 18.-12.-1964 fra Frode Poulsen.
Ejendomsskyld 1.990.000. Areal 29 ha., heraf tilkøbt 9,5 ha. Desuden er der forpagtet
ca. 11 ha.
Stuehuset er opført i 1867 og gennemrestaureret i perioden 1973-77. Gården er fir
længet med en tilbygning indrettet til svinestald, den gamle kostald blev ombygget til
svinestald i 1970 og desuden er der lade fra 1867 og maskinhus fra 1972. Gårdens
besætning er på ca. 530 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps,
ærter og sukkerroer. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, enkornssåmaskine, roeoptager,
plansilo og koldt lufts tørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
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KJELD PIIL ANDERSEN, gårdejer, født d. 29.-3.-1944, søn af Henriette Piil og Henry
Andersen, Stubberup, gift d. 18.-5.-1966 med Jette Borre, født d. 19.-5.-1944, datter
af Marie Elholm og Hans Christian Borre. Parret har børnene: Jane, født d. 26.-7.1966 og Michael, født d. 20.-1.-1968.
K.P.A. har været på Lundby Landbrugsskole. Han er 3. generation på gården, som han
overtog d. 1.-1.-1973 fra sine forældre.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 23,5 ha.
Stuehuset er opført i 1866 og gennemrestaureret i 1974, kvægstalden fra 1866 er om
bygget til farestald i perioden 1959-65 og er igen ombygget i 1975, hestestalden er
ombygget i 1959 til drægtighedsstald, laden er i 1964/65 ombygget til farestald og
maskinhuset er fra 1975. Griseproduktionen er stoppet for 3 år siden. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er sukkerroer, fremavlskorn, stamroefrø, konsumærter, rødsvingel
og industrihalm. Der er 6 traktorer, 1 mejetærsker, plantemaskine, enkornssåmaskine,
kompressor, fuldautomatisk tankroeoptager, plansilo og tørreri. Maskinstation bruges
til lidt af markarbejdet og der er ansat 1 medhjælper.
K.P.A. ejer også Gåbensevej 300, 4800 Nykøbing F. og "Avang", Sørupvej 12, 4863
Eskildstrup.

STATIONSVEJ 20, TINGSTED,
4800 NYKØBING F., tlf. 53-839078.
NIELS ERIK KYLLING, gårdejer,
født d. 18.-3.-1926, søn af Inger
og Lars Kylling, Tåderup, gift d.
24.-3.-1951 med Regine Madsen,
født d. 1.-2.-1928, død i 1976,
datter af Ingeborg og Peter Mads
en, Tingsted. Parret har børnene:
Tine, født d. 27.-10.-1955 og Ni
els, født d. 26.-1.-1960.
N.E.K. overtog gården d. 1.-8.1959 fra sin morfar Niels Peter
Strange. Gården lå ved kirken, men i 1855 blev den udflyttet som 4-længet bindings
værk m. stråtag. De første fodringsforsøg med svin skete her på gården i årene
1925-46, derefter blev forsøgene flyttet til "Fuglsang".
Ejendomsskyld 2.500.000. Areal 33 ha., der er frasolgt 0,25 ha. til byggegrund, ca. 1
ha. er gammel tørvemose. 32 ha. er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1855 og restaureret 1967, svinestald og maskinhus opført 1968
samt lade i 1967. Der er 1 traktor og brændefyr.
STATIONSVEJ 38, "SYLTEGÅR
DEN", STUBBERUP, 4800 NYKØ
BING F., tlf. 53-839345.
HANS CHRISTIAN ENGEL, gård
ejer, født d. 9.-12.-1946, søn af
Poula og Hans Jensen, Stubbe
rup, gift d. 27.-2.-1971 med Kir
sten Kristensen, bogholder, født
d. 7.-2.-1950, datter af Lydia
Engel og Vilhelm Kristensen,
Bornholm. Parret har børnene:
Mette, født d. 19.-8.-1971, Mar
lene, født d. 13.-5.-1975 og Louise, født d. 10.-9.-1982.
H.C.E. har været på Høng Landbrugsskole, han er i skolenævn og skolekommission.
Han overtog gården d. 1.-4.-1970 fra sine forældre.
Ejendomsskyld 4.100.000. Areal 73 ha., heraf tilkøbt ca. 20 ha. Desuden er der forpagtet 40 ha.
Stuehuset er opført omkring 1907 og restaureret flere gange, senest i 1986, der er 2
fedestalde af ældre dato, 1 fedestald fra 1960, lade fra sidst i 1940'erne og maskin-
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leveringer om året. Planteproduktionens salgsafgrøder er roer, korn, frø, ærtefoder og
raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, rendegraver, enkornssåmaskine, roeoptager,
plansilo, korntørreri og klimaanlæg. På gården er der 1 medhjælper og maskinstation
bruges til halmpresning og møgkørsel.
H.C.E. driver også 20 ha. på Bøtø Nor.

STATIONSVE3 49, ØVERUP,
4800 NYKØBING F., tlf. 53-839232.
OVE ARNE ERIKSEN, gårdejer,
født d. 24.-5.-1923, søn af Jo
hanne og Carl Eriksen, Stubberup, gift d. 2.-11.-1946 med Ali
ce Kirstine Andersen, medhjælpende
hustru, født d. 7.-3.-1921, datter
af Jensigne og Frederik Ander
sen, Varpelev, Stevns. Parret har
børnene: Steen, født d. 2.-5.-1947,
Erik, født d. 22.-6.-1949 og Herluf, født d. 19.-5.-1955.
O.A.E. har været på Næsgård Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-3.-1961 fra sin
morbror Georg Pille. Så vidt man ved, har gården været i familiens eje i ca. 200 år.
Ejendomsskyld 3.600.000. Areal 88 ha., heraf tilkøbt 12,1 ha.
Stuehuset er opført i 1878, nyopført i 1942 og restaureret 1981, kvægstald opført 1878
og nyopført i 1957, svinestald opført 1911 og maskinhus 1968. Planteproduktionens
salgsafgrøder er frø, sukkerroer og fremavlskorn. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker,
enkornssåmaskine, plansilo og korntørreri.

STUBBEKØBINGVEJ 300, SYS
TOFTE, 4800 NYKØBING F., tlf.
53-868147.
SKJOLD KØRUP, gårdejer, født
d. 2.-2.-1915, søn af Rasmine
Kørup og Carl Frederik Vilhelm
Jensen, gift d. 28.-4.-1944 med
Ingrid Kappel, medhjælpende hu
stru, født d. 17.-6.-1922, datter
af Gerda Henriette og Hans Pe
ter Kappel. Parret har børnene:
Arne, født d. 21-7.-1946, Benny,
født d. 26.-10.-1950, Connie,
født d. 9.-6.-1954 og Jannie, født d. 9.-6.-1954.
I.K. er kirkesanger.
S.K. har været på Korinth Landbrugsskole og er formand for Systofte-Nr. Alslev Vand
værk. Han overtog gården d. 1.-7.-1949 fra sin svigerfar, I.K. er 3. generation på
gården.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 14,9 ha.
Stuehuset er opført i 1924 og restaureret flere gange, senest i 1976, kostald opført
1924, hestestalden fra 1924 er senere ombygget til svinestald, svinestald og lade
opført 1924. Gården drives med en produktion af æg, der er ca. 250 høns. På gården
er der 1 traktor.
STUBBEKØBINGVEJ 342, "KLOKKERGAARDEN", SYSTOFTE, 4800 NYKØBING F.,
tlf. 53-868219.
ERNST KROGH, gårdejer, født d. 25.-11.-1934, søn af Bertha og Johannes Krogh,
Tjærby, gift d. 3.-1.-1959 med Inge Jacoben, udearbejdende, født d. 15.-10.-1938,
datter af Margrethe og Johannes Jacobsen. Parret har børnene: Lene, født d.
25.-1.-1965 og Arne, født d. 21.-4.-1972.
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1.-8.-1958 fra sine svigerfor
ældre.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal
27 ha., heraf tilkøbt 12,1 ha. Der
er 1,7 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1910 og
løbende restaureret, 2 svinestalde er opført i 1910 og begge er
ombygget i 1926, lade opført
1927 og maskinhus 1973. Gården
drives med en besætning på 20
årssøer og ca. 400 slagtesvin,
Planteproduktionens salgsafgrøder er roer, korn og ærter. Der er 2 traktorer, 1
mejetærsker, enkornssåmaskine, roeoptager samt plan- og tårnsilo.

STUBBEKØBINGVEJ 354, BJØRUP, 4800 NYKØBING F.
MARTHA KATRINE JENSEN, parcellist, født d. 22.-3.-1911, datter fa Margrethe og
Valdemar Mortensen, Systofte, gift d. 20.-10.-1938 med Laurits Jensen, parcellist,
født d. 18.-1.-1913, død d. 19.-7.-1969. Parret har børnene: Peter, født d. 27.-1.-1928,
Kaj, født d. 19.-6.-1929, Bernhard, født d. 14.-7.-1932 og Knud, født d. 22.-12.-1938.
M.K.J. overtog gården i september 1938.
Ejendomsskyld 620.000. Areal 5,5 ha., som er bortforpagtet.
STUBBERUPVEJ 32, STUBBERUP, 4800 NYKØBING F., tlf. 53-839507.
JØRGEN HANSEN, gårdejer, født d. 7.-4.-1949, søn af Elna og Hans Hansen, Stubberup, gift d. 25.-1.-1975 med Marianne Simonsen, hjemmesygeplejerske, født d. 4.2.-1951, datter af Karen og Jørgen Simonsen, Idestrup. Parret har børnene: Pernille,
født d. 30.-7.-1974 og Martin, født d. 18.-4.-1976.
J.H. har været på Næsgård Landbrugsskole. Han overtog gården d. 31.-12.-1986 fra
Bent Larsen, Grethe Larsen og Kirsten Pedersen.
Ejendomsskyld 1.610.000. Areal 18 ha., der er 0,5 ha. under udstykning incl. bygninger.
Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, roer, frø, lucerne og gule ærter. Gården
drives i samdrift med "Sommergården", Bruntofte Alle 20, 4800 Nykøbing F.

SYSTOFTE BYGADE 3, "ELLEKÆR", SYSTOFTE, 4800 NYKØ
BING F., tlf. 53-868123.
CARL OVE KEPP HANSEN,
gårdejer, født d. 6.-4.-1937, søn
af Erna og Vilhelm Kepp Han
sen, Tingsted, gift d. 15.-10.-1960
med Gudrun Helene Hansen, med
hjælpende hustru, født d. 18.-3.1943, datter af Margrethe og
Oluf Johannes Hansen. Parret
har børnene: Claus Rene, født d.
27.-12.- 1960, Kalle Henrik, født
d. 31.-3.-1965, Tina Hanne, født d. 5.-1.-1970 og Jan Ulrik, født d. 5.-10.-1973.
C.O.K.H. arbejder som arbejdsmand. Han overtog gården d. 1.-12.-1980 fra Helene
Rasmussen.
Ejendomsskyld 850.000. Areal 8,9 ha.
Stuehuset er opført i 1909 og restaureret i 1980, kvægstalden er ombygget i 1909,
desuden er der lade og maskinhus. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, roer og
lucerne. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, enkornssåmaskine og tårnsilo.
SYSTOFTE BYGADE 13, "KOKHØJGAARD", SYSTOFTE, 4800 NYKØBING F., tlf.
53-868523.
FINN HEMMINGSEN, gårdejer, født d. 9.-12.-1950, søn af Sigrid Høj og Frode Eigil
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16.-9.-1978 med Jane Skrædder
dal, assistent, født d. 2.-6.-1954,
datter af Lis og Otto Skrædder
dal, Vester Karleby. Parret har
datteren Anna Louise, født d.
10.-5.- 1983.
Finn Hemmingsen har været på
Næsgård Landbrugsskole. Han
overtog gården d. 1.-7.-1979 fra
sin mor.
Ejendomsskyld 2.300.000. Areal
27 ha.
Stuehuset er opført 1951, kvægstald 1918, svinestald 1915 og laden fra 1915 er væsent
lig ombygget i 1948. Planteproduktionens salgsafgrøder er frø, korn, roer og grøntsa
ger. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, roeoptager og halmfyr. Maskinstation bruges
til såning af roer.
SYSTOFTE BYGADE 31, VIRKETS MINDE", SYSTOFTE, 4800 NYKØBING F., tlf. 53868126.
OLAV KNUD HANSEN WIRKE, gårdejer, født d. 7.-10.-1913, søn af Kirsten og Karl
Wirke, gift d. 29.-5.-1939 med Erna Marie Jacobsen, født d. 2.-12.-1914, datter af
Petrea Cecilie og Steffen Jacobsen. Parret har børnene: Karl-Arne, født d. 24.-8.1940, Gerda Edel, født d. 9.-9.-1943, Karen-Margrete, født d. 13.-2.-1947, Inger
Marie, født d. 20.-2.-1949 og Hans Aage, født d. 6.-10.-1951.
O.K.H.W. har været på Sydsjællands Landbrugsskole. Han er 3. generation på gården,
som han overtog d. 1.-5.-1938 fra sin mor.
Ejendomsskyld 2.500.000. Areal 32,7 ha.
Stuehuset er restaureret i 1950, kvægstalden er ombygget i 1920'erne, svinestalde
ombygget i 1930 og 1931, lade opført 1913. Planteproduktionens salgsafgrøder er suk
kerroer, lucerne, hvede og byg. Der er 2 traktorer og roeoptager. Maskinstation
bruges til høst.

SYSTOFTE BYGADE 37, "NORDGAARD", SYSTOFTE, 4800 NY
KØBING F., tlf. 53-868537.
BENT TORBEN OLSEN, gårdejer,
født d. 31.-3.-1956, søn af Kir
sten og Knud Erik Olsen, Sdr.
Kirkeby, gift d. 21.-11.-1981
med Annette Bendixen, køkken
leder, født d. 24.-10.-1957, dat
ter af Mette og Egon Emil Ben
dixen, Jelling. Parret har børne
ne: Maj- Brit Trine, født d. 10.6.-1983, Rikke Louise, født d.
2.-4.-1986 og Lars, født d. 6.-4.-1990.
B.T.O. har været på Høng Landbrugsskole og er i bestyrelsen for Lolland Falsters
Indkøbsforening. Han overtog gården d. 1.-2.-1980 fra Alfred Petersen.
Ejendomsskyld 1.520.000. Areal 19,8 ha., heraf tilkøbt 4,4 ha. Desuden er der forpagtet 14,5 ha.
Stuehuset er opført omkring 1935, svinestalden fra 1935 er ombygget i 1981, hvor der
blev bygget endnu en svinestald og laden er fra 1935. Gårdens besætning består af 75
årssøer og ca. 1.700 solgte smågrise. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn,
sukkerroer og vinterraps. Der er 2 traktorer, enkornssåmaskine, svinglæsser, plan- og
tårnsilo sam tårntørreri. Maskinstation bruges til tærskning og presning.
SØLVHØJ AVLINGEN 11, STUBBERUP, 4800 NYKØBING F., tlf. 53-830039.
JØRGEN PREBEN HANSEN, gårdejer, født d. 25.-8.-1950, søn af Ruth og Vagner
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Hansen, Vester Ulslev, gift d. 18.-8.-1979 med Brita Johansen, født d. 6.-9.-1955,
datter af Kirsten og Holger Johansen, Sakskøbing. Parret har børnene: Bo Anders, født
d. 14.-3.-1979 og Gitte Karina, født d. 17.-11.-1983.
J.P.H. er chauffør. Han overtog gården d. 1.-10.-1987 fra Alfred Jensen.
Ejendomsskyld 575.000 Areal 6,6 ha., heraf 0,25 ha. plantage.
Stuehuset er opført ca. 1870 og total restaureret fra 1987, kvægstald, hestestald og
svinestald er opført omkring 1870 og lade 1912. Gårdens besætning er på 1 årsko, 30
høns og 23 gæs. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer, halm
snitter og tårnsilo.

TINGBANKEN 16, "EGEMOSE",
TINGSTED, 4800 NYKØBING F.,
tlf. 53-839247.
SVEND JØRGEN JENSEN, gård
ejer, født d. 9.-7.-1925, søn af
Laura Petrine og Jørgen Alfred
Jensen, Tingsted, gift d. 2.-6.1951 med Astrid Marie Rasmus
sen, husmor, født d. 1.-5.-1928,
datter af Tora Kristine og Niels
Jørgen Rasmussen, Mandemark,
Møn. Parret har børnene: Torben
Jørgen, født d. 15.-7.-1952, Kir
sten, født d. 4.-2.-1954, Jørgen, født d. 10.-12.-1955 og Ingvar, født d. 15.-7.-1959.
S.J.J. overtog gården d. 15.-4.-1951 fra Sofie Jensen.
Ejendomsskyld 1.520.000. Areal 21,9 ha., heraf tilkøbt 9,4 ha., der er ca. 1,1 ha. skov.
0,73 ha. er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1913 og restaureret flere gange, senest i 1975, stald og lade
opført 1870 og maskinhus 1970. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, vinterbyg
og raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, buldozer, tårnsilo, korntørreri og halmfyr.
Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
TINGSTEDVEJ 8, SYSTOFTE,
4800 NYKØBING F., tlf. 53-868167.
BENT HENRIK BERTHELSEN,
gårdejer, født d. 4.-5.-1942, søn
af Magna Kristine og Jens Ejner
Bernhard Berthelsen, Horbelev,
gift d. 22.-4.-1967 med Else Hen
riksen, medhjælpende hustru,
født d. 18.-4.-1946, datter af
Anna Johanne og Jens Peter
Henriksen, Nr. Søby. Parret har
børnene: Pia, født d. 10.-2.-1969,
Lars, født d. 3.-9.-1970 og Henrik, født d. 21.-7.-1977.
B.H.B. har været på Næsgård Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1967 fra
Marius Ørbæk.
Ejendomsskyld 2.800.000. Areal 34 ha., heraf tilkøbt 21 ha.
Stuehuset er opført i 1873 og restaureret i tiden 1972-77, farestald opført 1873,
goldsostald 1927 og fedestald 1979, foderhuse 1933 og 1983, maskinhuset fra 1975 er
tilbygget i 1988. Gården drives med en besætning på ca. 60 årssøer og ca. 1.200
slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøde er sukkerroer. Der er 3 traktorer, 1
mejetærsker, enkornssåmaskine, 2 plansiloer samt korntørreri. Maskinstation bruges til
gødningsudkørsel.

TINGSTEDVEJ 10, SYSTOFTE, 4800 NYKØBING F., tlf. 53-868148.
NIELS SKJOLD LARSEN, gårdejer, født d. 9.-9.-1953, søn af Sigrid og Jens Mogens
Larsen, gift d. 20.-3.-1982 med Lone Christiansen Svendsen, sygehjælper, født d.
15.-7.-1958, datter af Else og Erik Christiansen Svendsen. Parret har børnene: Betina

Lone, født d. 1.-3.-1983 og 1
endnu ikke døbt pige, født d.
12.-5.-1989.
Niels S. Larsen har været på
Høng Landbrugsskole. Han over
tog gården d. 9.-9.-1971 fra sin
farfar, Niels Johannes Larsen.
Ejendomsskyld 780.000. Areal 4,7
ha. og der er forpagtet 7,4 ha.
Stuehuset er opført ca. 1916 og
løbende restaureret, svinestald
opført 1916 og maskinhus 1983.
Gården drives med en besætning
på ca. 300 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøde er sukkerroer. Der er 2 trak
torer, 1 mejetærsker, enkornssåmaskine, betonhammer og plansilo.
TINGSTEDVEJ 17, "SYSTOFTE SKOVGÅRD", SYSTOFTE, 4800 NYKØBING F., tlf.
53-868136.
HANS JØRGEN SEMBACH, gårdejer, født d. 17.-8.-1956, søn af Gurli og Thyge Sembach, Systofte.
H.J.S. har været på Næsgård Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1984 fra sin
far. Gården har været i familiens eje siden år 1800.
Ejendomsskyld 3.300.000. Areal 48 ha., der er 8,8 ha. skov. Desuden er der forpagtet
20 ha. eng.
Stuehuset, der er opført i 1874, er under modernisering, 2 kvægstalde og lade er
opført i 1874 samt gylletank fra 1986. Gården drives med en besætning på 38 årskøer
og 50 stk. ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er roer, maltbyg
og hvede. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, enkornssåmaskine og fuldautomatisk
foderblandeanlæg. Maskinstation bruges til lidt af hvert.
TINGSTEDVEJ 23, "KIMERVANG", HULLEBÆK, 4800 NYKØBING F., tlf. 53-868206.
JES EJNER RASMUSSEN KIMER, gårdejer, født d. 31.-10.-1912, søn af Else Laura og
Hans Rasmussen Kimer, Hullebæk.
J.E.R.K. har været på Sydsjællands Landbrugsskole. Han er 2. generation på gården,
der blev frikøbt fra "Orupgaard" i 1904. Den blev overtaget i 1941 fra forældrene.
Ejendomsskyld 1.720.000. Areal 21,4 ha., de 7 ha. er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1956, kvægstald ca. 1908, svinestald 1915 og lade ca. 1906.
Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, roer, havre og hvede. Der er 1 traktor,
andel i roeoptager og plansilo. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
TOREBYVEJ 10, 4891 TOREBY
L., tlf. 53-869070.
CARL RASMUSSEN, gårdejer,
født d. 3.-2.-1932, søn af Marie
og Aksel Johannes Rasmussen.
C.R. overtog gården d. 1.-1.-1961
fra Aksel Petersen.
Areal 22 ha., heraf 3 ha. eng.
Desuden er der forpagtet 6,6 ha.
og lejet 8 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1974, kvæg
stald og lade 1914. Gården dri
ves med en besætning på 14 årsammekøer og 14 slagtekalve af racen Hereford. Planteproduktionens salgsafgrøder er
byg og sukkerroer. Der er 5 traktorer, 1 mejetærsker, enkornssåmaskine, roeoptager
og halmfjernvarme.
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L., tlf. 53-869273.
LEIF BENTSEN, gårdejer, født d.
13.-5.-1940, søn af Ingeborg og
Holger Peter Bentsen, Nr. Alslev,
gift d. 26.-3.-1964 med Irene Ida
Lindquist, sygehjælper, født d.
19.-8.-1940, datter af Ejra og
Karl Oluf Valdemar Lindquist,
Hydesby. Parret har børnene:
Bjarne, født 31.-12.-1964, Henning,
født 2.-6.-1967, Birthe, født 23.9.-1968 og Hanne, født 21.-4.-1973.
L.B. har været på Lundby Landbrugsskole, han arbejder desuden hos Junckers i Nr.
Alslev, og er formand for Toreby Sogns Landmandsforening. Han overtog gården d.
15.-12.-1963 fra Hans Edmund Rasmussen.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 11 ha., heraf tilkøbt 6,6 ha., der er 0,5 ha. mose.
Desuden er der forpagtet 2,2 ha.
Stuehuset er opført i 1914 og senest restaureret i 1975, goldsostald opført 1914,
farestald 1977 og lade 1914. Gården drives med en besætning på 45 årssøer og ca. 800
solgte smågrise. Planteproduktionens salgsafgrøder er roer og korn. Der er 2 trakto
rer, andel i mejetærsker, korntørreri og halmfyr. Maskinstation bruges til ajleudkørsel.

TOREBYVEJ 118, GRÆNGE,
4891 TOREBY, tlf. 53-869512.
ERIK PETERSEN, gårdejer, født
d. 26.-3.-1962, søn af Inge og
Alfred Petersen, Grænge, bor
sammen med Dorte Andersen,
medhjælper, født d. 13.-12.-1962,
datter af Bente og Jørgen Jen
sen, Beidringe. Parret har børne
ne: Jeanette, født d. 5.-11.-1982
og Kristina, født d. 8.-4.-1989.
E.P. er arbejdsmand og har væ
ret på Høng Landbrugsskole. Han
overtog gården d. 1.-1.-1989 fra Ejnar Jørgensen.
Ejendomsskyld 780.000. Areal 9,4 ha., heraf 0,5 ha. mose.
Stuehuset er opført ca. 1880, hvor også kvægstald, svinestald og lade er fra, laden er
senere tilbygget. Planteproduktionens salgsafgrøder er roer og korn. Maskinstation
bruges til høst og roesåning.
E.P. driver desuden Lolle Alle 37, "Lollegården", Grænge, 4891 Toreby.
TOREBYVEJ 120, "RAAMOSEGAARD", 4891 TOREBY L., tlf.
53-869198.
ALICE KOCEMBA, gårdejer, født
d. 4.-10.-1944, datter af Lilli og
Johannes Rasmussen, Grænge,
gift d. 17.-7.-1964 med Frants
Josef Kocemba, postbestyrer,
født d. 31.-12.-1939, søn af Ma
rie og Andreas Kocemba. Parret
har børnene: Bruno, født d. 25.12.-1964 og Jane, født d. 10.-1.1966.
A.K. er overassistent i Nykøbing F. Hun overtog gården 1.-5.-1984 fra sine forældre.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 22 ha., der er frasolgt 0,5 ha. Der er 2,2 ha. mose.
Jorden er bortforpagtet.
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indrettet som smørehal.

TOREBY VESTERGADE 18, 4891 TOREBY L., tlf. 53-869342.
KJELD FRODE HANSEN, gårdejer, født d. 28.-3.-1916, søn af Marie og Frederik
Hansen, Slemminge, bor sammen med Inger Jensen, husmor, født d. 25.-4.-1923, datter
af Bodil og Oscar Jensen, Sengeløse. Parret har 5 børn.
K.F.H. har været på Sydsjællands Landbrugsskole. Han overtog gården i 1948 fra Mar
grethe og Kristian Nielsen. Gårdens jord er forpagtet ud til en søn.
TOREBY VESTERGADE 33, 4891
TOREBY L., tlf. 53-869263.
ARNE HOLM, født d. 5.-11.-1940,
søn af Ebba og Poul Holm, Krage
næs, gift d. 2.-5.-1964 med Kirsten-Inger Lyck, født d. 26.-5.1942, datter af Jens og Sigrid
Lyck, Toreby. Parret har børne
ne: Marianne, født d. 5.-6.-1965,
Allan, født d. 14.-5.-1966 og Jea
nette, født d. 25.-2.-1972.
A.H. har været på Lundby Land
brugsskole og er formand for
Toreby Vandværk. Han overtog gården d. 11.-12.-1975 fra sine svigerforældre. K.I.L.
er 4. generation på gården, farfaderen Rasmus Lyck frikøbte gården fra "Fuglsang" i
1907. Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 10 ha.
Stuehuset er opført i 1908 og restaureret 1964, kvægstalden er ombygget til sostald i
1976, sostald opført 1977, fedestald og maskinhus 1980, laden er ombygget til goldsostald og desuden er der ajlebeholder. Gården drives med en besætning på 32 årssøer
og 550 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er roer samt specialafgrøde, som
består af pil til kurveflet og flethegn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, roeoptager
og tårnsilo. Maskinstation bruges til udkørsel af ajle og presning af halm.
TOREBY VESTERGADE 39, "STUDEHAVEGÅRD", 4891 TOREBY L., tlf. 53-869093.
HARDY JOHANSEN, gårdejer, født d. 12.-9.-1942, søn af Mary og Johannes Johansen,
Flintinge, gift d. 13.-9.-1969 med Anne Rasmussen, født d. 1.-4.-1948, datter af
Kirsten og Mogens Rasmussen, Marrebæk. Parret har børnene: Michael og Charlotte.
H.J. har en 12 måneders driftslederuddannelse. Han overtog gården d. 1.-5.-1971 fra
Harald Skov.
Ejendomsskyld 4.000.000. Areal 50 ha., heraf tilkøbt 25 ha., der er 2,5 ha. eng.
Desuden er der forpagtet 11,5 ha.
Stuehuset er opført ca. 1872 og restaureret flere gange, senest i 1983, svinestald
opført’ 1974 og desuden er der svinestald opført i bindingsværk, maskinhuset er fra
1977. Planteproduktionens salgsafgrøder er roer, byg, hvede, ærter og engrapgræs. Der
er 4 traktorer, 1 mejetærsker, roeoptager, roesåmaskine, plansilo, varmt lufts tørreri
og halmfyr. H.J. driver desuden "Tjørnegård", Guldborgvej 11, 4891 Toreby L.
TOREBY VESTERGADE 41,
"SKOVBOGAARD", 4891 TORE
BY L., tlf. 53-869151.
HENNING MALMSKOV, gårdejer,
født d. 31.-5.-1951, søn af Karen
og Johannes Malmskov, Toreby.
H.M. er ansat ved Nykøbing F.'s
parkvæsen og har været på Høng
Landbrugsskole. Han overtog går
den d. 1.-1.-1985 fra sin far.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal
26 ha.
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Stuehuset er opført i 1946 og restaureret 1982, fedestald opført ca. 1915, maskinhus
1979, laden er ombygget til korntørreri og desuden er der ajlebeholder. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er roer, korn, frø og gule ærter. Der er 2 traktorer, andel i
mejetærsker, andel i roeoptager, andel i enkornssåmaskine, plan- og tårnsilo, varmt og
koldt lufts tørreri samt fuldautomatisk udmugningsanlæg.

TOREBY ØSTERGADE 4, "LINDEGAARD", 4891 TOREBY L., tlf. 53-869128.
ERHARDT PREBEN RASMUSSEN, gårdejer, født d. 22.-4.-1939, søn af Anna og Chr.
Rasmussen, Flintinge, gift d. 18.-1.-1964 med Alis Tove Sørensen, medhjælpende
hustru, født d. 20.-1.-1943, datter af Lillian og Peder Kaj Sørensen, Tillitze. Parret
har børnene: Dorthe Marianne, født d. 28.-9.-1965, Carsten Erhardt, født d. 5.-12.1967 og Diana Alis, født d. 21.-6.-1973.
E.P.R. er formand for halmleverandørerne til Sundby/Toreby Halmvarmeværk samt
medlem af mejeribestyrelsen Kløver Vekofa Me, De Østlige Øer. Han overtog gården
d. 1.-10.-1963 fra Albert Nielsen og ejer den nu i fællesskab med sønnen Carsten
Erhardt Rasmussen.
Areal 38 ha., heraf tilkøbt 21 ha., der er 4 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1925 og senere gennemrestaureret, kvægstald og svinestald fra
1925 er gennemrestaureret og tilbygget flere gange, senest i 1988, svinestalde opført
1978 og 1979, maskinhus 1970 og desuden er der halmhal, gylletank og 2 køresiloer.
Gården drives med en besætning på 53 årskøer, 50 ungdyr og 25 kvier af af racen
SDM, derudover er der ca. 1.700 slagtesvin samt 25 tyrekalve af racen SDM. Plante
produktionens salgsafgrøder er roer, konserves ærter, gule ærter, maltbyg og halm.
Der er 6 traktorer, 1 mejetærsker, rendegraver, enkornssåmaskine, roeoptager, rotor
harvesæt, Heston Big Ballepresser, svinglæsser og fuldautomatisk foderanlæg. På
gården er ansat 1 husbondafløser, 1 skoledreng samt i sæsonen 1-2 andre.
E.P.R. forpagter desuden forældrenes gård "Møllegård" i Flintinge og man forventer at
overtage den i 1990, derudover ejes og drives hustruens fødehjem "Birkelund", Stødby
Strandvej 3, Tillitze.
TOREBY ØSTERGADE 12, 4891
TOREBY L., tlf. 53-869067.
SØREN HOLSTENER LARSEN,
gårdejer, født d. 1.-8.-1946, søn
af Elna og Hermann Larsen, Toreby, gift d. 19.-7.-1975 med Jette
Jensen, økonoma, født d. 23.-9.1953, datter af Engla og Poul
Jensen, Rødby. Parret har børne
ne: Henriette, født d. 30.-8.-1976,
Peder, født d. 7.-8.-1978, Henrik,
født d. 4.-11.-1980 og Christian,
født d. 20.-10.-1986.
S.H.L. har været på Høng Landbrugsskole og er formand for Toreby Menighedsråd
samt i bestyrelsen for Landboforeningen. S.H.L., der er 3. generation på gården, overtoe den i 1972 fra sin far.
Ejendomsskyld 2.500.000. Areal 30 ha. og der er forpagtet 11 ha.
Stuehuset er opført 1890 og gennemrestaureret flere gange, senest i 1980, svinestalde
opført 1976, 1977, 1973 og 2 stk. i 1984, lade og maskinhus fra 1975 er tilbygget i
1982, desuden er der gylletank. Gården drives med en besætning på 100 årssøer, ca.
500 solgte smågrise og ca. 1.500 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøde er suk
kerroer. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, roeoptager, svinglæsser, halmpresser,
plansilo, koldt lufts tørreri, halmfyr, fuldautomatisk udmugningsanlæg og fuldautoma
tisk fodringsanlæg. På gården er ansat 1 medhjælper samt 1 skolepige.
S.H.L. driver desuden "Frisgård", Hiltvej 12, 4891 Toreby L. samt Østergade 16,
Toreby.
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MINDE", ØVERUP BY, 4800 NY
KØBING F., tlf. 53-839057.
KELLO STRANGE, gårdejer, født
d. 5.-5.-1935, søn af Artturi Jousinen, adopteret af Laurits Strange, Øverup, gift d. 9.-5.-1959
med Ellen Kristine Hansen, med
hjælpende hustru, født d. 9.-3.1933, datter af Agnes og Herman
Hansen, Øverup. Parret har bør
nene: Helle Charlotte, født d.
23.-6.-1969 og Henrik Kello,

født d. 28.-4.-1971.
K.S. har været på Sydsjællands Landbrugsskole. Han overtog gården i maj 1959 fra sin
adoptivfar, Laurits Strange.
Ejendomsskyld 2.660.000. Areal 83,8 ha., heraf tilkøbt 19,3 ha., der er 0,5 ha. skov.
Desuden er der forpagtet 48 ha.
Stuehuset er opført 1974, svinestalde 1973 og 1976, lade og maskinhus 1976 samt
gylletank 1987. Gården drives med en besætning på 180 årssøer og 3.500 solgte smågrise. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede og sukkerroer. Der er 3 trak
torer, andel i mejetærsker, enkornssåmaskine, plansilo og koldt lufts tørreri. Ma
skinstation bruges til gødningsudkørsel. Sønnen Henrik hjælper til på gården.

TRÆTTEVEJEN 6, "HJØRNEGAARDEN", ØVERUP, 4800 NYKØBING F., tlf. 53839287.
POUL HENNING HANSEN, gårdejer, født d. 21.-4.-1943, søn af Agnes og Herman Fre
derik Hansen, Øverup, gift med Anne Lise Andersen, født d. 4.-11.-1953, datter af
Ellen Andersen. Parret har børnene: Mike, født d. 30.-1.-1980, Kent, født d. 21.-8.1983 og Lene, født d. 30.-11.-1984.
P.H.H. har været på Lyngby Landbrugsskole. Han overtog gården d. 4.-8.-1984 fra sin
far.
Ejendomsskyld 2.725.000. Areal 51 ha., heraf tilkøbt 10,5 ha., der 0,5 ha. skov.
Desuden er der forpagtet 17,1 ha.
Stuehuset er opført 1939 og restaureret 1986, kvægstald, svinestald og lade opført
1939. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og roer. Der er 3 traktorer, andel i
mejetærsker, enkornssåmaskine og plansilo.
TRÆTTEVEJEN 41, ØVERUP,
4800 NYKØBING F., tlf. 53839212.
ERIK STANGE, gårdejer, født d.
16.-8.-1931, søn af Ludvig Stran
ge, Øverup, gift d. 6.-2.-1954
med Inger Poulsen, medhjælpende
hustru, født d. 14.-12.-1932, dat
ter af Sofus Poulsen, V. Keppinge. Parret har børnene: Preben,
født i 1954, Bent, født i 1957 og
Irene, født i 1965.
E.S. er maskinstationsejer. Han
er 3. generation på gården, somhan overtog d. 1.-7.-1954 fra sin far. Gården har
været i slægtens eje i 150 år. Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 30,5 ha., heraf tilkøbt
8,5 ha. Desuden er der forpagtet 35 ha.
Stuehuset er opført i 1800 og restaureret 1976, kvægstalde er opført 1900 og 1958,
svinestald 1958, lade 1894 og maskinhus 1976. Planteproduktionens salgsafgrøder er
hvede, maltbyg, græsfrø og sukkerroer. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, flishugger,
enkornssåmaskine, 2 plansiloer samt varmt og koldt lufts tørreri. Der er ansat 1
skoledreng.
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L.
PETER HANSEN, husmand, født d. 18.3.-1896, søn af Kristine og Peter Han
sen, Bukkerup, gift med Elna Hansen,
død i 1986. Parret har datteren Alis,
født d. 1.-9.-1924.
P.H. blev fæster i 1930 under "Fugl
sang" og købte gården til selveje i 1940.
Ejendomsskyld 725.000. Areal 6,6 ha.,
heraf tilkøbt 5 ha., desuden er der forpagtet 1,4 ha.
Stuehuset er opført efter 1788 og restaureret flere gange, senest i 1986, kvægstald
opført 1960, svinestald 1956, maskinhus 1965, møllerum og traktorrum 1970. Plante
produktionens salgsafgrøder er roer og korn. Der er 1 traktor.
Datteren Alis Petersen driver jorden sammen med sin mand, Evald Petersen.

VADEBROVEJ 35, "PROGRESS",
NAGELSTI, 4800 NYKØBING F.,
tlf. 54-855015.
HELGE BILLE-HANSEN, hønseri
ejer, født d. 17.-11.-1923, søn af
Johanne Bille og Hans Hansen,
Nagelsti, gift d. 9.-8.-1946 med
Inger Elise Henriksen, medhjæl
pende hustru, født d. 7.-2.-1924,
datter af Sofie og Johannes Hen
riksen, Nordrup ved Ringsted.
Parret har børnene: Hanne, født
d. 26.-3.-1947, Gerda, født d.
6.-10.-1949, Helga, født d. 26.-7.-1951, Else, født d. 30.-9.-1954 og Niels, født d.
17.-12.-1962.
H.B.H. har været på Høng Landbrugsskole og har været i repræsentantskabet og i be
styrelsen for DANÆG. Han overtog gården, der har været i familiens eje siden 1921,
d. 1.-1.-1955 fra sin far.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 3,4 ha.
Stuehuset er opført i 1946, hønsehuse 1959, 1967, 1968 og 1974. Gården drives som
hønseri med 5.000 æglæggende høner med tilsvarende rugeri og opdræt. Der er 1 trak
tor og plansilo.
VED TEGLSKOVEN 3, FLINTINGE, 4892 TOREBY L.
POUL DRESEN, gårdejer.
P.D. overtog gården d. 1.-4.-1989
fra Frede Skov.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal
27 ha.
Stuehuset er opført omkring
1890, hvor også kvægstald, svine
stald og lade blev bygget. Plan
teproduktionens salgsafgrøder er
roer og ærter. Gården drives

sammen med Sløsserupvej 14, 4892 Kettinge.
VED TEGLSKOVEN 6, GELTOFTE, 4891 TOREBY L., tlf. 53-869514.
JØRN LAURIDSEN, gårdejer, født d. 29.-12.-1955, søn af Edith Lillian og Svend Ove
Lauridsen, Flintinge, gift d. 14.-10.-1978 med Edith Marianne Søndergård, faglærer,
født d. 4.-5.-1953, datter af Inger og Aage Søndergård, Kyndby. Parret har børnene:
Marie Krestense, født d. 8.-6.-1979, Lasse Emil, født d. 20.-1.-1982 og Jonathan Lau,
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Jørn Lauridsen er pædagog. Han
er 3. generation på gården, som
han overtog d. 31.-12.-1982 fra
sine forældre. Farfaderen, Jens
Lauridsen, byggede den i 1925.
Forældrene bor stadig i en del af
stuehuset.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 9,5
ha., heraf er 8,3 ha. bortforpag
te t.
Stuehuset er opført 1925 og til
bygget i 1984, kvægstald, svinestald og hestestald er opført i 1925 og lade 1942 Der er plansilo.

VESTERGADE 16, 4891 TOREBY
L.
BENT EBBE, gårdejer, omtales
under Sløsserupvej 12, Kettinge.
B.E. overtog gården d. 31.-12.1985 fra Inger og Carla Kaare.
Slægten har været på gården
siden 1762 under "Fuglsang".
Den blev i 1918 købt til selveje.
Inger og Carla Kaare bor stadig
på gården.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal
20,6 ha., heraf 2 ha. eng.
Stuehuset er opført efter brand i 1865, kvægstald og hestestald 1965, svinestald ca.
1900 og 1930, lade 1865 og brændehus 1948. Planteproduktionens salgsafgrøde er suk
kerroer. Der er plansilo. Gården drives sammen med Sløsserupvej 12, 3892 Kettinge.
VESTERMARK 11, "VESTERMARKSGAARD", FLINTINGE,
4891 TOREBY L.
KURT RINGSING, gårdejer, om
tales under Vestermark 12, Toreby.
K.R. er med sikkerhed 6. genera
tion på gården, der har været i
slægtens eje siden 1818, og han
overtog den i 1985 fra sine for
ældre.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal
22 ha.
Stuehuset er opført 1916, kvægstald 1944 og senere ombygget til svinestald, svinestald
og lade opført 1944, maskinhus ca. 1916 og derudover er der ensilagesilo. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er roer og byg. Der er tårn og plansilo samt varmt og koldt
lufts tørreri. Gården drives sammen med "Tjørnehøjgaard", Vestermark 12, Flintinge.

VESTERMARK 12, "TJØRNHØJGAARD", FLINTINGE, 4891 TOREBY L., tlf. 53869103.
KURT GUDMUND RINGSING, gårdejer, født d. 11.-6.-1943, søn af Agnes og Svend
Aage Ringsing, gift d. 3.-12.-1967 med Jytte Annie Nielsen, medhjælpende hustru,
født d. 15.-7.-1944, datter af Alice og Hans Nielsen, Kettinge. Parret har børnene:
Lene Susanne, født d. 5.-12.-1967 og Jette Solvej, født d. 19.-2.-1969.
K.G.R. har været på Lundby Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-3.-1965 fra
Johan Leth.
Ejendomsskyld 1.960.000. Areal 27,5 ha., heraf 2,2 ha. skov og 5 ha. eng. Desuden er
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"Tjørnhøjgaard"s stuehus er opført
1975, kvægstald og svinestald fra
1829 er senere ombygget og
grundmuret, lade opført 1929,
halvdelen er senere ombygget til
kostald, maskinhus opført 1979
og desuden er der 2 køresiloer.
Gårdens besætning er på 26 års
køer, 24 ungdyr og 16 slagtekalve, af blandet race, samt 10
ammekøer, 10 ungdyr og 10 slagtekalve af racen Hereford. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, byg og hvede. Der er 4 traktorer, 1
mejetærsker, enkornssåmaskine, roeoptager, svinglæsser, rendegraver, halmpresser,
plansilo, koldt lufts tørreri, 2 fuldautomatiske udrensningsanlæg, foderblandeanlæg og
rørmalkningsanlæg. Maskinstation bruges til ajle og gødningskørsel.
K.G.R. ejer og drives desuden "Vestermarksgaard", Vestermark 11, Flintinge, som har
været forældrenes gård og de bor der stadig.

VESTERMARK 13, "BRYGGER
GÅRDEN", FLINTINGE, 4891
TOREBY, tlf. 53-869004.
LEIF PETER RASMUSSEN, gård
ejer, født d. 10.-4.-1943, søn af
Ellen Ingeborg og Niels William
Aage Rasmussen, Flintinge, gift
d. 21.-9.-1968 med Mona Han
sen, udearbejdende, født d. 22.10.-1942, datter af Martha Ma
rie og Peter Christian Hansen,
Slimminge. Parret har børnene:
Boje, født d. 3.-12.-1970 og Anne Mette, født d. 1.-8.-1973
L.P.R. er deltidslandmand. Han overtog gården d. 1.-4.-1968 fra sine forældre.
Ejendomsskyld 1.660.000. Areal 24 ha.
Stuehuset er ombygget sidst i 1930'erne, maskinhus 1959 og desuden er der kvægstald,
svinestald, lade og ajlebeholder. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, byg
og raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, roeoptager og plansilo. Maskinstation
bruges til lidt af hvert.
VESTERMARK 14, FLINTINGE, 4891 TOREBY L., tlf. 53-869038.
HENRY HALFRED LARSEN, gårdejer, født d. 15.-8.-1909, søn af Maren Kirstine og
Axel Larsen, Flintinge.
H.H.L., der er 3. generation på gården, overtog den i 1942 fra sin far.
Ejendomsskyld 1.650.000. Areal 23,6 ha., der er 3 ha. eng. Oorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1897, hvor også kvægstald og svinestald er bygget, lade og ma
skinhus 1924. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, enkornssåmaskine, roeoptager, halm
presser og koldt lufts tørreri.
VESTERMARK 16, FLINTINGE, 4891 TOREBY L., tlf. 53-869176.
POUL JENSEN, gårdejer, født d. 12.-1.-1926, søn af Kristine og Jens Peter Jensen,
Majbølle, gift d. 2.-10.-1952 med Raghild Steffensen, født d. 23.-5.-1927, død d.
20.-4.-1988, datter af Meta og Magnus Steffensen, Gylling. Parret har datteren
Kirsten, født d. 14.-8.-1955.
P.J. overtog gården i april 1961 fra Frode Bjerregård.
Ejendomsskyld 3.450.000. Areal 48 ha., heraf tilkøbt 24 ha., der er 2 ha. skov.
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ført sidst i 1700-tallet og nyop
ført i 1978, kvægstald og lade
opført 1943, svinestalden fra
1943 er tilbygget i 1972 og 1976,
maskinhus opført 1978 og desu
den er der køresilo. Gårdens be
sætning er på 1.100 slagtesvin.
Planteproduktionens salgsafgrøder
er sukkerroer og lidt korn. Der
er 3 traktorer, enkornssåmaskine,
roeoptager, halmsnitter, plansilo,
koldt lufts tørreri og udmug
ningsanlæg. Maskinstation bruges til ajleudkørsel og tærskning.

VESTER MARK 17, "FLETTEKÆRGÅRD", FLINTINGE, 4891 TORE
BY L., tlf. 53-869097.
CARL VERNER BRÆDDER,
gårdejer, født d. 16.-5.-1940, søn
af Christian og Gerda Brædder,
Døile Fjelde, gift d. 11.-5.-1963
med Antje Bom Jensen, medhjæl
pende hustru, født d. 21.-6.-1940,
datter af Poula og Hans Jensen,
Tingsted. Parret har børnene:
Jens Christian, født d. 3.-7.1967, Inge Lise, født d. 21.-12.-1969 og Else Marie, født d. 30.-1.-1977.
C.V.B. har været på Thune Landbrugsskole. Han er i kredsrepræsentantskabet for MD,
valgt til Østlige Øers Mejeriforening og er i fællesudvalget for kvæg på Sjælland. Han
overtog gården d. 1.-3.-1965 fra Svend Jensen (Hilt).
Ejendomsskyld 2.400.000. Areal 31,6 ha., heraf 4 ha. eng og 0,5 ha. plantage. Desuden
er der forpagtet 13 ha.
Stuehuset er opført i 1887 og gennemrestaureret flere gange, kvægstald opført 1965,
lade 1966, maskinhus 1973, gylletank 1982 og desuden er der køresilo. Gårdens besæt
ning er på 35 årskøer, 45 ungdyr og 15 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens
salgsafgrøder er korn, roer og raps. Der er 3 traktorer, enkornssåmaskine, roeoptager,
halmpresser og rendegraver. Maskinstation bruges til majs.
VESTERMARK 18, FLINTINGE,
4891 TOREBY L., tlf. 53-869186.
OSKAR HANSEN, parcellist, født
d. 12.-1.-1912, søn af Victoria og
Marius Hansen, Flintinge, gift d.
20.-7.-1940 med Vibeke Grethe
Pedersen, født d. 19.-10.-1910,
død d. 17.-6.-1989, datter af
Christian Pedersen, Nykøbing F.
Parret har børnene: Anni, født d.
13.-5.-1939, Poul, født d. 11.-3.1941 og Jørgen, født i 1943.
O.H. overtog gården i april 1941

fra Christian Christensen.
Ejendomsskyld 660.000. Areal 8 ha., heraf tilkøbt 5,5 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1906 og moderniseret flere gange, kvæg- og s vinestald opført
1906 samt lade 1940. Der er 1 traktor.
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VESTERMARK 21, FLINTINGE,
4891 TOREBY L., tlf. 53-869294.
KAJ ÅGE NIELSEN, gårdejer,
født d. 30.-3.-1929, søn af Ellen
Elvira og Erland Emanuel Niel
sen, Hillested, gift d. 22.-7.-1956
med Grethe Jørgensen, medhjæl
pende hustru, født d. 7.-3.-1933,
datter af Dagmar og Jens Jør
gensen, Tiset, Jylland. Parret har
børnene: Bente, født d. 16.-8.-1957
og Knud Erik, født d. 24.-2.-1960.
K.Å.N. overtog gården d.-l.-8.1964 fra Marius Hansen.
Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 19,3 ha., heraf tilkøbt 6,3 ha., desuden er der
forpagtet 7,8 ha.
Stuehuset er opført omkring 1930, gennemrestaureret og tilbygget, senest i 1981,
kvægstald opført 1930 og ombygget til sostald 1984, fedestald til svin opført 1969,
lade 1930, maskinhuset fra 1967 er tilbygget i 1981, desuden er der foderplads. Plan
teproduktionens salgsafgrøder er roer og korn. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker,
enkornssåmaskine, roeoptager, tårnsilo, koldt lufts tørreri samt udmugningsanlæg.
Maskinstation bruges til udkørsel af kalk.
VESTRE ALLE 5, "SUHRGAARDEN", GRÆNGE, 4891 TOREBY L.
INGRID SCHIER SUHR, gårdejer, født d. 7.-10.-1911, gift d. 24.-5.-1935 med Arnold
Suhr, født d. 28.-4.-1908, død d. 1.-1.-1960. Parret har datteren Grete, født d.
28.-3.-1936. I.S.S. overtog gården d. 1.-1.-1960 fra Frederik Suhr.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 33 ha., heraf 6 ha. eng, vej m.m. De 33 ha. forpagtes
af datteren og svigersønnen Grethe og Kjeld Møller Pedersen.
Stuehuset er restaureret i 1983, kvægstald opført 1923, desuden er der lade og svinestald. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og roer. Der er 3 traktorer, 1
mejetærsker, enkornssåmaskine og roeoptager.

VIVEVEJ 6, "VIVEGÅRDEN", FREJLEV ENGHAVE, 4872 KETTINGE.
PREBEN BUXBOM, omtales under Grænge Skovvej 25, 4891 Toreby L.
P.B. overtog gården d. 11.-12.-1968 fra Arnold Vive.
Ejendomsskyld 2.470.000. Areal 47,2 ha., heraf tilkøbt 1,6 ha., der er 15,4 ha. skov og
5,3 ha. mose.
Stuehuset er opført i 1902, kvægstald, svinestald og lade er opført efter brand i 1952,
bygningerne benyttes nu til halmopbevaring. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn
og roer. Der er tørringsanlæg til korn. Maskinerne fra "Skyttegården", bruges på begge
gårde. P.B. ejer og driver også "Skyttegården", Grænge Skovvej 25, 4891 Toreby L.

VÆNGERNE 1, "PILEGÅRDEN",
SDR. KIRKEBY, 4800 NYKØBING
F., tlf. 53-868118.
GITTE OG PETER NIELSEN,
gårdejere.
G.N. er født d. 29.-1.-1945 og
P.N. d. 5.-8.-1943, begge arbej
der som lærere.
Parret overtog gården d. 15.-2.1975 fra Herluf Jørgensen.
Ejendomsskyld 850.000. Areal
9,2 ha.
Stuehuset er opført i 1927 og restaureret i 1975 og 1987, kvægstald, svinestald og
lade er fra 1907. Gården drives med en besætning på 21 moderfår. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er maltbyg og sukkerroer. Der er 2 traktorer, tårnsilo og koldt
lufts tørreri. Maskinstation bruges lidt.
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VAASEVEJ 12, FLINTINGE, 4891
TOREBY L., tlf. 53-869344.
JØRGEN GUNNAR JOHAN HØJ,
gårdejer, født d. 12.-4.-1916, søn
af Kirstine og Peder Høj, Flintin
ge, gift d. 17.-9.-1949 med Anne-Grethe Brædder, medhjælpen
de hustru, født d. 25.-4.-1927,
datter af Margrethe og Viggo
Brædder, Kettinge. Parret har
børnene: Kirsten Hanne, født d.
14.-12.-1950, Anni Grethe, født
d. 18.-3.-1953, Ingrid Gunvor, født d. 17.-6.-1956 og Karin Bodil, født d. 17.-6.-1961.
J.G.J.H. er 3. generation på gården, som han overtog d. 1.-11.-1946 fra forældrene.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 21 ha., som er bortforpagtet.
Stuehuset er opført ca. 1750 og løbende restaureret, senest i 1973, kvægstald, svine
stald og hestestald er opført i 1920 samt lade og maskinhus 1916.
ØVERUP MØLLEVEJ 4, ØVERUP, 4800 NYKØBING F., tlf. 53-839265.
EJNER THORKILD JENSEN LOLLIKE, gårdejer, født d. 14.-8.-1931, søn af Anna
Hansigne og Hans Lollike, Hullebæk, gift d. 16.-7.-1960 med Karoline Margrete Lollike, dagplejeleder, født d. 18.-6.-1937, datter af Elisabeth og Edward Christian
Pedersen Lollike. Parret har børnene: Benedikte, født d. 7.-6.-1968 og Hans Christian,
født d. 10.-7.-1970.
K.M.L. er formand for Menighedsrådet og i bestyrelsen for Husholdningsforeningen.
E.T.J.L. arbejder som kontrolassistent og har været på Haslev Landbrugsskole. Han
overtog gården d. 1.-1.-1961 fra sin svigermor. Nuværende ejer er 3. generation på
gården.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 15,5 ha., heraf tilkøbt 4 ha. Desuden er der forpagtet
1,5 ha.
Stuehuset er opført i 1885 og løbende restaureret, sidst i 1989, kvægstald opført 1885
og ombygget til goldsostald i 1970, svinestald opført 1885 og ombygget til farestald i
1958, fedestald opført 1973, hønsehuset fra 1969 er ombygget til farestald i 1978,
lade opført 1927 og maskinhus 1981. Gården drives med en besætning på 10 kvier til
opdræt. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede og vinterbyg. Der er 2 traktorer,
1 mejetærsker, tårnsilo og varmt lufts tørreri.

ÅMARKSVEJ 25, "ENGMOSE
GÅRD", 4891 TOREBY L., tlf.
53-869434.
EIGIL B. KOFOED, gårdejer,
født d. 13.-5.-1944, søn af Ber
tha og Holger Kofoed, gift d.
25.-11.- 1967 med Inge Margre
the Malmgren, sekretær, født d.
22.-8.- 1945, datter af Kathrine
og Morten Malmgren. Parret har
børnene: Tina, Jane og Lena.
E.B.K. overtog ejendommen d.
1.-4.-1973 fra Johannes Ringsing.
Ejendomsskyld 3.100.000. Areal 48 ha., deraf tilkøbt 20 ha., der er 5 ha. eng. Der
udover er der forpagtet 40 ha.
Stuehuset er opført i 1912 og restaureret i 1979, svinestalden fra 1910 er restaureret
i 1974, 79 og 1989, laden er ombygget til plantørreri i 1983, maskinhuset er fra 1978
og gylletanken 1989. Gården drives med en besætning på 70 årssøer, 200 solgte smågrise og 1.200 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er roer, ærter, græsfrø og
raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 rendegraver, plansilo samt varmt og koldt
lufts tørreri. På gården er ansat 1 medhjælper.
E.B.K. ejer og driver også "Hiltgård" og "Engmosegård" på henholdsvis 12 og 36 ha.
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ÅMARKSVEJ 31, 4891 TOREBY
L., tlf. 53-869431.
NIELS STOFFER, gårdejer, født
d. 29.-5.-1946, søn af Marie og
Jens Peder Nielsen Stoffer, Toreby, gift d. 16.-9.-1972 med Joan
Rasmussen, køkkenmedhjælper,
født d. 20.-10.-1947, datter af
Dagny og Poul Rasmussen, Tøllø
se. Parret har børnene: Jesper,
født d. 23.-5.-1974, Maria, født
d. 22.- 1.-1976 og Karsten, født
d. 20.- 11.-1980.
N.S. har været på Korinth Landbrugsskole. Han er 7. generation på gården, som han
overtog d. 1.-1.-1973 fra sine forældre. Slægten kan med sikkerhed føres tilbage til
1740 som bosiddende på gården.
Ejendomsskyld 1.990.000. Areal 26 ha., heraf ca. 6 ha. mose. Desuden er der forpagtet
21 ha.
Stuehuset er opført 1952 og løbende restaureret, sidst i 1987, drægtighedsstald opført
1930, fare- og drægtighedsstald 1978, laden fra 1926 er tilbygget i 1956 og 1978,
desuden er der ajlebeholder. Gården drives med en besætning på 85 årssøer og ca.
1.750 solgte smågrise. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, frø, rødsvin
gel, ærter og maltbyg. Der er 2 traktorer, 3 plansiloer, koldt lufts tørreri og halmfyr.
Maskinstation bruges til lidt af hvert.
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NØRRE ALSLEV KOMMUNE
ALLEEN 1, "GÆRDMOSEGAARD", GUNDSLEVMAGLE, 4863 ESKILSTRUP, tlf. 53836569.
EJNER PEDERSEN, gårdejer, født d. 26.-8.-1937, søn af Erna og Johannes Pedersen,
Gundslevmagle, gift i 1962 med Anne Lise Christensen, hjemmehjælper, født d. 12.4.-1942, datter af Olga og Svend Aage Christensen, Nysted. Parret har børnene: Han
ne, født d. 29.-4.-1964, Lone, født d. 7.-10.-1968 og Karsten, født d. 24.-6.-1973.
E.P. driver maskinstation sammen med broderen, Poul Pedersen, Blichersvej 4.
E.P. har været på Høng Landbrugsskole. Han overtog gården i 1978 fra Hans Staal.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 23,7 ha., heraf 2,2 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1830 og løbende restaureret, svinestalde opført 1830, 1914 og
restaureret 1935, hestald 1958, lade og maskinhus 1927, desuden er der ajlebeholder.
Gården drives med en besætning på 12 årssøer, 130 solgte smågrise og 15 slagtesvin
samt 2 heste. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, hvede, byg, ærter og
raps. Der er 3 traktorer, plansilo, varmt og koldt lufts tørreri.
ALSTRUP SKOVVEJ 18, "ALSTRUPGÅRD", KIPPINGE BRARUP STAGER, 4840 NØR
RE ALSLEV, tlf. 53-832535.
LENE OG PER BONDE, gårdejere.
P.B. er født d. 30.-5.-1959, søn af Bente og Georg Bonde, Vålse, gift d. 16.-5.-1987
med Lene Billefeld Bornebuch, født d. 16.-7.-1965, datter af Elna og Carl Bornebuch.
Parret har sønnen Carsten.
P.B. er fabriksarbejder og har været på landbrugsskole. Parret overtog gården i 1987
fra Harald Nielsen.
Ejendomsskyld 4.400.000. Areal 62 ha., heraf 0,75 ha. skov, 2 ha. eng og 0,5 ha. mose.
Stuehuset er opført i 1866 og restaureret 1940, kvægstald, svinestald, lade og maskin
hus opført 1897. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, korn, timian, rød
svingel, engrapgræs, ærter, hvidkløver og skorzonerødder.
Ejendommen er d. 1.-10.-1990 overtaget af Hans Bonde Hansen, født d. 10.-12.-1965,
søn af Esther og Otto Hansen, Nørre Alslev.
Gårdens planteproduktion er herefter omlagt til sukkerroer, frø, byg og hvede. Gården
drives fra "Holgershåb". Nr. Vedbyvej 12, 4840 Nørre Alslev.

ALSTRUP SKOVVEJ 34, "SKOVTOFTEGÅRD", KIPPINGE BRA
RUP STAGER, 4840 NØRRE AL
SLEV, tlf. 53-832104.
NIELS PREBEN BAAD, gårdejer,
født d. 18.-4.-1940, søn af Eva
og Aksel Baad, Sørup, gift d.
5.-5.-1965 med Ulla Carlsen, hus
mor, født d. 13.-1.-1943, datter
af Carl Alfred Carlsen, Lolland.
Parret har børnene: Carlotte og
Merete.
N.P.B. arbejder som entreprenør
og har været på landbrugsskole. Han overtog gården i 1966 fra Oskar Hansen.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 14,5 ha., heraf 1 ha. eng. Jorden er bortforpagtet.
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samt maskinhus 1979. Der er 2 traktorer.

ALSTRUP SKOVVEJ 39, "MAJ
GÅRD", KIPPINGE BRARUP
STAGER, 4840 NØRRE ALSLEV,
tlf. 53-832105.
RASMUS STANG, gårdejer, født
d. 5.-5.-1929, søn af Magnus
Stang, gift d. 30.-9.-1967 med
Ruth Green, husmor, født d.
3.-4.-1941, datter af Aage Gre
en. Parret har børnene: Ulla og
Hans Peter.
R.S., der er 4. generation på

gården, overtog den i 1965 fra sin far.
Ejendomsskyld 2.420.000. Areal 33 ha., heraf 1,5 ha. skov. 25 ha. er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1862 og løbende restaureret og lade opført 1897. Der er 2 trak
torer. På gården er ansat 1 medhjælper.
ALSTRUP SKOVVEJ 42, KIPPINGE BRARUP STAGER, 4840 NØRRE ALSLEV, tlf.
53-832162.
KNUD LEJRE JENSEN, gårdejer, født d. 26.-3.-1937, søn af Erik Jensen, gift d.
7.-7.-1962 med Kirsten Larsen, husmor, født d. 1.-9.-1940, datter af Christian Larsen.
Parret har børnene: Lone og Hanne.
K.L.J. har været på landbrugsskole. Han overtog gården i 1985 fra Carl Sommer.
Areal 22 ha.
Stuehuset er opført i 1889 og restaureret 1987, kvægstald, svinestald og lade er opført
1889. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer og korn. Der er 3 traktorer, 1
mejetærsker, plansilo, varmt og koldt lufts tørreri samt halmfyr.
ALSTRUPVEJ 7, 4840 NØRRE ALSLEV.
LAURA STEFFENSEN, gårdejer, født d. 13.-11.-1903, datter af Rasmus Larsen, gift i
1927 med Georg Steffensen, gårdejer, søn af Lars Hansen. Parret har børnene: Kathe
og Anni.
L.S. er 2. generation på gården, som blev overtaget i 1929 fra Christian Steffensen.
Areal 33,5 ha., som er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1861, hvor også kvægstald og svinestald blev bygget, laden er
fra 1952.
ALSTRUPVEJ 28, KIPPINGEGAARD", VESTER KIPPINGE,
4840 NØRRE ALSLEV, tlf.
53-831196.
ERIK BOM, gårdejer, født d.
27.-5.-1946, søn af Inger og
Hans Frede Sørensen Bom, Egen
se, gift d. 7.-7.-1984 med Bente
Rasmussen, sygehjælper, født d.
7.-1.-1954, datter af Magda og
Poul Rasmussen, Nørre Alslev.
Parret har børnene: Charlotte
Kirstine, født d. 3.-1.-1975, Ane
Louise, født d. 6.-5.-1984 og Anders Erik, født d. 28.-12.-1988.
E.B. har været på Høng Landbrugsskole. Han er 6. generation på gården, som han
overtog d. 1.-7.-1976 fra sin far.
Areal 48,6 ha., heraf tilkøbt 19,3 ha., der er 3,3 ha. eng og mose. Desuden er der
forpagtet 38 ha..
Stuehuset er opført i 1832 og restaureret 1943, kvægstald opført 1832, svinestald og
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salgsafgrøder er sukkerroer, frø, korn, ærter og lucerne. Der er 3 traktorer, 1
mejetærsker, rendegraver, plansilo, koldt lufts tørreri samt anpart i vindmølle.
E.B. driver desuden gårdene Egensevej 30, Smedevej 7 og Alstrupvej 29.

BANNERUPVEJ 8, "KÆDEBRUGGGAARD", BANNERUP, 4863
ESKILDSTRUP, tlf. 53-836198.
HANS HØEGH, gårdejer, født d.
29.-10.-1930, søn af Ingeborg og
Karl Høegh, Frejlev, gift d. 4.7.-1959 med Kirsten Krogh, hus
mor, født d. 30.-4.-1937, datter
af Johanne og Morten Krogh,
Bannerup. Parret har børnene:
Flemming, født d. 4.-12.-1960,
Anette, født d. 21.-10.-1964 og
Erling, født d. 10.-5.-1969.
H.H. er tillidsmand i Landboforeningen. Han overtog gården i 1965 fra sin svigerfar.
Ejendomsskyld 2.850.000. Areal 34,1 ha. og der er forpagtet 20 ha.
Stuehuset er opført 1899 og løbende restaureret, senest i 1982, svinestald opført 1971,
lade 1934 og desuden er der ajlebeholder. Gården drives med en besætning på 1.800
slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, konserves ærter og korn.
Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, koldt og varmt lufts tørreri samt anpart i
vindmølle. Maskinstation bruges delvis. På gården er ansat 1 medhjælper.
BARUP SØVEJ 7, BARUP, 4850 STUBBEKØBING, tlf. 53-833033.
PETER HANSEN, gårdejer, født d. 8.-6.-1935, søn af Margrethe og Harald Hansen.
P.H. er 3. generation på gården, som han overtog i 1975 fra sin mor.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 10 ha., heraf 1 ha. eng.
Stuehuset er opført 1908 og løbende restaureret, svinestald opført 1911. Gården drives
med en besætning på 15 årssøer og ca. 200 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrø
der er sukkerroer, byg og hvede. Der er 1 traktor. Maskinstation bruges delvis.

BAUNEHØJEN 1, "DAHLGÅRDEN", GRIMMELSTRUP, 4840 NØRRE ALSLEV, tlf.
53-834538.
HANS OLSEN, gårdejer, født d. 19.-8.-1923, søn af Agnes og Rasmus Olsen, gift d.
29.- 10.-1960 med Nina West, husmor, født d. 22.-3.-1936, datter af Anna og Laurits
West, Grænge. Parret har børnene: Helge, født d. 10.-1.-1962 og Dorit, født d.
1.-2.-1969.
H.O. har været på Ryslinge Højskole. Han er 3. generation på gården, som han over
tog i 1960 fra sin far.
Ejendomsskyld 1.520.000. Areal 18,2 ha., heraf tilkøbt 4,4 ha. Desuden er der for
pagtet 4,4 ha.
Stuehuset er opført i 1887 og løbende restaureret, kvæg- og svinestald er opført i
1887, maskinhus 1980 og gylletank 1978. Planteproduktionens salgsafgrøder er stedmo
der, kinakål, Icebergsalat, ærter, sukkerroer, lucerne, byg og hvede. Der er 5 trak
torer, 1 mejetærsker og 2 markvandingsanlæg. Ind i mellem er der ansat løsarbejdere.
H.O. driver også Baunehøjen 2, Grimmelstrup.
BAUNEHØJEN 2, "VALHALLA", GRIMMELSTRUP, 4840 NØRRE ALSLEV.
HANS OLSEN, gårdejer, omtales under Baunehøjen 1.
H.O. overtog gården i 1986 fra Svend Madsen.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 11 ha.
Stuehuset er opført i 1907 og løbende restaureret, desuden er der lade med kølerum.
Gården drives i samdrift med Baunehøjen 1, Grimmelstrup. Maskinerne anvendes på
begge gårdene. Sønnen Helge Olsen er bosat på "Valhalla".
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MOGENS TRUELSEN KEIS, landmand, født d. 3.-4.-1933, søn af Helga og Rudolf Keis,
Riserup, gift d. 24.-10.-1959 med Hertha Hertz, kontorassistent, født d. 9.-1.-1938,
datter af Ruth og Kaj Hertz, 0. Kippinge. Parret har børnene: Henning, født d. 6.-8.1961, Anders, født d. 12.-4.-1963 og Anne Marie, født d. 31.-5.-1968.
M.T.K. har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-1.-1959 fra
Lars Pergård Jensen.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 18,6 ha., heraf tilkøbt 5,5 ha.
Stuehuset er opført ca. 1870 og løbende restaureret, kvæg- og svinestald er opført
1870 og løbende restaureret, lade opført 1932, maskinhus 1973, køresilo 1952 og des
uden er der ajlebeholder. Gårdens besætning er på 4 slagtekalve af racen SDM, 4 års
søer, 20 solgte smågrise og 3 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukker
roer, byg og hvede. Der er 4 traktorer og 1 mejetærsker. Maskinstation bruges delvis.

BJERGVEJ 10, 0. KIPPINGE,
4840 NØRRE ALSLEV, tlf. 53832242.
BJARNE SKOV PEDERSEN, gård
ejer, født d. 21.-8.-1943, søn af
Grethe og Otte Pedersen, gift d.
25.-9.-1965 med Jette Rasmussen,
pædagogmedhjælper, født d. 12.11.-1948, datter af Evelyn og Er
land Rasmussen. Parret har bør
nene: Jack, født d. 9.-4.-1966 og
Bonnie, født d. 10.-5.-1968.
B.S.P. arbejder som gulvlægger.

Han overtog gården d. 1.-6.-1984 fra sin far.
Areal 11 ha.
Stuehuset er opført 1972 og løbende restaureret, svinestald opført 1957, lade 1950, ma
skinhus 1987, desuden er der ajlebeholder. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukker
roer og korn. Der er 4 traktorer og 1 mejetærsker. På gården er ansat 1 medhjælper.
BJERGVEJ 14, 0. KIPPINGE, 4840 NØRRE ALSLEV, tlf. 53-832198.
HANS PETERSEN, gårdejer, født d. 12.-4.-1947, søn af Inger og Marius Petersen, gift
d. 18.-5.-1968 med Anne Tønnesen, husmor, født d. 12.-3.-1949, datter af Regina og
Svend Tønnesen, Nr. Vedby. Parret har børnene: Kenneth, født d. 14.-9.-1968, Michael,
født d. 28.-2.-1972, Kasper, født d. 5.-1.-1976 og Kristian, født d. 6.-1.-1982.
H.P. er 3. generation på gården, som han overtog d. 15.-10.-1969 fra sin far.
Ejendomsskyld 2.400.000. Areal 34,5 ha., heraf tilkøbt 4,5 ha.
Stuehuset er opført i 1911 og løbende restaureret, kvægstald, svinestald, lade, foder
hus og maskinhus er opført i 1971. Gården drives med en besætning på 1.000 slagte
svin. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, vinterraps og korn. Der er 5
traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, varmt og koldt lufts tørreri.

BLICHERSVEJ 4, "EGHOLM",
GUNDSLEVMAGLE, 4863 ESKILDSTRUP, tlf. 53-836369.
POUL PEDERSEN, gårdejer,
født d. 27.-12.-1940, søn af Erna
og Johannes Pedersen.
P.P. driver maskinstation. Han
overtog gården i 1973 fra sin
mor.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal
27 ha., heraf tilkøbt 11,5 ha.,
der er 2,2 ha. skov. Desuden er
der forpagtet 49,5 ha.
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Stuehuset er opført 1920 og løbende restaureret, kvægstald, svinestald og lade er op
ført i 1920, maskinhuse 1953, 1972 og 1980, derudover er der ajlebeholder. Gården
drives med en besætning på 10 årssøer, 125 solgte smågrise, 75 slagtesvin samt 8 får.
Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, byg, hvede, raps, ærter og engrap
græs. Der er 5 traktorer, 2 mejetærskere, 1 rendegraver, roesåmaskine, 2 roeoptagere,
2 marksprøjter, 2 staldgødningsspredere, 1 luftgødningsspreder, tårnsilo samt varmt og
koldt lufts tørreri. På maskinstationen er ansat 2 medhjælpere.

BLICHERSVEJ 8, "HJULMANDS
GÅRD", GUNDSLEVMAGLE, 4863
ESKILDSTRUP, tlf. 53-836253.
POUL ERIK LARSEN, gårdejer,
født d. 14.-12.-1938, søn af Hilda
og Aksel Larsen, Nysted, gift d.
19.-4.-1965 med Lis Mortensen,
pantefoged, født d. 16.-7.-1942,
datter af Elna og Karl Morten
sen, Kettinge. Parret har børne
ne: Bo og Brit.
P.E.L. har været på Sydsjælland
Landbrugsskole. Han overtog går
den d. 1.-3.-1968 fra Svend Aage Nielsen.
Ejendomsskyld 2.940.000. Areal 41 ha., heraf tilkøbt 25 ha., der er 3 ha. skov.
Derudover er der forpagtet 36 ha.
Stuehuset er løbende restaureret, sidst i 1976-78, og desuden er der sostald, lade og
maskinhus. Gården drives med en besætning på 80 årssøer. Planteproduktionens salgs
afgrøder er korn, roer og frø. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker samt plansilo og
koldt lufts tørreri. På gården er ansat 1 medhjælper.

BLICHERSVEJ 10, GUNDSLEV
MAGLE, 4863 ESKILDSTRUP,
tlf. 53-836258.
HARALD PIIL, gårdejer, født d.
6.-2.-1919, søn af Elna og Peder
Piil.
H.P. har været på Ryslinge Høj
skole. Gården har været i fami
liens eje siden 1887, da faderen
købte den. H.P. overtog den i
1945.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal
14 ha.
Stuehuset er opført i 1952, kvæg- og svinestald 1950 samt lade 1955. Gårdens besæt
ning er på 3 årsammekøer og 3 slagtekalve af racerne RDM og SDM. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er sukkerroer, byg, hvede og græs. Der er 1 traktor. Maskin
station bruges delvis.
BLICHERSVEJ 16, GUNDSLEVMAGLE, 4863 ESKILDSTRUP, tlf. 53-836228.
RAGNHILD HAAGENSEN, gårdejer, født d. 4.-7.-1945, datter af Helga og Haakon
Haagensen, bor sammen med Jørgen M. Johansen, inseminør, født d. 29.-3.-1941, søn
af Inger og Børge Johansen, Odense.
R.H. overtog gården i 1977 fra sin far.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 14 ha.
Stuehuset er opført ca. 1870 og løbende restaureret, svinestalden fra ca. 1870 er
restaureret flere gange, laden er fra ca. 1870 og desuden er der ajlebeholder. Gården
drives med en besætning på 20 årskøer, 10 ungdyr og 10 slagtekalve af racen SDM.
Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, byg og græs. Der er 1 traktor og
tårnsilo. Maskinstation bruges delvis.
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BORREGÅRDSVEJ 5, "BORREGAARD", EGENSE, 4840 NØRRE ALSLEV.
JAN KJARUP NIELSEN, gårdejer, født d. 19.-10.-1948, søn af Grethe og Kjel Nielsen.
J.K.N. har børnene: Maja, født d. 28.-11.-1971, Joan, født d. 10.-10.-1974 og Kristian,
født d. 25.-10.-1981. Han arbejder som fuldmægtig og overtog gården i 1988 fra Oskar
Løj mand. Ejendomsskyld 4.800.000. Areal 74,4 ha., heraf 3 ha. skov. Desuden er der
forpagtet 7 ha. Stuehuset er opført 1890 og løbende restaureret i 1980'erne, laden er
fra 1983. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, korn, ærter og frø. Der er
1 traktor, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg og 1 rendegraver.

BRARUPVEJ 14, KIPPINGE BRARUP STAGER, 4840 NØRRE AL
SLEV, tlf. 53-832196.
AAGE ROUG, gårdejer, født d.
8.-8.-1938, søn af Johannes Roug, Skerne, gift d. 9.-5.-1964
med Grethe Nielsen, køkkenassi
stent, født d. 13.-4.-1942, datter
af Thorvald Nielsen, Idestrup.
Parret har børnene: Søren, Jacob
og Bettina.
AA.R. har været på Sydsjællands
Landbrugsskole, han er i besty
relsen for idrætsforeningen og skolekommissionen. Han overtog gården d. 1.-4.-1969
fra Folmer Jensen. Ejendomsskyld 2.450.000. Areal 30 ha., heraf tilkøbt 4,5 ha.
Stuehuset er opført 1884 og senest restaureret i 1978, fedestalden er ombygget i
1974, svinestald opført 1979, lade 1950 og maskinhus 1977. Gården drives med en be
sætning på 2.600 slagtesvin og desuden er der 1 hest. Planteproduktionens salgsafgrøde
er sukkerroer. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og koldt lufts tørreri.
BRARUPVEJ 16, "EGELUND",
KIPPINGE BRARUP STAGER,
4840 NØRRE ALSLEV, tlf.
53-832096.
KAREN RAAHAUGE, hjemmehjæl
per, født d. 3.-8.-1944, datter af
Georg Henriksen, gift d. 8.-7.-1967
med Bent Raahauge, født d. 23.10.-1942, søn af Peter Raahau
ge. Parret har børnene: Claus,
Jesper og Helle.
K.R. er 3. generation på gården,
som hun overtog d. 20.-2.-1972.
Ejendomsskyld 3.150.000. Areal 46 ha.
Stuehuset er løbende restaureret, laden er fra 1950, desuden er der svinestald. Gården
drives med en besætning på 4 årssøer, 75 solgte smågrise og 75 slagtesvin, samt 2 po
nyheste. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, korn, ærter, raps, hvidkløverfrø og engrapgræs. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, enkornssåmaskine og tårnsilo.

BRARUPVEJ 19, KIPPINGE BRA
RUP STAGER, 4840 NØRRE AL
SLEV, tlf. 53-832123.
BØRGE FREDDY KRISTIAN SEMBACH, gårdejer, født d. 1.-4.1915, søn af Ludvig Sembach,
Hullebæk, gift d. 14.-5.-1947
med Edel Skytte, husmor, født d.
2.- 12.-1922, datter af Rasmus
Skytte, Bjørup. Parret har børne
ne: Hanne, Ulla og Erik.
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Ejendomsskyld 340.000. Areal 7,2 ha., som er solgt fra i 1985.
Stuehuset er opført 1880 og løbende restaureret, kvæg- og svinestald er opført i 1880
og lade 1955. På gården er der 25 høns. Der er 1 traktor.

BRARUPVEJ 21, KIPPINGE BRARUP STAGER, 4840 NØRRE ALSLEV, tlf. 53-832470.
HANS PEDER HENRIK HENRIKSEN, gårdejer, født d. 9.-8.-1926, søn af Valdemar
Henriksen, Kippinge Brarup Stager.
H.P.H.H. har været på Lyngby Landbrugsskole. Han er 2. generation på gården, som
han overtog i 1972 fra sin far.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 17,2 ha.
Stuehuset er opført i 1878 og restaureret 1944, kvægstald opført 1926, svinestald og
maskinhus 1962, samt lade 1921. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer og
korn. Der er 3 traktorer samt plansilo.

BRARUPVEJ 23, KIPPINGE BRA
RUP STAGER, 4840 NØRRE AL
SLEV, tlf. 53-832166.
GEORG HELMER KROG, gård
ejer, født d. 15.-9.-1951, søn af
Henry Krog, 0. Kippinge, gift d.
18.-7.1987 med Pia Vesterkær Pe
dersen, postarbejder, født d. 3.11.-1955, datter af Knud Vester
kær Pedersen, Nykøbing F. Par
ret har børnene: Louise og Ni
colai.
G.H.K. har været på landbrugs
skole. Han overtog gården i 1974 fra Hans Ejlersen.
Ejendomsskyld 2.550.000. Areal 33 ha. og der er lejet 20 ha.
Stuehuset er opført ca. 1896 og restaureret 1983, lade og maskinhus er opført i 1984
og desuden er der fedestald. Gårdens besætning er på 400 slagtesvin. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er sukkerroer, gule ærter, græs og korn. Der er 3 traktorer, 1
mejetærsker, rendegraver, plansilo og koldt lufts tørreri. En skoledreng hjælper til på
gården.
BRUNTOFTEVEJ 7, "VÆVERGÅRD", SØRUP, 4863 ESKILDSTRUP, tlf. 53-836147.
FREDE og TORBEN PEDERSEN, gårdejere.
F.P. er født d. 19.-3.-1922, søn af Jenny og Jens E. Pedersen, Eskildstrup, gift d.
29.-4.-1945 med Dagny Pedersen, husmor, født d. 11.-7.-1918, datter af Dorthea og
Hans Jørgen Pedersen. Parret har børnene: Torben, født d. 9.-7.-1947, Helen, født d.
3.-2.-1950 og Bent, født d. 19.-4.-1959.
F.P. har været på Lundby Landbrugsskole. Han overtog gården, som ejes sammen med
sønnen Torben, i 1945 fra svigerforældrene.
Ejendomsskyld 8.500.000. Areal 123 ha., heraf tilkøbt 79,8 ha. Der er 2,2 ha. skov og
2,2 ha. eng.
Stuehuset er opført 1872 og restaureret 1978, kvæg- og svinestald fra 1950 er løbende
restaureret, lade opført 1951 og maskinhus 1985. Planteproduktionens salgsafgrøder er
sukkerroer, byg, hvede og frø. Der er 6 traktorer, 1 mejetærsker, 1 rendegraver, plan
silo samt varmt lufts tørreri.

BRUNTOFTEVEJ 12, "VIRKELYST", SØRUP, 4863 ESKILDSTRUP, tlf. 53-836086.
WILLY LARSEN, gårdejer, født d. 8.-10.-1914, søn af Marie og Hans Larsen,
Raunstrup, gift d. 2.-12.-1950 med Tove Dyssekær Andersen, husmor, født d. 21.6.-1925, datter af Hedvig og Johannes Andersen, Tågerup. Parret har sønnen Hans
Erik, født d. 28.-5.-1957.
W.L. har været på landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-1.-1961 fra Karl Hviid.
Ejendomsskyld 810.000. Areal 7,7 ha.
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1909 og løbende restaureret, svi
nestald, lade og maskinhus er op
ført i 1909, svinestalden er lø
bende restaureret. Gården drives
med en besætning på 5 årssøer
og 90 slagtesvin. Planteprodukti
onens salgsafgrøder er sukkerroer
og byg. Der er 1 traktor. Maskin
station bruges delvis.

BØDKER ALLE 6, "ANELUND",
4840 NØRRE ALSLEV, tlf. 53831185.
STEEN RAAHAUGE, gårdejer,
født d. 29.-5.-1958, søn af Anne
og Erik Raahauge, gift d. 11.-7.1981 med Helle Olsen, husmor,
født d. 17.-6.-1960, datter af
Lilly og Kjeld Olsen, Stubbekø
bing. Parret har børnene: Camil
la, født d. 18.-12.-1981 og Per,
født d. 4.-5.-1984.
S.R. har været på Lyngby Land
brugsskole. Han overtog gården i 1983 fra sin far, nuværende ejer er 3. generation på
gården.
Ejendomsskyld 4.500.000. Areal 63 ha.
Stuehuset er opført i 1956 og løbende restaureret, svinestalde er opført i 1956 og
1985, maskinhus 1986, foderhus og blanderum 1956 og 1985. Gården drives med en be
sætning på 10 årssøer, 200 solgte smågrise og 150 slagtesvin. Planteproduktionens
salgsafgrøder er sukkerroer, vinterbyg, vinterhvede, frøgræs, hvidkløver og vårbyg.
Der er 5 traktorer og 1 mejetærsker.

BØDKER ALLE 10, "OREHØJGAARD", 4840 NØRRE ALSLEV,
tlf. 53-831024.
EVALD CHRISTOFFERSEN, gård
ejer, født d. 3.-9.-1921, søn af
Elna og Hans Laurits Paul Chri
stoffersen, Vålse, gift d. 2.-7.1948 med Erna Marie Madsen,
husmor, født d. 29.-10.-1921, dat
ter af Karen og Jens Madsen,
Alstrup. Parret har sønnen Mo
gens, født d. 30.-7.-1951.
E.C. har været på Lundby Land
brugsskole. Han overtog gården d. 1.-1.-1956 fra sin far.
Ejendomsskyld 2.400.000. Areal 31,8 ha.
Stuehuset er opført i 1928 og løbende restaureret, svinestald og maskinhus er opført i
1928. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, korn og frø. Der er 3 traktorer
og koldt lufts tørreri. Man benytter maskinstation.
BØDKER ALLE 12, "STRANDHØJGAARD", VÅLSE, 4840 NØRRE ALSLEV, tlf. 53831149.
KJELD JACOBSEN, gårdejer, født d. 15.-2.-1935, søn af Anna og Jørgen Jacobsen,
Vålse, gift d. 29.-12.-1960 med Jytte Borella Olsen, husmor, født d. 16.-3.-1935,
datter af Else og Poul Olsen. Parret har børnene: Carsten, født d. 26.-9.-1962 og
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Lene, født d. 20.-6.-1966.
Kjeld Jacobsen overtog gården d.
1.-11.-1972 fra sin far.
Ejendomsskyld 1.420.000. Areal
20,8 ha.
Stuehuset er opført i 1912 og lø
bende restaureret, svinestalden
er fra 1974 og der er ajlebehol
der. Gården drives med en besæt
ning på 10 årssøer og 130 solgte
smågrise. Planteproduktionens
salgsafgrøder er sukkerroer, korn
og frø. Der er 3 traktorer og 1 mejetærsker.

DAMGÅRDSVEJ 1, KIPPINGE
BRARUP STAGER, 4840 NØRRE
ALSLEV, tlf. 53-832058.
BENT CHRISTIANSEN, gårdejer,
født d. 15.-2.-1930, søn af Elmer
Christiansen, Særslev, gift d.
17.- 2.-1962 med Eva Andersen,
husmor, født d. 13.-4.-1934, dat
ter af Esther og Georg Ander
sen, Nykøbing F. Parret har bør
nene: Gitte, Kirsten og Klaus.
B.C. overtog gården d. 15.-3.-1967
fra Mogens Jensen.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 22,3 ha.
Stuehuset er opført i 1910 og løbende restaureret, kvægstalden fra 1974 er senere
tilbygget, svinestald opført 1910, maskinhus 1955 og køresilo 1974. Gården drives med
en besætning på 27 årskøer og 27 ungdyr af blandet race samt 1 årsso, 12 solgte små
grise og 3 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer og korn. Der er
3 traktorer og 1 mejetærsker. På gården er ansat 1 medhjælper.
DAMGÅRDSVEJ 2, "DAMGÅRD",
KIPPINGE BRARUP STAGER,
4840 NØRRE ALSLEV, tlf. 53832234.
BØRGE SOMMER, gårdejer, født
d. 13.-12.-1946, søn af Otto Jo
hannes Sommer, gift d. 4.-5.-1985
med Connie Jepsen, hjemmehjæl
per, født d. 4.-4.-1947, datter af
Herman Jepsen, Års. Parret har
datteren Irene.
B.S. arbejder som fabriksarbejder
og har desuden været på land
brugsskole. B.S., der er 3. generation på gården, overtog den i 1975 fra sin far.
Ejendomsskyld 1.750.000. Areal 24 ha.
Stuehuset er opført i 1906 og restaureret 1983, maskinhuset er fra 1965 og der er
svinestald. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, korn og frø. Der er 2
traktorer og 1 mejetærsker.

DUKKERUPVEJ 12, "DUKKERUPGÅRD", DUKKERUP, 4850 STUBBEKØBING, tlf.
53-833440.
HANNE BIRGIT PEDERSEN, gårdejer, født d. 16.-2.-1960, datter af Agnete og Knud
Hansen, Sorø, gift d. 12.-11.-1988 med Lars Renner Pedersen, landmand og maskin
fører, født d. 17.-8.-1963, søn af Alice og Jørgen Renner Pedersen, Nr. Alslev. Parret
har børnene: Claus, født d. 4.-2.-1988 og Sisse, født d. 17.-1.-1990.
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dersen har været på Høng Land
brugsskole og har det grønne be
vis. Parret overtog gården d.
1.-11.-1988 fra Søren Skaaning.
Areal 33 ha.
Stuehuset er opført i 1898 og se
nere restaureret, svinestalden fra
1918 er ombygget omkring 1976,
laden fra 1918 er ombygget i
1956 og maskinhuset er fra 1958.
Gården drives med en besætning
på 85 årssøer og ca. 1.700 slag
tesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er lucerne, sukkerroer og maltbyg. Der er 2
traktorer, 1 mejetærsker, roeoptager, plansilo og koldt lufts tørreri. Maskinstation
bruges lidt.
H.B.P. ejer og drives desuden Truelstrupvej 5, 4850 Stubbekøbing. Denne gård er på 13
ha. og bygningerne bruges til grisene. Stuehuset er lejet ud.

DUKKERUPVEJ 14, "MISKOVGÅRD", 4850 STUBBEKØBING, tlf. 53-833257.
GUNNAR JENSEN, gårdejer, født d. 14.-9.-1939, søn af Ingrid og Holger Jensen,
Falster, gift d. 16.-11.-1974 med Anne Lise Andersen, socialpædagog, født d.
8.-9.-1944, datter af Grethe og Poul Andersen, Lillebrænde. Parret har børnene:
Jacob, født d. 14.-9.-1976 og Lars, født d. 10.-6.-1980.
G.J. overtog gården i 1966 fra Edel Larsen.
Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 33 ha., heraf 1 ha. skov. Desuden er der forpagtet 13
ha.
Stuehuset er opført i 1903 og løbende restaureret, svinestalde er opført i 1903 og
1978, lade 1903 og maskinhus 1976. Gårdens besætning er på 500 slagtesvin. Plante
produktionens salgsafgrøder er sukkerroer, byg, hvede og ærter. Der er 3 traktorer, 1
mejetærsker, plansilo, varmt og koldt lufts tørreri samt halmfyr.
DÆMNINGSVEJ 27, VÅLSE, 4840
NØRRE ALSKEV.
FREDE JOHANNESEN, gårdejer,
født d. 22.-3.-1922, søn af Ber
tha og Hans Johannesen.
F.J. overtog gården i 1964 fra
sin far.
Ejendomsskyld 600.000. Areal
7,2 ha., der er frasolgt 1,5 ha.
Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført ca. 1880 og
løbende restaureret, kvægstald
opført 1941, svinestald 1954,
lade 1976, maskinhus 1962 og desuden er der ajlebeholder. Der er 2 traktorer.
EGELEV GADE 14, 4840 NØRRE
ALSLEV, tlf. 53-834557.
ERIK FLORENTZEN, gårdejer,
født d. 3.-11.-1920, søn af Marie
og Peder Florentzen.
E.F. har været på Dalum Land
brugsskole. Han er 3. generation
på gården, som han overtog i
1957 fra sin far.
Ejendomsskyld 1.560.000. Areal
19,3 ha.
Stuehuset er opført i 1937 og
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løbende restaureret, kvægstald, svinestald og lade er opført i 1937 samt maskinhus
1979. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, korn og lucerne. Der er 2
traktorer. Der benyttes maskinstation.
EGELEVGADE 21, "EGELEVGAARD", EGELEV, 4840 NØRRE ALSLEV, tlf. 53-834054.
OSVALD OG JØRN MORTENSEN, gårdejere.
O.M. er født d. 15.-11.-1920, søn af Anna og Alfred Mortensen, gift i 1948 med Lise
Jensen, husmor, født d. 15.-10.-1925, datter af Klara og Karl Jensen, Døllefjelde.
Parret har børnene: Helle, født d. 18.-1.-1951, Jørn, født d. 6.-2.-1953 og Rita, født
d. 20.-9.-1956.
J.M. har været på Høng Landbrugsskole.
O.M. har været på Lyngby Landbrugsskole. Han overtog gården i 1952 fra sin far og
ejer den nu i fællesskab med sønnen Jørn, som er 3. generation.
Ejendomsskyld 5.200.000. Areal 62 ha., heraf tilkøbt 1,6 ha.
Stuehuset er opført i 1887, svinestald 1977 og maskinhus 1980. Gården drives med en
besætning på 1.200 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøde er sukkerroer. Der er
4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 rendegraver, plansilo, koldt lufts tørreri og halmfyr.

EGENSEVEJ 13, "SVENDSMINDE",
4840 NØRRE ALSLEV, tlf. 53831022.
JØRN LARSEN, gårdejer, født d.
28.-4.-1946, søn af Esther og
Ejvin Larsen, gift d. 22.-5.-1971
med Marianne Andersen, husmor,
født d. 14.-4.-1951, datter af
Gerda og Holger Andersen, Bir
ket. Parret har børnene: Birthe,
født d. 10.-4.-1972, Palle, født d.
28.- 4.-1974, Kenneth, født d.
28.-9.- 1976, Kristian, født d.
18.-10.-1978 og Kasper, født d. 11.-6.-1988.
J.L. har været på Høng Landbrugsskole og arbejder nu som forretningsfører. Han er 3.
generation på gården, som han overtog i 1969 fra sin far.
Ejendomsskyld 1.420.000. Areal 16 ha., heraf tilkøbt 6 ha.
Stuehuset er opført 1912-14 og restaureret 1978, svinestald opført 1912-14, foderhus
1951, lade og maskinhus 1975. Gården drives med en besætning på 375 slagtesvin samt
5.200 høns af racen Hvide Italienere. Planteproduktionens salgsafgrøde er sukkerroer.
Der er 1 traktor, andel i mejetærsker, tårnsilo, varmt og koldt lufts tørreri samt
vindmølle.

EGENSEVEJ 14, "MØLLEGAARDEN", 4840 NØRRE ALSLEV,
tlf. 53-831193.
KNUD NIELSEN, gårdejer, født
d. 23.-6.-1927, søn af Rasmine
og Jens Peter Nielsen, Brarup,
gift d. 12.-11.-1954 med Emmy
Larsen, husmor, født d. 25.-2.1928, datter af Asta og Aage
Larsen, Vålse. Parret har børne
ne: Jens Aage, født d. 18.-7.-1955
og Bodil, født d. 10.-2.-1958.
K.N. arbejder som graver ved
Vålse Kirke. Han overtog gården i 1970 fra sin svigerfar.
Ejendomsskyld 780.000. Areal 7,8 ha. og der er forpagtet 3,3 ha.
Stuehuset er opført i 1751 og løbende restaureret, kvægstald og maskinhus er opført i
1751 samt svinestald 1951. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, byg og
hvede. Der er 2 traktorer samt andel i mejetærsker.
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EGENSEVEJ 28, 4840 NØRRE ALSLEV, tlf. 53-832039.
HANS SVENNING LARSEN, gårdejer, født d. 19.-8.-1931, søn af Ejvind Larsen, Vålse,
gift d. 27.-5.-1956 med Tove Jensen, husmor, født d. 11.-7.-1935, datter af Laurits
Jensen, Ravnse. Parret har børnene: Jane, Bjarne og Bente.
H.S.L. har været på husmandsskole. Han overtog gården d. 1.-10.-1956 fra Marius
Jacobsen.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 15 ha.
Stuehuset er opført i 1972, lade 1967 og foderhus 1974, derudover er der fjerkræstald.
Gården drives med ægproduktion. Planteproduktionens salgsafgrøde er sukkerroer. Der
er plansilo samt varmt og koldt lufts tørreri.
H.S.L. driver desuden Lammelevvej 5, 4840 Nørre Alslev.

EGENSEVEJ 32, "KILDEGÅRD",
4840 NØRRE ALSLEV, tlf. 53831066.
BENT OG BIRGIT SOMMER-MADSEN, gårdejere.
Bent er født d. 6.-8.-1932, søn af
Olivia og Jens Sommer-Madsen,
gift d. 28.-12.-1963 med Birgit
Ringsing, gårdejer og defektrice,
født d. 28.-4.-1941, datter af
Birgitte og Carl Ringsing, Flintinge. Parret har børnene: Eva,
født d. 9.-6.-1965, Anne, født d.
22.-3.-1967, Ole, født d. 17.-7.-1973 og Dorthe, født d. 4.-4.-1975.
B.S.M. har været på landbrugsskole samt taget kursus på Teknologisk Institut. Han er i
bestyrelsen for Andelsbanken, i bestyrelsen for Folketidende og formand for Venstre i
Storstrøms Amt. Parret overtog gården i 1960 fra Jens Madsen.
Ejendomsskyld 2.290.000. Areal 40 ha., heraf tilkøbt 18 ha., der er 2 ha. eng. Desuden
er der forpagtet 5 ha.
Stuehuset er opført i 1912 og løbende restaureret, lade opført 1900, maskinhus 1982
og maskinværksted 1962. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, byg og
hvede. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo samt varmt og koldt lufts tørreri.
På gården er ansat 2 medhjælpere samt 1 skoledreng. Fra gården drives kemikalie- og
maskinhandel

EGENSEVEJ 44, "SORTEBÆK", 4840 NØRRE ALSLEV, tlf. 53-831203.
FREDE HANSEN, gårdejer, født d. 20.-3.-1943, søn af Kristine og Johannes Henry
Hansen, gift d. 4.-7.-1980 med Anni Sørensen, sygehjælper, født d. 23.-9.-1947, datter
af Kristine Elisabeth og Jens Peter Braad Sørensen. Parret har børnene: Kim, født d.
16.-10.-1970 og Peter, født d. 21.-3.-1975.
F.H. er medlem af Menighedsrådet. Han overtog gården i 1980 fra Ejner Hansen.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 16 ha. og der er forpagtet 4 ha.
Stuehuset er restaureret i 1983/84, lade og maskinhus opført 1920. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er sukkerroer, hvede og byg. Der er 1 traktor, 1 rendegraver samt
anpart i vindmølle. Der benyttes maskinstation.
ENGKÆRVEJ 1, "ENGKÆRGÅRD", VÅLSE, 4840 NØRRE ALSLEV, tlf. 53-831102.
KJELD BUCK PEDERSEN, gårdejer, født d. 14.-2.-1962, søn af Birgit og Folmer
Pedersen, gift d. 11.-3.-1989 med Anne Buck, kontorassistent, født d. 30.-6.-1962,
datter af Agnethe og Ejner Buck. Parret har en søn.
K.B.P. arbejder som specialarbejder, han har været på landbrugsskole og har det grøn
ne bevis. Han overtog ejendommen i 1986. Nuværende ejer er 3. generation på gården,
som blev købt af K.B.P.'s bedstefar i 1935.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 22 ha.
Stuehuset er opført i 1936 og restaureret i 1990, desuden er der lade og maskinhus.
På gården er der 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, varmt og koldt lufts tørreri
samt halmfyr.
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FARNÆS VEJ 6, "FARNÆSGÅRD",
SKOVBY, 4840 NØRRE ALSLEV,
tlf. 53-833128.
SVEND OLSEN, gårdejer, født i
1912, søn af Marie og Kristian
Olsen, gift i 1940 med Edith
Sørensen, medhjælpende hustru,
født i 1915, datter af Marie og
Jørgen Sørensen, Vindinge, Fyn.
Parret har børnene: Kirsten, født
i 1942 og Grethe, født i 1950.
S.O. har været på Korinth Land
brugsskole. Han overtog gården i
1940 fra sin far.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 16,5 ha., heraf 3,3 ha. skov. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1907 og løbende restaureret, kvægstald, svinestald og lade er
opført i 1907. Der er 1 traktor.

FRIHEDSMINDEVEJ 1, KIPPINGE
BRARUP STAGER, 4840 NØRRE
ALSLEV, tlf. 53-832435.
OVE LARSEN, gårdejer, født d.
23.-11.-1920, søn af Laurits Lar
sen, Havnsø, gift i 1950 med Ka
ren Marie Trap, husmor, født d.
5.-5.-1928, datter af Carl Trap,
Tårs. Parret har børnene: Carl
Jørgen og Bodil.
O.L. overtog gården i 1950 fra
Estrid Lauritzen.
Ejendomsskyld 1.010.000. Areal
10,8 ha.
Stuehuset er opført i 1900 og restaureret 1956, kvægstald opført 1900, maskinhus 1963
og derudover er der lade. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer og korn.
Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og plansilo.
FRIHEDSMINDEVEJ 19, "ELLEVANG", KIPPINGE BRARUP STA
GER, 4840 NØRRE ALSLEV.
HELGE SOMMER, gårdejer, født
d. 18.-9.-1933, søn af Aksel Som
mer, bor sammen med Inge John
son, spinderske, født d. 11.-12.1928, datter af Kaj Nielsen, Ny
købing. Parret har børnene: AnnBritt og Per.
H.S., der er 4. generation på går
den, overtog den i 1975 fra sin
far.

Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 13,4 ha.
Stuehuset er opført i 1875 og restaureret 1915, kvæg- og svinestald er opført i 1850
samt lade 1935. Gården drives med en besætning på 3 årskøer og 4 ungdyr af blandet
race. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer og korn. Der er 2 traktorer.
FRIHEDSMINDEVEJ 33, 4840 NØRRE ALSLEV, tlf. 53-832267.
ERLING JOHANSEN, parcellist, født d. 5.-7.-1934, søn af Erna og Ejner Johansen,
Brarup, gift d. 20.-6.-1959 med Vivi Skov Pedersen, butiksmedhjælper, født d. 23.-8.1939, datter af Signe Margrethe og Otto Pedersen, Nykøbing. Parret har børnene:
Susanne, født d. 9.-1.-1960 og Jan, født d. 2.-2.1964.
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Erling Johansen er kirkegårdsmed
hjælper. Han overtog gården d.
1.-1.-1963 fra Bennedikte Ras
mussen.
Ejendomsskyld 810.000. Areal 7,8
ha., heraf tilkøbt 3,4 ha., der er
0,3 ha. mose. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1900 og lø
bende restaureret, lade opført
1930. Der er 1 traktor.

FROENSEVEJ 12, "SKOVLUND",
ØNSLEV, 4863 ESKILDSTRUP,
tlf. 53-836386.
ERIK SVENDSEN, gårdejer, født
d. 15.-4.-1926, søn af Helga og
Conrad Svendsen, Vester Tusted,
gift d. 27.-6.-1953 med Helene
Andersen, husmor, født d. 29.-3.1929, datter af Dorthea og Ha
rald Andersen, Vester Tusted.
Parret har børnene: Torben, født
d. 3.- 9.-1955, Palle, født d.
2.-9.-1956 og Hannah, født d.
2.-7.-1960.
E.S. overtog gården d. 2.-6.-1953 fra Niels Christensen.
Ejendomsskyld 3.080.000. Areal 46 ha., heraf tilkøbt 18 ha.
Stuehuset er opført i 1850 og løbende restaureret, svinestald opført 1976, lade 1950,
maskinhus 1975 og foderhus 1977. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer,
byg og hvede. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, gummiged, tårnsilo samt varmt og
koldt lufts tørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

GANGERVEJ 9, 4840 NØRRE AL
SLEV, tlf. 53-832594.
VAGN OVE KRISTENSEN, gård
ejer, født d. 14.-4.-1944, søn af
Svend Åge Kristensen, Idestrup,
gift i 1969 med Birthe Tove Michelsen, hjemmehjælper, født d.
2.-12.-1943, datter af Niels Michelsen, Fyn. Parret har børnene:
Bettina og Brian.
V.O.K. har været på landbrugs
skole. Han overtog gården i 1967
fra Viggo Hare.
Ejendomsskyld 1.650.000. Areal 21 ha., heraf tilkøbt 9 ha., noget af jorden er mose.
Stuehuset er opført i 1890 og løbende restaureret fra 1967, svinestalde er opført i
1972 og 1976, maskinhus 1986 og gylletank 1976. Gården drives med en besætning på
400 slagtesvin og der er 3 ponyheste. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer
og korn. Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker.
GANGERVEJ 14, "GANGEGAARD", 4840 NØRRE ALSLEV, tlf. 53-832087.
OVE BRANDT JENSEN, gårdejer, født d. 6.-3.-1947, søn af Mary og Jens Peder
Brandt Jensen, Brarup, gift d. 2.-10.-1971 med Helle Lander Mortensen, husmor, født
d. 18.-1.-1951, datter af Lise og Osvald Mortensen, Egelev. Parret har børnene:
Martin, født d. 28.-1.-1972, Louise, født d. 8.-5.-1974 og Jacob, født d. 6.-2.-1979.
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brugsskole. Han er i skolekom
mission og skolenævn samt i be
styrelsen for vandværket. Han
overtog gården i 1973 fra Svend
Åge Boisen.
Ejendomsskyld 2.050.000. Areal
43 ha., heraf tilkøbt 22 ha. Des
uden er der forpagtet 2 ha.
Stuehuset er opført i 1880 og
restaureret 1945, sostald opført
1954, fedestald 1979, lade 1946
og maskinhus 1986. Gården dri
ves med en besætning på 50 årssøer og 1.000 slagtesvin. Planteproduktionens salgsaf
grøder er sukkerroer, frøgræs, ærter og korn. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker og
tårnsilo.
O.B.J. driver desuden "Tanninggaard", Tanningvej 1, Brarup.

GANGER VEJ 16, LOMMELEV, 4840 NØRRE ALSLEV, tlf. 53-832433.
KURT RASMUSSEN, gårdejer, født d. 4.-7.-1959, søn af Esther og Karl Rasmussen,
Nr. Kirkeby.
K.R. har været på Høng Landbrugsskole. Han er 3. generation på gården, som han
overtog i 1986 fra sin far.
Ejendomsskyld 2.750.000. Areal 35 ha.
Stuehuset er opført i 1864 og løbende restaureret, kvægstald opført 1956, svinestald
1962 og maskinhus 1980. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, hvede, byg
og ærter. Der er plan- og tårnsilo.
K.R. har desuden halvpart i faderens gård Skovvej 64, Nr. Kirkeby. Maskinerne fra
denne gård benyttes.

GODTHÅBSVEJ 4, K1PPINGE
BRARUP STAGER, 4840 NØRRE
ALSLEV, tlf. 53-832093.
IB HAMPE CHRISTENSEN, par
cellist, født d. 21.-4.-1940, søn
af Emilie og Jørgen Christensen.
I.H.C. arbejder som specialarbej
der. Han er 2. generation på går
den, som han overtog i 1975 fra
sin mor.
Ejendomsskyld 590.000. Areal
2,2 ha., heraf 0,7 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1878 og
løbende restaureret, kvæg- og svinestald er opført i 1878. Gården drives med en be
sætning på 2 årskøer og 6 ungdyr af blandet race samt 8 årssøer og 200 solgte smågrise. Der er 1 traktor.

GODTHÅBSVEJ 5, KIPPING BRA
RUP STAGER, 4840 NØRRE AL
SLEV, tlf. 53-832102.
KNUD RASMUSSEN, gårdejer,
født d. 4.-1.-1927, søn af Hans
Rasmussen, Alstrup, gift d. 8.10.-1954 med Karen Marie Ander
sen, husmor, født d. 24.-4.-1933,
datter af Johan Andersen, Uller
slev. Parret har børnene: Peder,
Jørgen, Birgit, Kirsten, Hanne og
Anne Marie.

-162K.R. har været på Landbrugsskole. Han overtog gården d. 7.-8.-1954 fra Rasmus
Skytte.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 21 ha., heraf 0,5 ha. skov.
Stuehuset er restaureret i 1965, kvæg- og svinestald er opført i 1925, lade og maskin
hus 1977 samt køresilo 1952. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer og korn.
Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og tårnsilo.

GODTHÅBSVEJ 8, "VESTERVANG",
KIPPINGE BRARUP STAGER,
4840 NØRRE ALSLEV, tlf. 53832385.
MARIANNE OLSEN, gårdejer,
født d. 29.-10.-1953, datter af
Eva og Knud Olsen, gift d. 29.4.-1988 med Eigil Rasmussen,
traktorfører, født d. 12.-3.-1949,
søn af Kirstine og Einer Rasmus
sen, Ønslev. Parret har børnene:
Carina, Christina og Tina.
M.O. arbejder som rengøringsassistent. Hun overtog gården d. 1.-4.-1988 fra Andreas Larsen.
Ejendomsskyld 790.000. Areal 7 ha.
Stuehuset er opført i 1897 og restaureret 1988, kvægstald, svinestald og lade er opført
i 1897 samt maskinhus 1948. På gården er der 1 hest og lidt høns. Planteproduktionens
salgsafgrøder er korn og raps. Der er 1 traktor.
GODTHÅBSVEJ 9, KIPPINGE BRARUP STAGER, 4840 NØRRE ALSLEV, tlf. 53832382.
KNUD OLSEN, parcellist, født d. 9.-7.-1929, søn af Anna Jensen, Nørre Alslev, gift d.
25.-2.-1952 med Eva Nielsen, husmor, født d. 6.-2.-1931, datter af Johan Nielsen,
Kippinge. Parret har børnene: Connie, Marianne, Lene og Finn.
K.O. overtog gården i 1952 fra Leo Sønnerup.
Ejendomsskyld 440.000. Areal 2,2 ha.
Stuehuset er opført i 1902 og restaureret 1954, svinestald opført 1954. Planteproduk
tionens salgsafgrøde er korn.

GODTHÅBSVEJ 16, "KLINTEGAARD", KIPPINGE BRARUP STAGER, 4840 NØRRE AL
SLEV, tlf. 53-832075.
CARL ANDERSEN, gårdejer, født d. 3.-5.-1944, søn af Ove Andersen, Alstrup, gift d.
16.-9.-1967 med Else Marie Nielsen, medhjælpende hustru, født d. 15.-9.-1945, datter
af Viktor Nielsen, Alstrup. Parret har børnene: Jens Christian og Louise.
C.A. har været på landbrugsskole. Han er medlem af Menighedsrådet, formand for
Falster frie Kontrolforening og amtsformand for Landbrugets Fællesorganisation i
Storstrøms Amt. Han er 3. generation på gården, som han overtog i 1969 fra sin far.
Ejendomsskyld 1.950.000. Areal 24 ha. og der er forpagtet 31 ha.
Stuehuset er opført i 1906, kvægstald 1906, lade 1975, maskinhuset fra 1940 er til
bygget i 1975 og køresilo 1972. Besætningen består af 35 årskøer og 70 ungdyr af
racen NRF. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, græsfrø, korn, ærter,
valmuer, spinat og radiser. Der er 5 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo samt koldt og
varmt lufts tørreri. På gården er ansat 1 medhjælper.
C.A. er desuden forpagter af "Godthåb", Godthåbsvej 14, samt "Vejsgård", Steffensmindevej 1, Alstrup.

GRYNSEVEJ 6, 4840 NØRRE ALSLEV, tlf. 53-846257.
HANS ANDERSEN, gårdejer, født d. 9.-11.-1924, søn af Henrik og Laura Andersen,
Egebjerg, gift d. 12.-7.-1953 med Eli Jensen, husmor, født d. 6.-7.-1927, datter af
Karen og Christen Jensen, Horbelev. Parret har børnene: Ole John, født d. 31.-3.1955, Birthe, født d. 23.-9.-1956 og Helle, født d. 7.-10.-1961.
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1.-4.-1956 fra Laurits Larsen.
Ejendomsskyld 990.000. Areal 9
ha., som er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1889 og
løbende restaureret, kvæg- og
svinestald er opført i 1889 samt
lade og maskinhus 1935. Der er 1
traktor.

GRYNSEVEJ 8, "OLDINGGAARDEN", 4840 NØRRE ALSLEV, tlf. 53-846057.
ANDERS POULSEN, gårdejer, født d. 28.-7.-1924, søn af Hans og Gertrud Poulsen,
gift d. 30.-1.-1954 med Birgit Johansen, husmor, født d. 15.-4.-1936, datter af
Agnethe og Ejner Hansen, Nykøbing. Parret har børnene: Hans, Karsten, Per, Annelise
og Kjeld.
A.P. har været på Dalum Landbrugsskole. Han er 5. generation på gården, som han
overtog i 1959 fra sin far.
Areal 42 ha., der er 5 ha. indæmningsjord.
Stuehuset er opført i 1936 og løbende restaureret, svinestald og lade er opført i 1936
samt gylletank 1986. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, korn og lucerne.
Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 rendegraver og koldt lufts tørreri.
GUNDSLEV KIRKEVEJ 3, 4840 NØRRE ALSLEV, tlf. 53-833035.
PREBEN PETER RASMUSSEN STRYG, gårdejer, født d. 21.-7.-1941, søn af Ellen og
Herman Rasmussen Stryg, gift d. 7.-10.-1978 med Maud Kristina Johansson, husmor,
født d. 30.-10.-1944, datter af Judith og Niels Johansson Hammer, Sverige. Parret har
børnene: Kristina, født d. 5.-4.-1979 og Peter, født d. 18.-4.-1982.
P.P.R.S. har været på Høng Landbrugsskole. Han er 5. generation på gården, som han
overtog d. 1.-7.-1975 fra sin far.
Ejendomsskyld 3.100.000. Areal 41 ha., heraf tilkøbt 5 ha., der er 2,2 ha. skov og 2
ha. eng og mose.
Stuehuset er opført i 1875 og restaureret i perioden 1978-85, svinestald opført 1977,
lade 1930, maskinhus 1981 og desuden er der ajlebeholder. Besætning består af 750
slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, hvidkløver, engrapgræs,
hvede, byg og ærter. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo samt koldt lufts
tørreri.

GUNDSLEVMAGLE SKOVVEJ 1, GUNDSLEVMAGLE, 4863 ESKILDSTRUP, tlf. 53836293.
POUL JOHANSEN, gårdejer, født d. 17.-7.-1926, gift d. 24.-10.-1951 med Edith Mo
gensen, medhjælpende hustru, født d. 2.-4.-1924, datter af Helene og Hans Mogensen,
Gundslevmagle. Parret har børnene: Henning, født d. 15.-8.-1952, Bente, født d.
14.-1.-1956 og Jan, født d. 18.-5.-1958.
P.J. overtog gården d. 7.-4.-1959 fra Georg Boisen.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 15,2 ha., heraf 2,2 ha. skov.
Stuehuset er opført ca. 1864 og løbende restaureret, kvægstalde opført 1864 og 1960,
svinetald 1966, maskinhus 1980, planfoderhus 1974 og desuden er der ajlebeholder.
Gården drives med en besætning på 15 årskøer og 25 ungdyr af racen RDM. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er sukkerroer og byg. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og
plansilo. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
GUNDSLEVMAGLE SKOVVEJ 3, "ELLEHØJ", 4863 ESKILDSTRUP.
ELISABETH BERG, født d. 12.-12.-1946, datter af Hans Palle, gift d. 1.-3.-1975 med
Preben Berg, direktør, født d. 18.-1.-1946, søn af Johannes Berg. Parret har børnene:
Christina og Charlotte.
E.B. overtog gården d. 1.-1.-1985 fra sin far.
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Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 30,5 ha., heraf 2 ha. skov.
Stuehuset er restaureret i 1988, desuden er der kvægstald, svinestald, lade og ma
skinhus. På gården er 3 traktorer.
GUNDSLEVMAGLEVEJ 5, 4863 ESKILDSTRUP, tlf. 53-836092.
FLEMMING HANSEN, gårdejer, født d. 13.-2.-1949, søn af Ruth og Villum Hansen,
gift d. 6.-7.-1977 med Jytte Rasmussen, kursuskonsulent, født d. 12.-9.-1943, datter af
Ulla og Svend Rasmussen, København. Parret har børnene: Karina, født d. 3.-12.-1966,
Dorthe, født d. 13.-2.-1970, Anne, født d. 18.-8.-1977 og Jens, født d. 11.-1.-1979.
F.H. er lærer og kaptajn. Han er 4. generation på gården, som han overtog i april
1972 fra sin mor.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 19 ha., heraf tilkøbt 8 ha.
Stuehuset er opført i 1896 og restaureret i 1980, svinestalde er opført i 1943 og 1979,
maskinhuset er fra 1979. Gårdens besætning er på 11 årssøer og 3 får. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er sukkerroer, byg, hvede og ærter. Der er 3 traktoter og 1
mejetærsker. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. Der er ansat 1 skoledreng
til hjælp.

GUNDSLEVMAGLEVEJ 6, "ELLE
MOSEGÅRD", GUNDSLEVMAGLE,
4863 ESKILDSTRUP. tlf. 53836319.
VILHELM REUPKE, gårdejer,
født d. 25.-5.-1941, søn af Matilde og Vilhelm Reupke, gift d.
16.-4.-1977 med Mimmi Palle,
hospitalslaborant, født d. 5.-4.1945, datter af Solvej og Knud
Palle. Parret har børnene: Chri
stian, født d. 9.-7.-1980 og Han
ne, født d. 28.-11.-1983.
V.R. har været på landbrugsskole. Han overtog gården i 1984 fra sin svigerfar.
Ejendomsskyld 2.300.000. Areal 35,4 ha., heraf 2 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1880 og restaureret 1958, kvægstald opført 1900, svinestald
1955, maskinhus 1930, køresilo 1987 og desuden er der ajlebeholder. Besætningen
består af 14 årskøer og 18 ungdyr af racen RDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er
sukkerroer, konserves ærter, byg og hvede. Der er 2 traktorer, der bruges lidt
maskinstation.

GYLDENBJERGVEJ 46, "GYLDENBJERGGAARD", 4840 NØR
RE ALSLEV, tlf. 53-846170.
TORBEN LARSEN, gårdejer,
født d. 10.-4.-1942, søn af Mag
da Beate og Gunnar Lundin Lar
sen, Ørslev, gift d. 26.-3.-1970
med Jytte Marie Nielsen, hus
mor, født d. 20.-9.-1941, datter
af Annelise og Fredlev Nielsen,
Asnæs. Parret har børnene: Hen
rik Jacob, født 14.-12.-1972 og
Pernille Karin, født d. 3.-5.-1974.
T.L. er vandværksformand og formand for pumpelauget i Orehoved, han har været på
Korinth Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-1.-1967 fra Hans West.
Ejendomsskyld 3.200.000. Areal 43 ha., heraf tilkøbt 10 ha., der er 3 ha. skov. Des
uden er der forpagtet 38 ha.
Stuehuset er opført i 1960 og restaureret 1986, svinestalde er opført i 1886 og 1976,
lade 1973, maskinhus 1978, foderhus 1976 og desuden er der ajlebeholder. Besætningen
består af 60 årssøer, 1.000 solgte smågrise samt 50 slagtesvin, derudover er der 2
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heste, 1 ko og 2 kalve. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, hvede, byg,
ærter og frø. Der er 7 traktorer, 2 mejetærskere, 1 rendegraver, plan- og tårnsilo,
varmt og koldt lufts tørreri, halmfyr samt staldvarme til stuehuset. På gården er
ansat 1 medhjælper. Maskinstation bruges lidt.
T.L. driver desuden Nr. Vedby Kirkevej 9, "Bakkevold", Nr. Grimmelstrup, samt
"Strandgaarden", Gaabensevej 75, Orehoved.
GYLDENBJERGVEJ 55, "ERREBOGAARD", 4840 NØRRE ALSLEV,
tlf. 53-846034.
LARS HVID, gårdejer, født d.
15.-1.-1915, søn af Kirstine og
Lars Hvid, gift d. 7.-11.-1959
med Elinor Petersen, husmor,
født d. 27.-1.-1937, datter af
Ruth og Ove Petersen, Kappel.
Parret har børnene: Lars Erik,
født d. 26.- 10.-1960, Carsten,
født d. 16.-1.- 1962, Hans Ove,
født d. 26.-11.- 1963, Henrik,

født d. 20.-10.-1965 og Morten, født d. 10.-9.-1968.
L.H. er 2. generation på gården, som han overtog d. 21.-6.-1947 fra sin far, som købte
den i 1899.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 14,7 ha., heraf 1,4 ha. lyng.
Stuehuset er opført i 1884 og løbende restaureret, kvægstald opført 1924, svinestald
1911, lade og maskinhus 1925, desuden er der ajlebeholder. Planteproduktionens salgs
afgrøder er sukkerroer og korn. Der er 1 traktor og 1 mejetærsker. Maskinstation
bruges lidt.

GÅBENSEVEJ 24, "GYLDENFLØJGAARD", 4840 NØRRE ALSLEV,
tlf. 53-834393.
JØRGEN BOESEN, gårdejer,
født d. 26.-8.-1934, søn af Anna
og Peter Boesen, gift d. 7.-3.1964 med Birgitte Elgård Høgdall, sygeplejerske, født d. 15.12.-1940, datter af Edit og Reg
ner Høgdall, Nørre Alslev. Par
ret har børnene: Jette, født d.
19.-2.-1965, Lene, født d. 26.5.-1966, Anders, født d. 20.-3.1971 og Jørgen, født d. 13.-1.- 1974.
J.B. er kommunal brandmand, han har været på Gråsten Landbrugsskole. Han er 4.
generation på gården, som han overtog d. 1.-7.-1960 fra sin far.
Ejendomsskyld 3.150.000. Areal 41 ha., heraf tilkøbt 8 ha.
Stuehuset er opført i 1787 og løbende restaureret, svinestalden fra 1787 er løbende
ombygget, sidst i 1980, lade opført 1948 og 1980, maskinhus 1972 og 1989. Besætnin
gen er på 70 årssøer, 400 solgte smågrise og 1.000 slagtesvin. Planteproduktionens
salgsafgrøde er sukkerroer. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, slamsuger, tårnsilo,
varmt lufts tørreri, halmfyr og staldvarme til stuehuset.
GÅBENSEVEJ 36, "GL. SKOVRIDERGÅRD", 4840 NØRRE ALSLEV, tlf. 53-846108.
LARS ERIK PEDERSEN, gårdejer, født d. 20.-8.-1929, søn af Petra og Marius Peder
sen, Sullerup, gift d. 5.-6.-1959 med Gunhild Mortensen, husmor, født d. 25.-6.-1933,
datter af Ingeborg og Hans Peder Mortensen, Bakkebølle, Sydsjælland. Parret har
børnene: Hans Morten, født i 1959, Niels Otto, født d. 1963 og Jørgen Stig, født i
1967.
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Thune Landbrugsskole. Han over
tog gården d. 15.-3.-1958 fra Ma
ry og Aksel West. Gårdens navn
stammer nok tilbage fra, da den
var i statseje og fungerede som
bopæl for skovrider Frederik Vil
helm Berregaard i årene 1852-62.
Siden ca. 1870 har den været i
privat eje.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal
12,6 ha.
Stuehuset er opført ca. 1915.
GÅBENSEVEJ 38, "SKOVSØDSTEGAARD", 4840 NØRRE ALSLEV,
tlf. 53-846029.
PREBEN ELGAARD HØGDALL,
landmand, født d. 29.-4.-1942,
søn af Edit og Regner Høgdall.
P.E.H. har smedeværksted på
gården, han er 3. generation, og
overtog den i 1977 fra sine for
ældre.
Ejendomsskyld 3.600.000. Areal
48,8 ha., heraf 4 ha. eng.
Stuehuset er opført 1908 og løbende restaureret, svinestald opført 1908, lade og
maskinhus 1890 og desuden er der ajlebeholder. Planteproduktionens salgsafgrøder er
sukkerroer og korn. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, gravemaskine samt anpart i
vindmølle. P.E.H. driver desuden maskinstation.

GÅBENSEVEJ 44, "BONDENSNAKKE", 4840 NØRRE ALSLEV, tlf. 53-846155.
STIG JENSEN, maskinmester, født d. 4.-2.-1957, søn af Erna og Valder Jensen, Vor
dingborg, gift d. 11.-3.-1983 med Helle Justesen, lærer, født d. 6.-8.-1956, datter af
Jenny og Erik Justesen, Fåborg. Parret har børnene: Bjarke, født d. 18.-2.-1984 og
Rune, født d. 27.-4.-1986.
S.J. er maskinmester på Nørre Alslev Fjernvarmeværk. Han overtog gården d. 11.-12.1983 fra Kaj Lauritsen.
Ejendomsskyld 770.000. Areal 5 ha., heraf tilkøbt 1,7 ha.
Stuehuset er opført i 1867 og restaureret 1974, laden er tilbygget i 1985. Plante
produktionens salgsafgrøde er korn. Der er 1 traktor og anpart i vindmølle. Der be
nyttes maskinstation.
GÅBENSEVEJ 55, "BØGESKOVS
HOLM", 4840 NØRRE ALSLEV,
tlf. 53-834402.
SØREN VEDEL OLSEN, gårdejer,
født d. 4.-4.-1946, søn af Else og
Svend Vedel Olsen, Sandved, gift
d. 11.-9.-1976 med Marianne
West, medhjælpende hustru, født
d. 10.- 7.-1945, datter af Rigmor
og Asger West, Nørre Alslev.
Parret har børnene: Louise, født
d. 26.- 8.-1977 og Mona, født d.
26.-9.- 1978.
S.V.O., der er 3. generation på gården, overtog den d. 1.-1.-1977 fra Rigmor West.
Ejendomsskyld 4.300.000. Areal 64 ha. og der er forpagtet 6 ha.
Stuehuset er opført i 1772 og løbende restaureret, kvægstald opført 1930, svinestald
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1913, lade 1981, maskinhus 1985, gylletank 1985 og udendørs køresilo 1977. Gården
drives med en besætning på 4 slagtekalve af racen Hereford samt 20 årssøer, 200 solg
te smågrise og 200 slagtesvin, desuden er der 1 pony. Planteproduktionens salgsafgrø
der er sukkerroer, korn og frø. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 rendegraver,
tårnsilo, varmt og koldt lufts tørreri.
GÅBENSEVEJ 75, "STRANDGAARD", OREHOVED, 4840 NØRRE ALSLEV, tlf. 53846170.
TORBEN LARSEN, gårdejer, omtales under Gyldenbjergvej 46, 4840 Nørre Alslev.
T.L. overtog d. 1.-1.-1990 fra sin mor.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 20 ha., heraf 8 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1912, hvor også kvægstald og svinetald er fra. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er sukkerroer, byg, hvede og frø.
T.L. ejer og driver desuden gårdene "Bakkevold", Nr. Vedby Kirkevej 9, Nr. Grimmel
strup, samt "Gyldenbjerggaard", Gyldenbjergvej 46, 4840 Nørre Alslev.
GÅRDRÆKKEVEJ 1, "NÆRVIGBO", 4840 NØRRE ALSLEV.
KNUD JENSEN, gårdejer, født d. 4.-8.-1917, søn af Mary og Otto Jensen, gift d.
6.-7.-1941 med Esther Nielsen, husmor, født d. 20.-5.-1918, datter af Rasmine og
Peter Nielsen, Brarup. Parret har sønnen Asger, født d. 6.-11.-1942.
K.J. har været på Høng Landbrugsskole. Han er 2. generation på gården, som han over
tog i 1960 fra sin far.
Ejendomsskyld 960.000. Areal 12 ha. og der er forpagtet 15 ha.
Stuehuset er opført 1903 og løbende restaureret, kvægstald og svinestald er opført i
1960, lade og foderhus 1956, maskinhus og køresilo 1989. Gården drives med en be
sætning på 14 årskøer og 4 ungdyr af racerne SDM og RDM, desuden er der 50 slagte
svin. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer og korn. Der er 6 traktorer og 1
mejetærsker.
K.J. driver desuden Gårdrækkevej 4 samt Sortkammervej 7, 4840 Nørre Alslev.

GÅRDRÆKKEVEJ 2, NR. VEDBY,
4840 NØRRE ALSLEV, tlf. 53846225.
SUSANNE HENRIKSEN, gårdejer,
født d. 9.-1.-1960, datter af Vivi
og Erling Johansen, Lundby, gift
d. 14.-2.-1981 med Alfred Chri
stian Henriksen, elektriker, født
d. 11.-6.-1957, søn af Inga og
Lars Henriksen, Nr. Vedby. Par
ret har børnene: Finn, født d.
22.-7.-1981 og Rene, født d. 8.8.-1983.
S.H. er sygeplejeelev. Hun overtog gården d. 1.-6.-1983 fra Inger og Thorvald Kri
stensen.
Ejendomsskyld 820.000. Areal 7,7 ha. og der er forpagtet 19,3 ha.
Stuehuset er opført i 1902 og restaureret 1974, svinestalden fra 1902 er tilbygget i
1961 og 1971, maskinhuse er opført i 1972 og 1989, desuden er der ajlebeholder.
Gården drives med en besætning på 1.000 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrø
der er sukkerroer, korn, timian og gule ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker,
tårnsilo samt kulstokerfyr.
GÅRDRÆKKEVEJ 6, "YNDLINGGAARD", NR. VEDBY, 4840 NØRRE ALSLEV, tlf. 53846313.
ERNST OTTO RASMUSSEN, gårdejer, født d. 26.-7.-1928, søn af Olga og Hans Ras
mussen, Alstrup, gift d. 26.-12.-1964 med Eva Løvendahl, skolebibliotekssekretær, født
d. 17.-1.-1935, datter af Elna og Hans Løvendahl, Fyn. Parret har børnene: Frank,
født d. 9.-6.-1963 og Claus, født d. 2.-10.-1965.
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landbrugsskole og har det grønne
bevis. Han overtog gården d. 10.7.-1962 fra Edgar Sørensen.
Ejendomskyld 2.130.000. Areal 26
ha., heraf tilkøbt 1 ha.
Stuehuset et restaureret i 1965,
lade og maskinhus er fra 1967.
Planteproduktionens salgsafgrøder
er korn og sukkerroer. Der er 3
traktorer, 1 mejetærsker, plansi
lo med koldt lufts tørreri samt
halmfyr.

HAVNSØVEJ 2, HAVNSØ, 4840 NØRRE ALSLEV, tlf. 53-833146.
PETER BODING, gårdejer, født d. 20.-4.-1932, søn af Hansigne og Ole Boding, gift d.
19.-7.-1959 med Eva Olsen, medhjælpende hustru, født d. 16.-1.-1938, datter af Signe
og Hans Olsen, Udby. Parret har børnene: Hans, født d. 13.-10.-1962 og Ole, født d.
20.-8.-1965.
P.B. har været på Tune Landbrugsskole. Han overtog gården i 1978 fra Hans Poulsen.
Ejendomsskyld 1.850.000. Areal 25 ha., heraf 2,8 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1860, hvor også laden blev bygget.
Gården drives i samdrift med Skovby Tværvej 47, og maskinerne fra denne gård an
vendes på begge gårde.
HAVNSØVEJ 8, "LEJREMARK", HAVNSØ, 4840 NØRRE ALSLEV, tlf. 53-833141.
PEDER OSVALD LEJRE, gårdejer, født d. 30.-4.-1917, søn af Rasmine og Rasmus
Lejre.
P.O.L. har været på Lundby Landbrugsskole. Han er 5. generation på gården, som han
overtog i 1960 fra sin far.
Areal 60 ha., heraf tilkøbt 12 ha., der er 2 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1864 og restaureret 1955, kvægstald, svinestald og lade er opført
i 1904 samt maskinhus 1954. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, græsfrø,
byg og hvede. Der er 2 traktorer. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
HAVNSØVEJ 10, "RYTTERGAARD", HAVNSØ, 4840 NØR
RE ALSLEV, tlf. 53-833044.
JOHN KRØL CHRISTENSEN,
gårdejer, født d. 13.-2.-1944, søn
af Rigmor og Poul Krøl Chri
stensen, Holeby, gift d. 23.-10.-1965
med Merete Larsen, pantefoged,
født d. 15.-5.-1945, datter af
Ellen og Kaj Larsen, Havløkke,
Lolland. Parret har børnene:
Lars, født d. 31.-3.-1966 og Le
ne, født d. 6.- 3.-1975.
J.K.C. har været på Lundby Landbrugsskole, han er branddirektør for Østifternes For
sikring. Han overtog gården d. 1.-9.-1980 fra Erik Mortensen.
Ejendomsskyld 2.300.000. Areal 40 ha., heraf 2,5 ha. skov. Desuden er der forpagtet
33 ha.
Stuehuset er opført i 1927 og løbende restaureret, kvægstald og maskinhus er opført i
1927, svinestald 1963 og gylletank 1983. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukker
roer, byg, hvede, ærter og raps. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og koldt
lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. På gården er ansat 1
medhjælper i 8 måneder årligt.
J.K.C. driver desuden Skernevej 30, 4840 Nørre Alslev.
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HAVNSØVEJ 12, "HJORTKÆR", HAVNSØ, 4840 NØRRE ALSLEV, tlf. 53-833142.
RASMUS KETILL LEJRE, gårdejer, født d. 27.-12.-1936, søn af Alma og Rasmus
Lejre, Havnsø, gift d. 7.-1.-1967 med Anne Andersen, kontorassistent, født d. 29.-9.1939. Parret har børnene: Anders, Anne Marie, Birgitte og Elsebeth.
R.K.L. har været på Lundby Landbrugsskole, han er i repræsentantskabet for Steff
Houlberg. Han er 3. generation på gården, som han overtog d. 1.-8.-1962 fra Knud
Lejre.
Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 30 ha., heraf 3 ha. skov. Desuden er der forpagtet 13
ha.
Stuehuset er opført i 1868 og restaureret 1985, svinestald og foderhus opført 1975,
lade og maskinhus 1978 samt gylletank 1987. Gården drives med en besætning på 120
årssøer og 2.500 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer og græs
frø. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, rendegraver, tårnsilo samt varmt og koldt
lufts tørreri. På gården er ansat 2 medhjælpere.
HERBERGERVEJ 3, "LINDEGÅRD", KIPPINGE BRARUP STAGER, 4840 NØRRE AL
SLEV, tlf. 53-832034.
HENRY KROG, gårdejer, født d. 22.-10.-1916, søn af Niels Krog, gift d. 24.-5.-1946
med Vita Esther Mogensen, husmor, født d. 18.-7.-1918, datter af Georg Mogensen,
Bøtø. Parret har børnene: Anni og Helene.
H.K. har været på Kærhave Landbrugsskole, han er tillidsmand i Falster Landbofore
ning. Han overtog gården i 1944 fra sin far.
Ejendomsskyld 1.315.000. Areal 15 ha.
Stuehuset er opført 1891 og restaureret 1982, svinestald opført 1951 og lade 1952.
Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer og korn. Der er 1 traktor.
HERBERGERVEJ 5, ØSTER KIPPINGE, 4840 NØRRE ALSLEV, tlf. 53-832393.
HANS HELGE PETERSEN, gårdejer, født d. 29.-3.-1955, søn af Grethe og Richard
Petersen, gift d. 31.-7.-1982 med Anni Møller Olsen, kontorassitent, født d.
10.-8.-1960, datter af Astrid og Alfred Olsen, Nørre Alslev. Parret har børnene:
Maria, født d. 19.-10.-1984 og Katrine, født d. 1.-6.-1987.
H.H.P. overtog gården d. 1.-7.-1986 fra sin far.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 24 ha. og der er forpagtet 30 ha.
Stuehuset er restaureret 1960, lade og maskinhus er fra 1977. Planteproduktionens
salgsafgrøder er sukkerroer, byg, hvede, frø og ærter. Der er 3 traktorer, 2 meje
tærskere og tårnsilo.

HERBERGERVEJ 9, KIPPINGE
BRARUP STAGER, 4840 NØRRE
ALSLEV, tlf. 53-831277.
HANS KARSTEN NIELSEN, land
mand, født d. 21.-2.-1950, søn af
Verner Henry Nielsen, Halsted,
gift d. 29.-3.-1986 med Grethe
Jørgensen, født d. 30.-3.-1955,
datter af Hans Jørgensen, Skov
by. Parret har børnene: Hannah,
Helle, Henny og Heidi.
H.K.N. har været på landbrugsskole, han er i bestyrelsen for
Vålse Vig I/S. Han overtog gården d. 1.-2.-1979 fra Greta og Freddy Petersen.
Ejendomsskyld 1.210.000. Areal 11,3 ha. og der er forpagtet 12 ha. agerjord samt 9
ha. eng og mose.
Stuehuset er opført i 1740 og restaureret 1986/87, kvægstald opført 1973, lade og
foderhus 1985 samt køresiloer i 1983 og 1989. Gården drives med en besætning på 40
årskøer, 45 ungdyr og 12 slagtekalve af racerne Jersey og SDM, desuden er der 1 avls
hoppe, Fjordhest. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, korn og raps. Der
er 3 traktorer, enkornssåmaskine og slamsuger. På gården er ansat 1 medhjælper, 1
landbrugspraktikant samt 1 skoledreng.
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HERBERGERVEJ 11, KIPPINGE
BRARUP STAGER, 4840 NØRRE
ALSLEV, tlf. 53-831173.
OLAF LARSEN, gårdejer, født d.
20.-1.-1911, søn af Christian Lar
sen, Gundslevmagle.
O.L. har været på Brøderup Land
brugsskole. Han er 3. generation
på gården, som han overtog i
1949 fra sin far.
Ejendomsskyld 685.000. Areal 6,6
ha., som er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1880,
kvægstald og maskinhus 1880, svinestalde 1912 og 1960.
HERBERGERVEJ 17, "STRANDVEJGÅRD", KIPPINGE BRARUP STAGER, 4840 NØR
RE ALSLEV, tlf. 53-831156.
STEN LOUS JØRGENSEN, gårdejer, født d. 24.-4.-1958, søn af Kaj Jørgensen, Skov
ringe, gift d. 21.-8.-1982 med Lise Lous, lærer, født d. 8.-12.-1958, datter af Johan
Lous. Parret har børnene: Anne og Vivi.
S.L.J. har været på landbrugsskole, han er i bestyrelsen for Lolland Falster Jerseyfor
ening. Han overtog gården d. 1.-2.-1988 fra Anne Lise Bennum.
Ejendomsskyld 3.500.000. Areal 56,1 ha., heraf 10 ha. strandeng.
Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, ærter og korn. Der er 4 traktorer.
S.L.J. ejer og driver desuden Kippingevej 54, 4840 Nørre Alslev.

HESTEHAVEVEJ 6, KLODSKOV, 4800 NYKØBING F., tlf. 53-830130.
HERNIK EDELBERG HANSEN, landmand, født d. 11.-8.-1963, søn af Doris og Friis
Hansen. H.E.H. overtog gården d. 1.-4.-1987 fra Hans Andersen.
Ejendomsskyld 1.260.000. Areal 14 ha.
Stuehuset er opført ca. 1880 og restaureret 1980, kvægstald og svinestald er opført i
1880, ingen af dem bruges i dag. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer,
korn og ærter.
HESTEHAVEVEJ 10, "FAURGAARD", KLODSKOV, 4800 NYKØBING F., tlf. 53836352.
FRIIS HANSEN, gårdejer, født d. 28.-11.-1928, søn af Astrid og Jørgen Hansen, gift d.
18.-10.-1961 med Doris Edelberg Nielsen, husholdningslærer, født d. 29.-11.-1934, dat
ter af Martha og Edelberg Nielsen. Parret har børnene: Ann-Grete, født 16.-7.-1962,
Henrik, født d. 11.-8.-1963, Lise, født d. 14.-7.-1965 og Eva, født d. 24.-10.-1967.
F.H. overtog gården d. 1.-4.-1976 fra sin mor.
Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 37 ha., heraf tilkøbt 2 ha.
Stuehuset er opført 1880 og maskinhus 1978. Planteproduktionens salgsafgrøder er
sukkerroer, korn, frø og ærter. På gården er ansat 1 medhjælper.
F.H. driver desuden gården "Eskebjerggård", Lundbyvej 15, 4863 Eskildstrup.
KIPPINGEVEJ 11, "STENHØJGAARD", 0. KIPPINGE, 4840 NØRRE ALSLEV, tlf. 53832172.
POUL RASMUSSEN, gårdejer, født d. 14.-2.-1933, søn af Rosa og Charles Rasmussen,
0. Kippinge, gift d. 31.-5.-1957 med Johanne Andersen, husmor, født d. 24.-6.-1933,
datter af Anna og Carl Andersen, 0. Kippinge. Parret har børnene: Marianne, født d.
22.-10.-1959 og Flemming, født d. 8.-5.-1962.
P.R. er 3. generation på gården, som han overtog i 1965 fra sin svigerfar.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 22 ha., heraf tilkøbt 12,1 ha. og der er forpagtet 3 ha.
Stuehuset er opført i 1900 og restaureret 1932, svinestalden fra 1900 er løbende re
staureret, lade opført 1940, maskinhus 1968 og desuden er der ajlebeholder. Gårdens
besætning består af 40 årssøer og ca. 700 solgte smågrise. Planteproduktionens salgs
afgrøder er sukkerroer, byg, hvede og raps. Der er 4 traktorer, 2 mejetærskere, tårn
silo og koldt lufts tørreri. Sønnen hjælper til på gården.

-171-

KIPPINGEVEJ 42, "KILDEGÅRD",
KIPPINGE BRARUP STAGER,
4840 NØRRE ALSLEV, tlf. 53832394.
HELMER STANG, gårdejer, født
d. 24.-10.-1941, søn af Jørgen
Stang, gift d. 20.-7.-1968 med
Birthe Eriksen, medhjælpende hu
stru, født d. 11.-4.-1946, datter
af Evald Eriksen, V. Kippinge.
Parret har børnene: Annette, Mi
chael og Susanne.
H.S. har været på Korinth Landbrugsskole. Han er 3. generation på gården, som han overtog i 1977 fra sin far.
Ejendomsskyld 3.800.000. Areal 83,5 ha.
Stuehuset er opført i 1892 og restaureret 1986, maskinhus opført 1983. På gården er
der 2 heste. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, korn, raps, hvidkløver,
engrapgræs og Timothe. Der er 5 traktorer, 1 mejetærsker, rendegraver, tårnsilo og
varmt lufts tørreri. På gården er der 1 medhjælper.
KIPPINGEVEJ 52, KIPPINGE
BRARUP STAGER, 4840 NØRRE
ALSLEV, tlf. 53-831207.
JØRN JØRGENSEN, gårdejer,
født d. 24.-10.-1945, søn af Hans
Christian Jørgensen, Vålse, gift
d. 3.-7.-1971 med Birthe Hansen,
bogholder, født d. 13.-11.-1948,
datter af Oluf Hansen, Vålse.
Parret har børnene: John og
Keld.
J.J. har anpart i maskinstation.
Han overtog gården d. 1.-4.-1974 fra August Jørgensen.
Ejendomsskyld 890.000. Areal 9 ha. og der er forpagtet 2,2 ha.
Stuehuset er opført 1921 og løbende restaureret, senest i 1989, kvægstald opført 1921,
svinestald 1978 og lade 1980. Besætning består af 8 slagtekalve af racen SDM. Plan
teproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer og korn. Der er 2 traktorer.

KIPPINGEVEJ 54, "POPPELGAARDEN", KIPPINGE BRARUP STA
GER, 4840 NØRRE ALSLEV.
STEN LOUS JØRGENSEN, gård
ejer, omtales under Herbergervej
17.
S.L.J. overtog gården i 1982 fra
Jørgen Pedersen.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal
13,5 ha.
Stuehuset er opført i 1929, kvæg
stalden fra 1929 er udvidet i
1980, halmlade opført 1986, ma
skinhus 1976, køresilo 1982-84. Besætningen består af 75 årskøer og 75 ungdyr af
racen Jersey samt 2 heste. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, konserves
ærter og korn. Der er 4 traktorer, rendegraver og minilæsser. På gården er ansat 1
fodermester og maskinstation bruges til høst.
S.L.J. driver desuden "Strandgård", Herbergervej 17, 4840 Nørre Alslev.

KLODSSKOV STRANDVEJ 2,
"STRANDHUSE", 4800 NYKØ
BING F., tlf. 53-839455.
SKJOLD NIELSEN, malermester,
født d. 26.-6.-1931, søn af Marie
og Niels Nielsen, Nykøbing F.,
gift d. 17.-8.-1957 med Ellen
Ifversen Madsen, sygeplejerske,
født d. 21.-2.-1935, datter af
Edit og Volmer Haurgård Mad
sen. Parret har børnene: Ulf,
født d. 12.-2.-1958, Dan, født d.
2.-6.- 1959, Jan, født d. 2.-6.1959 og Kis, født d. 2.-9.-1965. S.N. arbejder som autolakermester, fisker og
avlsdyropdrætter. Han overtog gården i 1973 fra Chr. Rasmussen.
Ejendomsskyld 1.740.000. Areal 2,4 ha., der er lidt eng, derudover er der forpagtet 3,4
ha. eng og yderligere 3,8 ha.
Stuehuset er opført i 1860 og ombygget i 1973, kvægstalde opført 1986, 1988 og 1990,
lade 1990, foderhus og gylletank 1986 samt køresilo 1989. Besætningen på gården
består af 10 årskøer af racen BAQ samt 10 kvier importeret fra Skotland. Der er 1
traktor. Maskinstation bruges delvis. Sønnerne Ulf og Dan driver et nyt firma på
anparter, som står som S.U.D. Syd Dansk blonde Daquitaine.
KLODSKOV STRANDVEJ 4, 4800 NYKØBING F., tlf. 53-839801.
EJNER SPUHR NIELSEN, parcellist, født d. 9.-11.-1917, søn af Augusta og Alfred
Nielsen. E.S.N. har børnene: Linda og Lisbeth.
Gården blev frikøbt fra "Vennerslund" i 1854 for 16 rigsdaler. E.S.N. er 4. generation
på gården, som han overtog i oktober 1979 fra Valdemar Nielsen.
Ejendomsskyld 340.000. Areal 2,8 ha., heraf bortforpagtet 1,7 ha.
Stuehuset er opført i 1928 og løbende restaureret, kvægstalden fra 1800 er løbende
restaureret, lade opført 1954 og maskinhus 1940. Der er 1 traktor.

KLODSKOVVEJ 70, "VÆGTERGAARDEN", BYSKOV, 4863 ESKILDSTRUP, tlf. 53836358.
HANS SUHR, gårdejer, født d. 28.-2.-1938, søn af Karen og Svend Suhr, gift d.
23.-4.-1962 med Kirsten Nielsen, frisør, født d. 8.-1.-1942, datter af Ebba og Børge
Nielsen, Nykøbing F. Parret har børnene: Lars Henrik, født d. 9.-10.-1962 og Anne
Anker, født d. 11.-9.-1968.
H.S har været på Lundby Landbrugsskole. Han er 2. generation på gården, som han
overtog i 1970 fra sin far.
Ejendomsskyld 3.400.000. Areal 59 ha., heraf tilkøbt 27 ha.
Stuehus og kvægstald er opført i 1861 og løbende restaureret, svinestald og lade er
opført i 1861, maskinhus 1978 og køresilo 1974. Besætningen, der er en avlsbesætning,
består af 8 årsammekøer og 10 ungdyr af racen Simmentaler. Planteproduktionens
salgsafgrøder er sukkerroer, byg, hvede, havre, ærter og rødsvingel. Der er 3 trak
torer, 1 mejetærsker, plansilo samt varmt og koldt lufts tørreri. På gården er ansat 1
skoledreng.

KLODSKOVVEJ 77, BYSKOV,
4863 ESKILDSTRUP, tlf. 53836549.
KJELD NOERGAARD, gårdejer,
født d. 1.-7.-1938, søn af Anna
Margrethe og Karl Noergaard,
gift d. 16.-7.-1966 med Ingeborg
Schou, faglærer, født d. 13.-5.1942, datter af Marie og Olaf
Schou, Sundby. Parret har børne
ne: Hanne, født d. 1.-9.-1968,
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Tina, født d. 18.-8.-1970 og Klaus, født d. 20.-2.-1976.
K.N. har været på Dalum Landbrugsskole. Han er 3. generation på gården, som han
overtog d. 1.-7.-1973 fra sin far.
Ejendomsskyld 2.210.000. Areal 33 ha., heraf tilkøbt 14,9 ha. Der er 0,5 ha. vildt
revir.
Stuehuset er opført i 1916 og løbende restaureret, svinestald opført 1925, lade 1930,
maskinhus 1974 og desuden er der 2 ajlebeholdere. Gården drives med en besætning på
24 årssøer og 350 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, frø,
hvede, byg og raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 rendegraver, plansilo samt
koldt lufts tørreri. Maskinstation bruges lidt.
KREDSVEJ 1, "MOSEGÅRDEN", V. KIPPINGE, 4840 NØRRE ALSLEV, tlf. 53-831039.
ANDERS BONDE, deltidslandmand, født d. 29.-3.-1962, søn af Bente og Georg Bonde,
Nørre Alslev, gift d. 11.-7.-1987 med Lene Skafte, teknisk assistent, født d. 20.-7.1963, datter af Gerda og Henning Skafte Nørre Alslev. Parret har børnene: Kirstine,
født d. 25.-1.-1988 og Katrine, født d. 30.-12.-1989.
A.B. arbejder som arbejdsmand og altmuligmand på 0. Kippinge Stålindustri. A.B. har
grønt bevis. Han overtog gården d. 15.-12.-1987.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 20 ha., heraf 2,5 ha. mose.
Stuehuset er opført 1891 og restaureret 1957, kvægstald og svinestald er ombygget
efter brand i 1957. Gårdens besætning er på 2 slagtekalve af racen Jersey og 4
moderfår. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, sukkerroer, rødsvingel, engrap
græs og Chrysantemum. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker og halmfyr.
KREDSVEJ 5, "BOESENSMINDE",
4840 NØRRE ALSLEV, tlf. 53831145.
KNUD og BENT NIELSEN, gård
ejere.
K.N. er født d. 19.-8.-1921 og
B.N. d. 6.-4.-1926, sønner af Ka
ren og Emil Nielsen, Karleby.
Brødrene overtog gården i 1960
fra Iris Boesen.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal
31 ha., heraf tilkøbt 7 ha., der
er 5 ha. eng.
Stuehuset er opført 1890 og restaureret 1924, kvægstald opført 1890 og restaureret
1952 og 1964, lade opført 1919 og maskinhus 1982. Gården drives med en besætning
på 26 årskøer og 60 ungdyr af racerne SDM og Jersey. Planteproduktionens salgsafgrø
der er sukkerroer, korn og frø. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og 1 rendegraver.

KREDSVEJ 9, "REVGAARD",
4840 NØRRE ALSLEV.
GUNNAR POULSEN, gårdejer,
født d. 9.-10.-1938, søn af Hed
vig og Sofus Poulsen, Lolland,
bor sammen med Signe Nielsen,
sygeplejerske, født d. 14.-1.-1937,
datter af Karen og Emil Nielsen,
Karleby. Parret har sønnen
Søren, født d. 1.-8.-1975.
G.P. har været på Høng Land
brugsskole. Han er 2. generation
på gården, som han overtog d. 1.-1.-1970 efter sin far.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 17,6 ha., heraf tilkøbt 7,6 ha., der er 6,6 ha. eng.
Desuden er der forpagtet 4 ha.
Stuehuset er opført i 1780 og løbende restaureret, kvægstalde er opført i 1972 og
1980, lade 1946, maskinhus 1985, foderhus 1976 og køresilo 1975. Gården drives med
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duktionens salgsafgrøder er sukkerroer. Der er 4 traktorer og plansilo. Maskinstation
bruges delvis.

LANGESVEJ 7, "ABRAHAMSMINDE", 4840 NØRRE ALSLEV, tlf.
53-834259.
GUNNAR LANGE, gårdejer, født
d. 20.-1.-1911, søn af Johanne og
Marius Lange, gift d. 16.-6.-1935
med Gudrun Pedersen, husmor,
født d. 16.-6.-1911, datter af
Anna og Tønnes Pedersen, Balle
rup. Parret har datteren Ruth
Agnes, født d. 29.-5.-1938.
G.L. har været på Tune Land
brugsskole, han har siden 1930
været
amtsformand for Landbrugernessammenslutning samt i bestyrelsen for mejeriet. Han
er 4. generation på gården, som han overtog d. 1.-6.-1935 fra sin far.
Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 25 ha., der er 0,25 ha. mose. Siden 1985 har jorden
været bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1850, kvægstald, lade og ajlebeholder 1917 samt svinestald 1931.
Der er 1 traktor.
LILLEBRÆNDEVEJ 30, 4850 STUBBEKØBING, tlf. 53-833235.
BENT OLE RASMUSSEN, gårdejer, født d. 25.-1.-1956, søn af Agate og Erik Rasmus
sen, Tingsted, gift d. 2.-8.-1980 med Kirsten Jacobsen, sygeplejerske, født d. 29.-5.1961, datter af Marie og Villy Jacobsen, Orehoved. Parret har sønnen Andreas, født d.
11.-4.-1987.
B.O.R. har været på Næsgård Landbrugsskole. Han overtog gården i 1985 fra Eli
Jacobsen.
Ejendomsskyld 1.280.000. Areal 15,8 ha., heraf 1,5 ha. mose. Desuden er der forpagtet
8 ha.
Stuehuset er opført 1931 og løbende restaureret, svinestald og lade er opført 1931.
Gårdens besætning er på 400 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukker
roer, byg, hvede, hvidkål, kinakål, porrer, spinat, evighedsblomster, tagetes, brocoli
samt hvidkålsfrø og brudeslør. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo samt varmt
og koldt lufts tørreri. Maskinstation bruges delvis og desuden er der 1 skoledreng ca.
20 uger årligt.

LILLE BYSKOVVEJ 10, BYSKOV, 4800 NYKØBING F., tlf. 53-834584.
HANS E. HANSEN, gårdejer, født d. 14.-4.-1935, søn af Esther og Einer Hansen, gift
d. 21.-5.-1960 med Bente Hansen, født d. 27.-11.-1938, datter af Gerda og Jørgen
Hansen, Lille Byskov.
H.H.H. overtog gården i 1976 fra sine svigerforældre. B.H. er 3. generation.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 13,2 ha.
Stuehuset er opført i 1892 og løbende restaureret, kvægstald, svinestald og lade er
opført i 1892, desuden er der ajlebeholder. Planteproduktionens salgsafgrøder er suk
kerroer, vinterbyg og vårbyg. Gården drives i samdrift med Nr. Kirkebyvej 5, Nr.
Kirkeby, 4840 Nørre Alslev.

LOMMELEVVEJ 5, "NORDGAARD", 4840 NØRRE ALSLEV, tlf. 53-832039.
HANS SVENNING LARSEN, gårdejer, født d. 19.-8.-1931, søn af Ejvind Larsen, Vålse,
gift d. 27.-5.-1956 med Tove Jensen, født d. 11.-7.-1935, datter af Laurits Jensen,
Ravnse. Parret har børnene: Jane, Bjarne og Bente.
H.S.L. har været på husmandsskole. Han overtog gården d. 1.-3.-1980 fra Magna
Rasmussen.
Ejendomsskyld 2.500.000. Areal 32 ha.
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Stuehuset er opført i 1880 og løbende restaureret, svinestald opført 1848 og maskinhus
1970. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer og korn. Der er 2 traktorer
samt andel i mejetærsker.
H.S.L. driver desuden Egensevej 28, 4840 Nørre Alslev.
LOMMELEVVEJ 8, "WESTGAARD",
4840 NØRRE ALSLEV, tlf. 53832118.
KAI JENSEN, gårdejer, født d.
25.-1.-1929, søn af Alfred Jen
sen, Lommelev, gift i 1954 med
Ruth Carlsen, sygeplejerske, født
d. 9.-3.-1934, datter af C.A.
Carlsen, Nørreballe. Parret har
børnene: Karin og Lykke.
K.J. har været på Kærhave og
Næsgård landbrugsskoler. Han er
2. generation på gården, som han

overtog d. 1.-4.-1959 fra sin far.
Ejendomsskyld 2.600.000. Areal 32 ha.
Stuehuset er opført 1809 og restaureret 1966/67, kvægstald opført 1809, svinestald
1920, lade og maskinhus 1934. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, hvede
og byg. Der er 2 traktorer, plansilo og koldt lufts tørreri.

LOMMELEVVEJ 15, LUNDBY,
4840 NØRRE ALSLEV, tlf. 53832533.
PER TOFT, landmand, født d.
5.-7.-1954, søn af Åge Toft,
Sundby, gift d. 10.-7.-1982 med
Mona Nielsen, sygeplejerske,
født d. 29.-4.-1957, datter af
Mie Nielsen, Roskilde.
P.T. har det grønne bevis. Han
overtog gården i 1981 fra Kaj
Hansen.
Ejendomsskyld 1.100.000.
Stuehuset er opført i 1840 og restaureret 1955, kvægstald og gylletank opført 1976,
lade og maskinhus 1983. Gården drives med en besætning på 28 årskøer og 30 ungdyr
af racen Jersey, derudover er der 8 Mohairgeder. Planteproduktionens salgsafgrøde er
sukkerroer. Der er 2 traktorer.

LUNDBYVEJ 15, "ESKEBJERGGAARD", 4863 ESKILDSTRUP.
FRIIS HANSEN, gårdejer, omta
les under Hestehavevej 10.
F.H. overtog gården i 1958 fra
sin mor, Astrid Hansen.
Ejendomsskyld 2.650.000. Areal
34 ha., heraf tilkøbt 1 ha.
Stuehuset er opført i 1900 og
løbende restaureret, svinestald
opført 1972 og desuden er der
lade og gylletank. Gården drives
med en besætning på 1.000 slag
tesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, korn og frø. Der er 3
traktorer, 1 mejetærsker, plansilo samt koldt lufts tørreri. På gården er ansat 1
medhjælper.
F.H. driver desuden Hestehavevej 10, Klodskov, 4840 Nørre Alslev.
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LUNDBYVEJ 25, "HJØRNEGÅRD",
ØNSLEV, 4863 ESKILDSTRUP.
MOGENS HUGE HANSEN, gård
ejer, født d. 20.-5.-1940, søn af
Sigrid og Johannes Hansen, gift
d. 13.-12.-1963 med Kirsten Han
sen, medhjælpende hustru, født
d. 5.-3.-1942. Parret har børne
ne: Dorthe, født d. 12.-7.-1966,
Erling, født d. 25.-11.-1967 og
Martin, født d. 17.-6.-1972.
M.H.H. har været på Ladelund
Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-2.-1983 fra Helge Clausen.
Ejendomsskyld 2.470.000. Areal 33 ha.
Stuehuset er opført i 1903, hvor også svinestald, lade og maskinhus er bygget. Plan
teproduktionens salgsafgrøder er korn, roer og konservesærter.
M.H.H. ejer desuden "Lundgård", Gaabensevej 241, Bruntofte, 4800 Nykøbing F. Går
dene har fælles maskinpark.

LUNDBYVEJ 31, ØNSLEV, 4863 ESKILDSTRUP, tlf. 53-837103.
MARIANNE PEDERSEN, gårdejer, født d. 11.-10.-1957, datter af Kirsten og Leif Mor
tensen, Lundby, gift d. 17.-6.-1978 med Jørn Pedersen, elektriker, født d. 8.-11.-1953,
søn af Grethe og Ove Hansen, Ønslev. Parret har børnene: Kim, født d. 6.-2.-1976 og
Brian, født d. 30.-4.-1980.
M.P. arbejder som hjemmehjælper. Hun overtog gården d. 15.-10.-1982 fra Christian
Enok. Ejendomsskyld 400.000. Der er forpagtet 20 ha.
Stuehuset er opført 1866 og restaureret 1956, kvægstald, svinestald og lade er opført i
1956, desuden er der ajlebeholder. Gårdens besætning er på 8 årsammekøer og 6 ung
dyr af racen Hereford. Planteproduktionens salgsafgrøder er kinakål, porrer, majs,
selleri, sukkerroer, byg og hestebønner. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, porrerop
tager, plantemaskine, gødningsanlæg, tårnsilo samt koldt lufts tørreri. Der er i sæso
nen ansat 25 skoledrenge og -piger.
LUNDBYVEJ 39, "LOLKEGAARD", LUNDBY, 4840 NØRRE ALSLEV, tlf. 53-832284.
INGEMANN PETERSEN, gårdejer, født d. 28.-12.-1922, søn af Margrethe og Vilhelm
Petersen, gift d. 24.-6.-1961 med Else Larsen, sygeplejerske, født d. 9.-3.-1933, datter
af Kirstine og Gert Larsen, Nakskov. Parret har børnene: Anette, født d. 18.-2.-1963
og Birgitte, født d. 30.-6.-1967.
LP. er 2. generation på gården, som han overtog i 1950 fra sin far.
Ejendomsskyld 630.000. Areal 6,6 ha.
Stuehuset er opført i 1888 og restaureret 1941, kvægstald og svinestald opført 1888,
svinestalden er løbende restaureret, maskinhus opført 1920 og derudover er der 2 ajle
beholdere. Gården bliver drevet med en besætning på 4 årssøer og 40 solgte smågrise.
Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer og hvede. Der er 2 traktorer.

LUNDBYVEJ 40, LUNDBY, 4840 NØRRE ALSLEV, tlf. 53-832253.
VIGGO HALD, gårdejer, født d. 9.-10.-1927, søn af Marie og Peder Hald, Ryomgård,
gift d. 23.-12.-1955 med Aase Jensen, medhjælpende hustru, født d. 29.-2.-1932, dat
ter af Alfrida og Peter Jensen, Guldborg. Parret har børnene: Bente, født d. 18.-1.1956, Jørn, født d. 31.-7.-1958 samt tvillingerne Pia og Per, født d. 6.-8.-1963.
V.H. overtog gården d. 1.-7.-1968 fra Åge Jens Petersen.
Ejendomsskyld 940.000. Areal 11 ha., heraf 0,5 ha. eng. Derudover er der forpagtet
2,8 ha. mose.
Stuehuset er opført i 1920 og løbende restaureret, kvægstalde opført 1942/43 og 1976,
svinestald 1942/43, maskinhus 1978, køresilo 1977, desuden er der ajlebeholder. Gården
drives med en besætning på 36 årskøer og 36 ungdyr af racen Jersey. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er sukkerroer og byg. Der er 2 traktorer. Maskinstation bruges til
lidt af markarbejdet.
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RE ALSLEV, tlf. 53-832236.
HELMER DUE, gårdejer, født d.
24.-7.-1957, søn af Ebba og Johs
Petersen, gift d. 29.-5.-1982 med
Mette Hansen, bankassistent,
født d. 10.-2.-1955, datter af
Ellen og Hans Jacob Hansen,
Rødby. Parret har børnene:
Flemming, født d. 9.-2.-1983 og
Marianne, født d. 27.-8.-1984.
H.D. har været på Lundby og
Lyngby landbrugsskoler og har det grønne bevis. Han er 2. generation på gården, som
han overtog d. 1.-1.-1979 fra sin far.
Ejendomsskyld 3.560.000. Areal 50 ha., heraf tilkøbt 25,8 ha., der er 1 ha. mose.
Desuden er der forpagtet 2,8 ha. og bortforpagte! 1,7 ha.
Stuehuset er løbende restaureret, svinestalde opført 1847 og 1974, maskinhus 1981,
gylletank 1987 og derudover er der foderhus. Gården drives med en besætning på 850
slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøde er sukkerroer. Der er 3 traktorer, 1
mejetærsker, plansilo, varmt og koldt lufts tørreri, halmfyr, staldvarmeanlæg samt
anpart i vindmølle.
LUNDBYVEJ 45, LUNDBY, 4840
NØRRE ALSLEV, tlf. 53-832223.
POUL JØRGENSEN, gårdejer,
født d. 1.-11.-1935, søn af Laura
og Laurits Jørgensen, gift d.
29.-3.- 1964 med Herdis Nielsen,
hjemmehjælper, født d. 29.-7.-1940,
datter af Nanna og Henning Ni
elsen, Sundby. Parret har børne
ne: Lars, født d. 14.-3.-1967 og
Jens, født d. 1.-7.-1971.
P.J. har været på Lundby Land
brugsskole. Han er 3. generation
på gården, som har været i slægtens eje siden 1890, og overtog den d. 1.-5.-1964 fra
sin far.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 17 ha.
Stuehuset er opført i 1923 og løbende restaureret, kvægstalde er opført i 1900 og
1942, svinestald 1920, lade og maskinhus 1943 samt foderhus 1900. Gården drives med
en besætning på 3 årssøer og 50 solgte smågrise. Planteproduktionens salgsafgrøder er
sukkerroer, byg, hvede og ærter. Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker.

LYTTEHØJVEJ 5, "LYTTEHØJGAARD", 4840 NØRRE ALSLEV,
tlf. 53-832273.
POUL ERIK BOESEN, gårdejer,
født d. 2.-7.-1944, søn af Bar
bara og Aksel Boesen, bor sam
men med Lykke Jensen, sygehjæl
per, født d. 30.-11.-1947, datter
af Carl Bøge Jensen.
P.E.B. har været på Lundby Land
brugsskole, han er formand for
Brarup Menighedsråd. Han er 2.
generation på gården, som blev
overtaget i 1971 fra faderen.
Ejendomsskyld 3.130.000. Areal 42 ha., heraf tilkøbt 17 ha.

-178Stuehuset er opført i 1872 og restaureret 1983, svinestald opført 1872 og restac eret
1976, lade opført 1890 og maskinhus 1978. Gärden drives med en besætning pä 800
slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, lucerne, byg og hvede.
Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 svinglæsser, plan- og tårnsilo, varmt og koldt
tørreri, halmfyr, staldvarme samt vindmølle.

LYTTEHØJVEJ 20, "HENRIKS
HOLM", KIRKEBY, 4840 NØRRE
ALSLEV, tlf. 53-835363.
HANS ERIK LAURIDSEN, gård
ejer, født d. 13.-8.-1935, søn af
Anton Lauridsen, bor sammen
med Jonni Krog West, husmor,
født d. 28.- 9.-1945, datter af
Valdemar Krog Olsen, Vålse.
H.E.L. har været på landbrugs
skole. Han er 2. generation på
gården, som han overtog i 1972
fra sin far.
Ejendomsskyld 2.365.000. Areal 29,3 ha.’og der er forpagtet 13,8 ha.
Stuehuset er opført 1889 og løbende restaureret, lade og maskinhus er opført i 1936.
Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, korn og frø. Der er 3 traktorer og 1
mejetærsker.

LYTTEHØJVEJ 30, 4840 NØRRE ALSLEV, tlf. 53-832241.
HELGE FRIIS JØRGENSEN, gårdejer, født d. 26.-6.-1920, søn af Bolette og Jens Godhardt Jørgensen, gift d. 1.-11.-1951 med Anna Marie Thomsen, sygeplejerske, født d.
8.-3.-1915, datter af Line Kirstine og Christian Thomsen. Parret har tvillingerne Jens,
og Kirsten, født d. 16.-1.-1953.
H.F.J. har været på Næsgård Agerbrugsskole. Han overtog gården d. 15.-3.-1967 fra
Kak.
Ejendomsskyld 2.500.000. Areal 30,4 ha. og der er forpagtet 7 ha.
Stuehuset er opført i 1940, lade 1942 og maskinhus 1980. Planteproduktionens
salgsafgrøder er sukkerroer, byg, hvede, ærter og raps. Der er 3 traktorer, 1 meje
tærsker, plansilo samt koldt og varmt lufts tørreri. Der bruges ind i mellem fremmed
arbejdskraft.

MYGGET ALLE 2, "SOMMERBOGAARD", 4840 NØRRE ALSLEV,
tlf. 53-831116.
JENS WEST, gårdejer, født d.
9.-9.-1958, søn af Else og Hen
ning West, Vålse.
J.W. arbejder som svejser, han
har været på Lyngby Landbrugs
skole. J.W., der er 4. generation
på gården, overtog den d. 1.-4.1986 fra sin far.
Ejendomsskyld 2.300.000. Areal
30 ha., heraf 1,5 ha. mose.
Stuehuset er opført 1800 og løbende restaureret, svinestald opført 1950, lade og
maskinhus 1924. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, korn og frø. Der er
2 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo samt koldt og varmt lufts tørreri.

MØLLESØVEJ 2, "SKOVBRYNET", VIRKET, 4863 ESKILDSTRUP, tlf. 53-838117.
BENT NYGÅRD MADSEN, gårdejer, født d. 26.-5.-1941, søn af Anders Nygård Mad
sen, Snejbjerg, gift d. 10.-10.-1964 med Anna Berthelsen, husmor, født d. 10.-7.-1937,
datter af Gerhard Berthelsen, Virket. Parret har børnene: Dan, Stig og Jette samt
plejebørnene Margrethe, Anne Marie og Niels Per Berthelsen.
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for Falkerslev Kirkekasse. Han overtog ejendommen d. 1.-10.-1973 fra Gerda Berthelsen. Gården er A.N.'s fødehjem og hun er 12. generation. Ejendomsskyld 3.840.000.
Areal 30 ha., der er 3 ha. skov. Derudover er der forpagtet 9,3 ha.
Stuehuset er opført i 1915, svinestalde 1978 og 1983, lade 1983, maskinhus 1985 og
der er gaylletank samt gastæt silo. Gården drives med en besætning på 250 årssøer,
3.500 solgte smågrise og 1.600 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøde er roer.
Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og halmfyr. På gården er ansat 1 medhjælper.
B.N.M. driver desuden Meelsevej 15, 4871 Horbelev.

NORDSKOVVEJ 2, KIPPINGE BRARUP STAGER, 4840 NØRRE
ALSLEV, tlf. 53-832270.
POUL RASMUSSEN, gårdejer,
født d. 2.-11.-1930, søn af Ove
Rasmussen, Sundby, gift i 1957
med Kirsten Holm Hansen, hus
mor, født d. 14.-1.-1937, datter
af Åge Hansen, Vigsnæs. Parret
har børnene: Bjarne og Connie.
P.R. er 2. generation på gården,
som han overtog i 1961 fra sin
far. Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 18 ha.
Stuehuset er opført i 1948 og løbende restaureret, kvægstald og svinestald er opført
1912, lade 1935 og maskinhus 1968. Gården drives med en besætning på 8.000 høns.
Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer og korn. Der er 3 traktorer, 1 meje
tærsker, 2 tårnsiloer og halmfyr.

NORDSKOVVEJ 4, "NORDSKOV
HUSET", KIPPINGE BRARUP
STAGER, 4840 NØRRE ALSLEV,
tlf. 53-832301.
HELMER PEDERSEN, forpagter,
født d. 8.-10.-1929, søn af Char
les Pedersen, Guldborg, gift i
1950 med Jytte Pedersen, hjem
mehjælper, født d. 28.-9.-1932,
datter af Carl Pedersen, Sundby.
Parret har børnene: Bente, Else,
Anne og Gitte.
H.P. arbejder som skovarbejder. Han overtog gården i 1959 fra Esther og Børge
Nielsen. Areal 3,3 ha. og der er forpagtet 3,3 ha.
Stuehuste er opført i 1950, kvægstald, svinestald og lade 1949. Planteproduktionens
salgsafgrøde er korn. Der er 1 traktor.
NR. GRIMMELSTRUPVEJ 10,
"ANKÆRGÅRD", 4840 NØRRE
ALSLEV, tlf. 53-834074.
ASTA MORTENSEN, gårdejer,
født d. 15.-8.-1914, datter af
Karen og Peter Mortensen, Tjærby, enke efter Thorkild Morten
sen, født d. 3.-2.-1910, søn af
Anker og Hansine Mortensen. Par
ret har børnene: Rita, født d.
30.-12.-1939, Anker, født d. 4.8.-1943 og Ulla, født 6.-3.-1948.
Asta Mortensen overtog gården i 1975 efter sin mand.
Areal 33 ha., som er bortforpagtet.
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NR. GRIMMELSTRUPVEJ 13,
4840 NØRRE ALSLEV, tlf. 53834277.
BØRGE HOLM, gårdejer, født d.
16.-7.-1914, søn af Christine og
Hans Holm, gift d. 4.-3.-1944
med Grete Larsen Krøll, husmor,
født d. 23.-4.-1920, datter af
Laura og Laurits Krøll, Nørre
Alslev. Parret har børnene: Sø
ren, født d. 14.-5.-1945 og Han
ne, født d. 14.-4.-1948.

Der drives maskinstation fra ejendommen.
B.H. har været på Sydsjællands Landbrugsskole. Han er 3. generation på gården, som
han overtog i 1944 fra sin far.
Areal 38 ha., heraf tilkøbt 25 ha., derudover er der forpagtet 25 ha.
Stuehuset er opført i 1887 og løbende restaureret, kvægstalden fra 1887 er løbende
restaureret, svinestald opført 1950, lade 1925, maskinhus 1986 og foderhus 1948.
Gården drives med en besætning på 4 ungdyr af racen RDM samt 6 årssøer og 100
slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, frø, byg, hvede og raps.
Der er 6 traktorer, 2 mejetærskere, 3 rendegravere, 1 roesåmaskine, skårlægger, slam
suger, lufthammer, tårnsilo samt varmt og koldt lufts tørreri. På ejendommen er an
sat 3 medhjælpere. Sønnen ejer halvdelen af gården.
NR. KIRKEBYVEJ 5, "KIRKEBYGAARD", Nr. KIRKEBY, 4840
NØRRE ALSLEV, tlf. 53-834584.
HANS E. HANSEN, gårdejer,
født d. 14.-4.-1935, søn af
Esther og Einer Hansen, gift d.
21.-5.-1960 med Bente Hansen,
husmor, født d. 27.-11.-1938,
datter af Gerda og Jørgen Han
sen, Lille Byskov. Parret har
børnene: Dorthe Lisbet, født d.
9.-11.-1962 og Hanne Birte, født
d. 12.-2.-1974.
H.E.H. har været på Sydsjællands Landbrugsskole, han er ejendomsskyldvurderings 
mand. Han er 3. generation på gården, som blev overtaget i 1960 fra faderen.
Ejendomsskyld 3.370.000. Areal 46,4 ha.
Stuehuset er opført i 1869 og løbende restaureret, s vinestalde er opført 1920 og 1985,
maskinhus 1973, gastæt silo 1987 og gylletank 1940. Gården bliver drevet med en
besætning på 2.000 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, malt
byg og hvede. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo samt varmt og koldt lufts
tørreri. På gården er ansat 1 skoledreng.
H.E.H. driver desuden Lille Byskovvej 10, Byskov, 4800 Nykøbing F.
NR. VEDBY KIRKEVEJ 6, GRIM
MELSTRUP, 4840 NØRRE ALSLEV,
tlf. 53-834779.
LENE BREUM, gårdejer, født d.
15.-1.-1946, datter af Agnes og
Georg Bom, gift d. 4.-11.-1972
med Sven Breum, ingeniør, født
d. 15.-12.-1943, søn af Vanda og
Jacob Breum, Århus. Parret har
sønnen Mads, født d. 4.-10.-1978.
L.B. er overlærer ved Eskildstrup
Skole. Hun er 4. generation på
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gärden, som hun overtog d. 16.-12.-1977 fra sin far.
Ejendomsskyld 3.400.000. Areal 51 ha., heraf tilkøbt 5 ha., 3 ha. er plantage og 13 ha.
er inddæmmet vigjord.
Stuehuset er opført i 1900 og løbende restaureret, svinestald opført 1953 og maskinhus
1970. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, korn, byg, hvede, hvidkløver,
raps, lucerne og engrapgræs. Der er 2 traktorer samt andel i vindmølle. Maskinstation
bruges delvis.

NR. VEDBY KIRKEVEJ 9, "BAKKEVOLD", NR. GRIMMELSTRUP, 4840 NØRRE AL
SLEV, tlf. 53-846170.
TORBEN LARSEN, gårdejer, omtales under Gyldenbjergvej 46, 4840 Nørre Alslev.
T.L. ovetog gården i 1982 fra Rudolf Keis.
Ejendomsskyld 3.200.000. Areal 42 ha.
Stuehuset er opført 1912 og løbende restaureret, kvægstald, svinestald og foderhus er
opført i 1890, lade og maskinhus 1935 og desuden er der ajlebeholder. Der drives
hundekennel fra ejendommen. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, byg,
hvede og frø. Der er 1 kombifyr.
T.L. driver desuden "Strandgaard", Gåbensevej 75, Orehoved, 4840 Nørre Alslev, samt
"Gyldenbjerggaard", Gyldenbjergvej 46, 4840 Nørre Alslev.
NR. VEDBY KIRKEVEJ 14, "PILEKÆR", GRIMMELSTRUP, 4840
NØRRE ALSLEV, tlf. 53-834087.
HANS ERIK LARSEN, gårdejer,
født d. 10.-11.-1951, søn af Ma
rie og Svend Larsen, gift d.
15.-7.- 1978 med Pia Hjørdis An
dersen, sygehjælper, født d.
6.-4.-1956, datter af Jonna og
Erik Larsen, Vålse. Parret har
børnene: Zenie, født d. 22.-4.-1979,
Zebina, født d. 18.-10.-1983 og
Zandra, født d. 25.-5.-1989.
H.E.L. har været på Høng Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-3.-1976 fra Hans
Anker Rasmussen.
Areal 13,8 ha.
Stuehuset er opført i 1950 og restaureret 1987, kvægstald, svinestald og lade er opført
1950 samt maskinhus 1972. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, byg og
hvede.
H.E.L. ejer desuden halvdelen af "Engsgaard", Vedby Vesterskovvej 4, Orehoved, 4840
Nørre Alslev. Den anden halvdel ejes af Svend Larsen.
NR. VEDBY KIRKEVEJ 21, "JOHANNESMINDE", NR. GRIMMELSTRUP, 4840 NØRRE
ALSLEV, tlf. 53-834056.
EJNER JENSEN, gårdejer, født i 1952, søn af Asta og Ove Jensen, gift d. 23.-5.-1987
med Susanne Fønsskov Hansen, dyrlæge, født i 1958, datter af Ingrid og Niels Føns
skov Hansen.
E.J. har været på Høng Landbrugsskole. Han er 3. generation på gården, som han
overtog d. 1.-7.-1987 fra sin far.
Ejendomsskyld 3.050.000. Areal 42 ha. og der er forpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført i 1958 og løbende restaureret, kvægstald opført 1974, svinestald
1959, lade 1929, maskinhuse 1974 og 1985, gylletank 1974 og køresilo 1975. Gården
bliver drevet med en besætning på 40 slagtekalve af blandet race samt ca. 300 slag
tesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, græsfrø og ærter. Der er 4
traktorer, 1 mejetærsker, plansilo samt koldt og varmt lufts tørreri.
NR. VEDBYVEJ 9, "GL. PRÆSTEGAARD", 4840 NØRRE ALSLEV, tlf. 53-834092.
LEIF PEDERSEN, bademester, født d. 13.-6.-1943, søn af Agnes og Rasmus Pedersen,
gift d. 14.-12.-1968 med Tove Rygaard, lærer, født d. 29.-9.-1946, datter af Ella og
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ne: Morten, født d. 4.-6.-1969,
Mikkel, født d. 24.-2.-1972 og
Mette, født d. 21.-7.-1975.
Leif Pedersen arbejder som bade
mester. Han er 2. generation på
gården, som han overtog i 1970
fra sin far.
Areal 13 ha.
Stuehuset er opført i 1884 og
løbende restaureret, lade og fo
derhus er opført 1912 samt ma
skinhus 1950. Planteproduktionens
salgsafgrøder er sukkerroer, hvede og byg. Der er 1 traktor, plansilo, varmt og koldt
lufts tørreri samt andel i vindmølle. Maskinstation bruges til markarbejdet.

NR. VEDBYVEJ 11, NR. VEDBY,
4840 NØRRE ALSLEV, tlf. 53834287.
BØRGE NIELSEN, gårdejer, født
i 1936, søn af Elisabeth og Peter
Nielsen, Nr. Lyngby, Vendsyssel,
gift d. 3.-11.-1962 med Anna
Hemmingsen, gårdejer, datter af
Augusta og Laurits Hemmingsen.
Parret har børnene: Anne, født
d. 3.-7.-1966 og Lars, født d.
2.-6.-1968.
A.H. har været på Tune Land
brugsskole. B.N. har været på Bygholm Landbrugsskole. A.H. er 6. generation på går
den, som blev overtaget af ægteparret i 1962 fra Laurits Hemmingsen.
Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 26,5 ha.
Stuehuset er opført i 1796 og løbende restaureret, svinestald opført 1965, lade 1979
og maskinhus 1988. Gården drives med en besætning på 25 årssøer, smågrisene sælges.
Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, korn og frø. Der er 2 traktorer og 1
mejetærsker.
NR. VEDBYVEJ 12, "HOLGERSHAAB", 4840 NØRRE ALSLEV,
tlf. 53-834011.
OTTO HANSEN, proprietær, født
d. 23.-1.-1919, søn af Anna og
Hans Hansen, gift d. 9.-7.-1954
med Ester Bonde, sekretær, født
d. 14.-4.-1927, datter af Johanne
og Johannes Bonde. Parret har
børnene: Ebbe, født d. 9.-7.-1964,
Hans, født d. 10.-12.-1965 og
Niels Otto, født d. 7.-5.-1969.
O.H. har været på Tune Land
brugsskole. Han overtog ejendommen d. l.-l 1.-1956 fra Bille Brahe. Gården er navn
givet af Holger Foss, der i 1800-tallet var Hof- og Statsprokurator. I perioden
1801-1803 var digteren St. St. Blicher huslærer på "Holgershaab".
Ejendomsskyld 7.360.000. Areal 111 ha., heraf tilkøbt 50 ha., der er 6 ha. margi
naljord.
Stuehuset er opført i 1868 og løbende restaureret, svinestalden fra 1908 er restaureret
i tiden 1956-60, lade fra 1908, maskinhus 1984 og desuden er der ajlebeholder. Gården
drives med en besætning på 40 årssøer og 400 sopolte, det er en opformerings
besætning. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, byg, hvede, hvidkløver,
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plansiloer, varmt og koldt lufts tørreri samt automatisk foder- og udmugningsanlæg.
På gården er ansat 1 driftsleder og 1 elev.
O.H. ejer og driver også "Lykkebogård", Gåbensevej 37, 4840 Nørre Alslev, på 58 ha.,
ejendomsskyld 3.700.000.

NR. VEDBYVEJ 26, "HØJSÆDET", VEDBY, 4840 NØRRE ALSLEV, tlf. 53-831075.
BØRGE OG BENTE JENSEN, gårdejere.
Børge Jensen er født d. 5.-8.-1934, søn af Ane og Ernst Jensen, Vålse, gift d. 15.5.-1962 med Bente West Larsen, født d. 14.-3.-1937, datter af Sigrid og Harald Lar
sen, Vedby. Parret har børnene: Michael, født d. 20.-9.-1968 og Claus, født d.
12.-3.-1976.
B.J. har været på Korinth Landbrugsskole. B.W.L. er 3. generation på gården, som
parret overtog fra Harald Larsen.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 21 ha.
Svinestald, lade og maskinhus er opført i 1961. Planteproduktionens salgsafgrøder er
sukkerroer, korn og ærter. Maskinstation bruges til markarbejdet.
Parret ejer og driver desuden "Baunehøj", Østervej 80, Vålse, 4840 Nørre Alslev.

NYBYVEJ 20, "LL. SKOVGÅRD",
OUSTRUP, 4863 ESKILDSTRUP,
tlf. 53-856547.
KURT NIELSEN, konsulent, søn
af Gerda og Emil Nielsen, Ästrup, gift d. 23.-7.-1971 med
Lissi Pedersen, sygeplejerske,
datter af Ellen og Karl Pedersen,
Stensved.
K.N. er uddannet landbrugstekni
ker. Han overtog gården d. 15.7.-1971 fra Otto Hansen.
Areal 18,8 ha., heraf tilkøbt 8
ha., der er 1,4 ha. skov.
Stuehuset er restaureret senest i 1987, desuden er der maskinhus. Planteproduktionens
salgsafgrøder er korn, sukkerroer og lucerne. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plan
silo og koldt lufts tørreri.

NYGÅRDSVEJ 1, "NYGÅRD",
4863 ESKILDSTRUP, tlf. 53836456.
TOM PEDERSEN, gårdejer, født
d. 10.-7.-1961, søn af Rita og
Bent Pedersen, gift d. 14.-6.-1986
med Lone Johansen, kontorassi
stent, født d. 15.-3.-1961, datter
af Inger og Bent Johansen,
Eskildstrup. Parret har børnene:
Kasper, født d. 14.-3.-1986 og 1
dreng, født d. 11.-2.-1990.
T.P. arbejder som højspændings
montør, han har været på Lundby Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-5.-1989
fra sin mor. Ejendomsskyld 1.470.000. Areal 17,6 ha.
Stuehuset er opført i 1913 og løbende restaureret, senest i 1983, kvægstald, svine
stald, lade og maskinhus er opført i 1913. Planteproduktionens salgsafgrøder er suk
kerroer, byg og hvede. Der er 2 traktorer. Maskinstation bruges delvis.
NYGÅRDSVEJ 3, 4863 ESKILDSTRUP, tlf. 53-836205.
LARS RASMUSSEN, gårdejer, født d. 18.-9.-1955, søn af Karen og Hans Ludvig Ras
mussen.
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overtog en del af i 1978 og resten i 1981 fra sin far.
Ejendomsskyld 986.000. Areal 9,7 ha.
Stuehuset er opført 1875 og løbende restaureret, kvægstald opført 1942, lade, foderhus
og køresilo 1982 samt gylletank 1988. Gården drives med en besætning på 30 årskøer
og 50 ungdyr af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, byg og
græs. Der er 3 traktorer og 1 mejetærsker. Maskinstation bruges delvis.
NYGÄRDSVEJ 5, 4863 ESKILDSTRUP, tlf. 53-836271.
ESTHER HANSEN, husholdnings
lærer, født d. 31.-5.-1918, datter
af Hansine og Hans Peter Hansen.
E.H. er 3. generation på gården,
som hun overtog i 1965 fra sin
mor.
Ejendomsskyld 510.000. Areal 2,8
ha., som er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1912 og
løbende restaureret, kvægstald

og svinestald opført 1912 samt lade 1925.

NYKØBINGVEJ 53, "VESTENS
BORG", NR. KIRKEBY, 4840
NØRRE ALSLEV, tlf. 53-834887.
KURT RASMUSSEN, landmand,
født d. 28.-3.-1948, søn af
Esther og Hans Rasmussen, Maglebrænde, gift d. 30.-8.-1969
med Karen Jørgensen, medhjæl
pende hustru, født d. 18.-7.-1948,
datter af Julie og Svend Jørgen
sen, Nr. Vedby. Parret har bør
nene: John, født d. 6.-5.-1970 og
Gitte, født d. 3.-3.-1975.
K.R. overtog gården i 1978 fra Frede Vagn Hansen.
Ejendomsskyld 2.500.000. Areal 28 ha.
Stuehuset er opført 1884 og løbende restaureret, lade opført 1884. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er sukkererroer, hvede og byg.
K.R. driver desuden Nykøbingvej 64, 4840 Nykøbing F.
NYKØBINGVEJ 55, "HØJVANG",
4840 NØRRE ALSLEV, tlf. 53835440.
FLEMMING HØEGH, gårdejer,
født d. 4.-12.-1960.
F.H. har været på Lyngby Land
brugsskole. Han er 2. generation
på gården, som han overtog i
1985 fra sin far.
Ejendomsskyld 2.250.000. Areal
29,5 ha.
Stuehuset er opført i 1916, svinestalde 1916, 1977 og 1979, lade
1916, maskinhus 1976 og gylletank 1986. Gården drives med en besætning på 90 års
søer og ca. 1.800 solgt smågrise. Planteproduktionens salgsafgrøde er sukkerroer. Der
er plansilo, koldt lufts tørreri samt anpart i vindmølle. På gården bruges maskiner i
fællesskab med faderen Hans Høegh, Bannerupvej 8, 4840 Nørre Alslev.
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NR. KIRKEBY, 4840 NØRRE AL
SLEV, tlf. 53-834887.
KURT RASMUSSEN, landmand,
omtales under Nykøbingvej 53,
Nr. Kirkeby, 4840 Nr. Alslev.
K.R. overtog gården i 1976 fra
Aage Nygaard.
Ejendomsskyld 3.500.000. Areal
43 ha.
Stuehuset er opført 1904 og lø
bende restaureret, kvægstald og
lade er opført 1974, svinestald
1904, maskinhus 1979, foderhus 1976-78 og derudover er der 2 gylletanke. Gården
drives med en besætning på 170 årskøer og 120 ungdyr af racen Jersey samt 20 års
søer og ca. 500 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, hvede og
byg. Der er 5 traktorer, 1 mejetærsker, 1 gummiged og rendegraver. På gården er
ansat 1 fodermester og 1 medhjælper.
K.R. ejer og driver desuden Nykøbingvej 53, Nr. Kirkeby,- 4840 Nørre Alslev.
NYKØBINGVEJ 65, NR. KIRKEBY, 4840 NØRRE ALSLEV, tlf. 53-834047.
VAGN RASMUSSEN, gårdejer, født d. 25.-9.-1940, søn af Ottar Rasmussen, gift d.
17.-3.-1968 med Lis Kjeldfred Petersen, pædagogmedhjælper, født d. 17.-3.-1945,
datter af Arne Petersen. Parret har børnene: Lene, Lars og Thomas.
V.R. arbejder som entreprenør og har været på landbrugsskole. Han overtog gården d.
1.-10.-1972 fra Frans Kurek.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 11 ha.
Stuehuset er restaureret i 1973, svinestalden er ombygget til lager og værksted. Plan
teproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer og maltbyg. Der er 1 traktor, der bruges
maskinstation.
V.R. ejer og driver desuden Smedevej 13, Skerne, 4840 Nr. Alslev. Han er bosat på
Rønvej 8, 4840 Nr. Alslev.
NYKØBINGVEJ 73, 4863 ESKILD
STRUP, tlf. 53-836454.
ERLING TOPP, gårdejer, født d.
23.-7.-1946, søn af Berliart og
Niels Topp, Nykøbing F., gift d.
8.-7.-1972 med Hanne Petersen,
født d. 17.-2.-1946, datter af
Johanne og Karl Petersen, Mari
bo. Parret har børnene: Birthe,
født d. 25.-3.-1966 og Anitta,
født d. 28.-2.-1971.
E.T. er i bestyrelsen for Lolland
Falsters Familiebrugs kvægudvalg.
Han overtog gården d. 15.-5.-1971 fra Mogens Florentsen.
Ejendomsskyld 1.990.000. Areal 24,8 ha., heraf tilkøbt 9,4 ha.
Stuehuset er opført i 1820 og restaureret 1983, kvægstalde opført 1820 og 1975, lade
1900 samt gylletank og køresilo 1975. Gården drives med en besætning på 30 årskøer
og 35 ungdyr af racen N.R.F. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, byg og
hvede. Der er 4 traktorer og anpart i vindmølle. Maskinstation bruges delvis og der
benyttes landbrugsvikar.

NYKØBINGVEJ 85, "BODERUPGAARD", ØNSLEV, 4863 ESKILDSTRUP, tlf. 53836346.
LARS DROST MIKKELSEN, proprietær, født d. 29.-9.-1953, søn af Kirsten og Gunnar
Drost Mikkelsen, Højmosegaard, gift d. 29.-5.-1982 med Bianka Mikkelsen, sekretær,
født d. 16.-12.-1957 i Hamborg. Parret har børnene: Steffan, født d. 15.-6.-1983 og
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Lars D. Mikkelsen har væ
ret på Lyngby Landbrugs
skole. Han overtog gården
d. 1.- 7.-1990 fra sin far,
som købte den i 1971, ef
ter at hans far havde haft
den i forpagtning fra 1948.
Ejendomsskyld 12.570.000.
Areal 191 ha., heraf 16 ha.
skov. Derudover er der forpagtet 15 ha.
Stuehuset er opført i 1866
og restaureret flere gange, senest i 1990. Avlsbygningerne er opført i 1860'erne og
senere, kornlade i 1983, kornmagasin og lade 1866 samt maskinhus i 1974. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er vinterhvede, vinterraps, maltbyg, frøgræs, konservesærter
og roer. Der er 7 traktorer, 1 mejetærsker, 2 gummigede, roeoptager, roesåmaskine,
rotorharvesæt med jordpakker, tårnsilo og gennemløbstørreri til 8 t. i timen. På går
den er ansat 1 medhjælper samt 2 skoleelever. Til ejendommen hører stadig 2 dobbel
te og 2 enkelte huse, som udlejes. Derforuden udlejes bygning til kornopbevaring.
L.D.M. ejer og driver desuden "Christiansminde", Østergade 53, 4863 Eskildstrup. Der
er maskinfællesskab med faderen Gunnar Mikkelsen, "Højmosegård", Gåbensevej 259,
4800 Nykøbing F.
"Bonderupgaard" blev dannet i 1780'erne, ved en sammenlægning af 4 små gårde, samt
nogle huse; disse kan spores tilbage til 1377 som landsbyen Bodethorp, i 1664 blev
navnet ændret til Bouderup.
NYKØBINGVEJ 98, "BIDSELBJERG", STØDSTRUP, 4863
ESKILDSTRUP, tlf. 53-836359.
JENS ERIK GREEN, gårdejer,
født d. 4.-9.-1937, søn af Anna
og Aage Green, gift d. 9.-3.-1963
med Ingeborg Olsen, sygeplejer
ske, født d. 18.-12.-1940, datter
af Kamma og Erik Olsen, Nykø
bing F. Parret har børnene: Mi
chael, født d. 3.-1.-1964, Henrik,
født d. 20.-10.-1965, Ulrik, født
d. 15.-10.-1970 og Susan, født d.
10.-12.-1973.
J.E.G. har været på Lundby Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-8.-1962 fra Lars
Bertelsen. Nuværende ejer er 6. generation på gården, som blev købt fri fra "Vesterborg" d. 28.-3.-1807.
Ejendomsskyld 3.750.000. Areal 54 ha., heraf tilkøbt 12 ha. Der er 3 ha. eng og mose.
Desuden er der forpagtet 5 ha.
Stuehuset er opført i 1882 og løbende restaureret, lade opført 1922 og maskinhus
1977. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, byg, hvede, lucerne og frø. Der
er 2 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo, varmt og koldt lufts tørreri, halmfyr samt
vindmølle.

NYSKOLEVEJ 16, "FREDBOHUS", OREHOVED, 4840 NØRRE ALSLEV, tlf. 53-846462.
INGER OG SVEND ÅGE JØRGENSEN, husmænd.
S.Å.J. er født d. 3.-9.-1935, søn af Anna og Morten Jørgensen, Løgstør, gift d.
25.-3.-1964 med Inger Dahldorph, gårdejer og fuldmægtig, født d. 25.-9.-1941, datter
af Grethe og Viggo Dahldorph, København. Parret har børnene: Anne, født d.
7.-10.-1964 og Søren, født d. 30.-12.-1965.
S.A.J. arbejder desuden som vicitator. Han har været på St. Restrup Husmandsskole.
Parret overtog gården d. 1.-4.-1977 fra Poul Erik Nielsen.
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ha., heraf tilkøbt 4,6 ha.
"Fredbohus"'s stuehus er opført i
1924 og restaureret 1978, kvæg
stald, svinestald og lade opført
1924, maskinhus 1985 og derud
over er der ajlebeholder. Gården
drives med en besætning på 3
årssøer, 30 solgte smågrise og 5
slagtesvin samt 2 årsammekøer
og 4 ungdyr af racen RDM. Plan
teproduktionens salgsafgrøde er
byg. Der er 1 traktor. Maskin-

station bruges til markarbejdet.
NYVEJEN 5, "ROSENLUND",
4863 ESKILDSTRUP, tlf. 53836409.
NIELS PALLE, gårdejer, født d.
14.-9.-1936, søn af Esther og
Jens Palle, Nørre Alslev, bor
sammen med Tove Thomsen, hus
mor, født d. 16.-11.-1940. Parret
har børnene: Merethe, født d.
14.-8.-1962 og Henrik, født d.
14.- 5.-1966.
N.P. har været på Høng Land
brugsskole. Han overtog gården
d. 14.- 9.-1959 fra Anders Andersen.
Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 20 ha., heraf tilkøbt 3 ha., der er 0,5 ha. skov. Der
udover er der forpagtet 3 ha.
Stuehuset er opført 1929 og løbende restaureret, kvægstald, svinestald og lade er op
ført 1929 samt maskinhus 1982. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, byg,
hvede og ærter. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, varmt og koldt lufts
tørreri, halmfyr og anpart i vindmølle.
N.P. driver også i mindre omfang maskinstation.
NØRREGADE 32, "HAREGAARDEN", 4863 ESKILDSTRUP, tlf.
53-836083.
NIELS GEDSTED HARE, gårde
jer, født d. 19.-4.-1935, søn af
Esther og Karl Hare, gift d.
15.-11.-1958 med Solveig Suhr,
født d. 15.-11.-1936, datter af
Karen og Svend Suhr. Parret har
børnene: Birgitte, født d. 31.-3.—
1960 og Ellis, født d. 12.-3.-1963.
N.G.H. arbejder som chauffør.
Han er 6. generation på gården,
som han overtog d. 1.-9.-1964 fra sine forældre. Gården har været i slægtens eje siden
1765, i 1802 blev den købt fri fra "Holgershaab Gods". Indtil 1910 lå gården i Tårn
gade, men blev derefter flyttet til Nørregade 32.
Ejendomsskyld 1.750.000. Areal 17,4 ha., der er frasolgt 2,3 ha. 1,2 ha. er mose.
Stuehuset er opført i 1924 og senere restaureret, kvæg- og svinestald er opført 1910
og lade 1953. Planteproduktionens salgsafgrøder er roer og korn. Der er 4 traktorer.
Maskinstation bruges til markarbejdet og der er ansat fremmed arbejdskraft.
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OVSTRUPVEJ 2, "KRØLGÅRD",
OVSTRUP, 4863 ESKILDSTRUP,
tlf. 53-836215.
JØRGEN LYBECKER LARSEN,
gårdejer, født d. 20.-11.-1936,
søn af Edith og Valdemar Larsen,
gift d. 2.-7.-1960 med Kirsten
Christensen, medhjælpende hustru,
født d. 6.-11.-1938, datter af
Ruth og Svend Christensen. Par
ret har børnene: Jens, Robert,
Peter, Poul og Hans.
J.L.L. har været på landbrugsskole, han er i bestyrelsen for Eskildstrup Vandværk samt medlem af Nr. Alslev Kom
munes huslejenævn. Han overtog gården d. 1.-11.-1964 fra sine forældre, som købte
den i 1935.
Ejendomsskyld 3.040.000. Areal 43 ha. og der er forpagtet 6 ha.
Der er stuehus, svinestald og maskinhus. Gården drives med en besætning på 90 års
søer, 1.600 solgte smågrise og 200 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er
sukkerroer og korn. Der er 4 traktorer, I mejetærsker, halmsnitter, plansilo, koldt og
varmt lufts tørreri samt udmugningsanlæg til fast gødning. Maskinstation bruges en
del og der er ansat fremmed arbejdskraft.
J.L.L. ejer desuden 2 huse, som lejes ud.
RAVNSE BYVEJ 10, 4840 NØRRE ALSLEV, tlf. 53-834491.
EIGIL LARSEN, gårdejer, født d. 12.-7.-1925, søn af Marie og Thorvald Larsen, gift
d. 9.-10.-1948 med Ester Olsen, husmor, født d. 2.-6.-1924, datter af Alma og Olaf
Olsen, Hjelm. Parret har børnene: Vagn, født d. 22.-8.-1944, Conny, født d. 15.-8.1952 og Tommy, født d. 11.-3.-1955.
E.L. overtog gården d. 15.-8.-1964 fra Ellen og Henry Lejre.
Areal 24,8 ha., der er frasolgt 2 ha. 3,8 ha. er skov. Derudover er der forpagtet 29,8
ha.
Stuehuset er opført i 1931 og løbende restaureret, svinestald opført 1973 og maskinhus
1977. Gården drives med en besætning på 3 årsammekøer og 25 slagtekalve af blandet
race. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, byg og hvede. Der er 3 trak
torer og 1 mejetærsker. 1 søn hjælper til på gården.
A.L. driver også Majbøllebagvej 21, som er hans fødehjem, han er 5. generation på
gården, der har været i familiens eje siden udflyttertiden.
RAVNSE BYVEJ 13, 4840 NØR
RE ALSLEV, tlf. 53-835517.
JENS AAGE NIELSEN, gårdejer,
født d. 18.-7.-1955, søn af Em
my og Knud Nielsen, Vålse, gift
d. 18.-5.-1985 med Birgit Kron
borg, laborant, født d. 18.-3.-1954,
datter af Inger og Niemann
Kronborg, Lyngby.
J.AA.N. har været på Lyngby
Landbrugsskole, han er i bestyrel
sen for Halmleveringsforeningen
til Nørre Alslev Fjernvarmeværk.
Han overtog gården d. 15.-3.-1986 fra Alfred Kjørup.
Ejendomsskyld 2.050.000. Areal 25 ha., heraf 1 ha. mose. Der er frasolgt 14 ha. og
desuden er der 55 ha. i forpagtning.
Stuehuset er opført i 1885 og løbende restaureret, kvægstald opført 1885, derudover
er der lade, garage og værksted. Planteproduktionens salgsafgrøder er engrapgræs,
Rødsvingel, raps, sukkerroer, byg, hvede, ærter og gulerødder. Der er 3 traktorer, 1
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mejetærsker, finsnitter, såmaskine, tårnsilo og halmfyr. Der er undertiden ansat løs
medhjælp.
J.AA.N. ejer og driver desuden "Hjulmandsgård", Vålse, 4840 Nørre Alslev.

RAVNSE BYVEJ 15, 4840 NØR
RE ALSLEV, tlf. 53-834289.
JØRGEN HELGE LARSEN, gård
ejer, født d. 9.-12.-1919, søn af
Karen Marie og Kristoffer Lar
sen.
J.H.L. har været på Kærhave
Landbrugsskole. Han overtog går
den d. 1.-7.-1963 fra søstrene
Hovmand.
Ejendomsskyld 2.050.000. Areal
24,4 ha., heraf tilkøbt 1 ha., der
er 3 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1883 og restaureret 1972, svinestald opført 1910, lade 1900 og
1980. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, hvede og byg. Der er 2 trak
torer, 1 mejetærsker og plansilo. Maskinstation bruges delvis.
RAVNSE BYVEJ 18, "OREHØJGAARD", 4840 NØRRE ALSLEV, tlf. 53-834127.
OLE SVÆRKE HANSEN, gårdejer, født d. 27.-7.-1940, søn af Kirstine og Johan Han
sen, gift d. 26.-6.-1960 med Birte Petersen, fabriksarbejder, født d. 2.-11.-1941,
datter af Lilian og Ingvar Petersen, Lillebrænde. Parret har børnene: Anette, født d.
21.-10.-1960, Marianne, født d. 4.-1.-1962 og Søren, født d. 23.-7.-1970.
O.S.H. arbejder som specialarbejder på Buko i Vordingborg. Han er 5. generation på
gården, som han overtog d. 1.-7.-1972 fra sin far.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 34,5 ha., heraf 3,6 ha. skov.
Stuehuset er opført 1874 og løbende restaureret, svinestald opført 1982, derudover er
der lade, maskinhus og ajlebeholder. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer,
byg, hvede, græsfrø og ærter. Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker.

RAVNSE SKOVVEJ 15, "STRANDVEDGAARD", RAVNSE, 4840
NØRRE ALSLEV, tlf. 53-835130.
NIELS BØGH ANDERSEN, svine
produktionskonsulent, født d.
12.- 4.-1942, søn af Kristine og
Ejvind Andersen, Tommestrup,
gift d. 27.-8.-1977 med Bente
Gedsted Hare, husmor, født d.
21.- 8.-1954, datter af Birte og
Poul Hare, Frejlev. Parret har
børnene: Camilla, født d. 6.-2.-1978
og Nikolaj, født d. 11.-5.-1980.
N.B.A. er uddannet agronom. Han overtog gården d. 11.-12.-1978 fra Holger Belling.
Ejendomsskyld 2.900.000. Areal 41 ha., heraf 2,8 ha. skov samt 5,5 ha. eng og mose.
Stuehuset er opført 1873 og løbende restaureret, svinestalde er opført 1908 og 1979,
lade og maskinhus 1989 samt gylletank 1986. Gården drives med en besætning på
2.400 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede og raps. Der er 3 trak
torer, plansilo og koldt lufts tørreri. Maskinstation bruges delvis.

RAVNSE SKOVVEJ 17, "DYRLÆGE GÅRDEN", RAVNSE, 4840 NØRRE ALSLEV.
STEVE TAARNHØJ, dyrlæge, gift med Anne. Parret har børnene: Rasmus og Jens.
Gården, der drives som dyreklinik under Nr. Alslev Dyrehospital, er på 26 ha.

-190-

RAVNSTRUPVEJ 16, "RAVNSTRUPGAARD", RAVNSTRUP,
4863 ESKILDSTRUP, tlf. 53836272.
FREDE JOHANNES LACKENWITZ
PETERSEN, gårdejer, født d.
13.- 12.-1926, søn af Anna og
Valdemar Petersen, Virket, gift
d. 26.- 3.-1954 med Inga Jensen,
beskæftigelsesvejleder, født d.
27.-3.- 1933, datter af Margrethe
og Jens Jensen, Slagelse. Parret
har børnene: Irene, født d. 29.9.-1954, Henning, født d. 17.-2.-1956, Finn, født d. 29.-4.-1959 og Marianne, født d.
15.-2.-1964.
F.J.L.P. har været på Sydsjællands Landbrugsskole. Han overtog gården d. 21.-7.-1960
fra Otto Møller.
Ejendomsskyld 3.400.000. Areal 49,8 ha., heraf tilkøbt 23,1 ha., der er 2,8 ha. skov og
mose. Derudover er der forpagtet 33 ha.
Stuehuset er opført 1872 og løbende restaureret, svinestald opført 1920, lade og
maskinhus 1976. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, byg, hvede og ærter.
Der er 3 traktorer og 1 mejetærsker.
RAVNSTRUPVEJ 16 A, "NØRREAGER", GUNDSLEVMAGLE, 4863 ESKILDSTRUP, tlf.
53-836354.
HENRI THRANE, gårdejer, født d. 6.-4.-1935, søn af Karen og Kaj Thrane, Nakskov,
gift d. 29.-3.-1961 med Bente Nielsen, bogholder, født d. 10.-4.-1936, datter af Gerda
og Emil Nielsen, Aastrup. Parret har børnene: Suzan, født d. 15.-4.-1965 og Helle,
født d. 16.-4.-1968.
H.T. har været på Lyngby Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-6.-1969 fra Karl
Jyde.
Ejendomsskyld 2.300.000. Areal 33 ha., heraf 2 ha. skov.
Stuehuset er opført 1863 og løbende restaureret, svinestalde opført 1969 og 1972,
lade 1927, maskinhus 1973 og derudover er der ajlebeholder. Gården drives med en
besætning på 2 årskøer, 35 årssøer, 600 slagtesvin og 3 heste. Planteproduktionens
salgsafgrøder er sukkerroer og frø. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo, varmt
lufts tørreri og halmfyr.
RISERUPVEJ 3, "STORMKILDE",
4840 NØRRE ALSLEV, tlf. 53834210.
PETER PEDERSEN, gårdejer,
født d. 23.-11.-1927, søn af Asta
og Christian Pedersen, Torrig,
gift d. 7.-9.-1954 med Lis Peter
sen, husmor, født d. 18.-6.-1934,
datter af Elna og Albert Peter
sen, 0. Karleby. Parret har bør
nene: Jens, født d. 2.-7.-1955,
Henrik, født d. 21.-1.-1958 og
Susanne, født d. 16.-3.-1965.
P.P. har været på Lyngby Landbrugsskole, han har været i bestyrelsen for sukkerfa
brikken Nykøbing i perioden 1966-84. Han overtog gården d. 10.-11.-1953 fra Karen og
Ejner Jensen.
Ejendomsskyld 3.700.000. Areal 50,4 ha., heraf tilkøbt 13 ha.
Stuehuset er opført i 1900 og restaureret flere gange, kvægstald, svinestald, lade og
maskinhus opført 1900. Planteproduktionens salgsafgrøder er maltbyg, ærter, lucerne
og sukkerroer. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og koldt lufts tørreri. Ma
skinstation bruges delvis.
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4840 NØRRE ALSLEV, tlf. 53834621.
NIELS G. CHRISTENSEN, gård
ejer, født d. 28.-2.-1918, søn af
Anna Margrethe og H.P. Christen
sen, Roskilde, gift d. 14.-9.-1966
med Ellen Marie Kristensen, hus
mor, født d. 20.-6.-1929, datter
af Asta og Engemand Kristensen,
Præstø. Parret har børnene: Inga,
født d. 5.-11.-1948, Ingrid, født
d. 12.-7.-1950, Henning, født d.
13.-5.-1954 og Berit, født d. 5.- 10.-1968.
N.G.C. overtog gården i 1972 fra Aksel Snejder.
Ejendomsskyld 2.600.000. Areal 30,5 ha.
Stuehuset er opført i 1937, kvæg- og svinestald 1937 samt maskinhus 1985. Gården
drives med en besætning på 14 årskøer og 14 ungdyr af racen Limousine. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er byg og hvede. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo,
koldt lufts tørreri og halmfyr.
RISERUPVEJ 5, "LENESGAVE", 4840 NØRRE ALSLEV.
EJNER BUCK, proprietær, født d. 14.-6.-1927, søn af Jenny og Laurits Buck, Riserup,
gift d. 2.-5.-1958 med Agnete Rasmussen, husmor, født d. 19.-12.-1931, datter af
Ellen og Carl Rasmussen, Vinkel. Parret har børnene: Niels, født d. 11.-11.-1959,
Anne, født d. 30.-6.-1962, Mogens, født d. 12.-1.-1965 og Birthe, født d. 8.-2.-1968.
E.B. har været på Lundby Landbrugsskole. Han er 2. generation på gården, som han
overtog i 1958 fra sin far.
Ejendomsskyld 5.500.000. Areal 73 ha.
Stuehuset er opført i 1879 og løbende restaureret, svinestalde er opført i 1955 og
1978, lade og maskinhus 1931 samt gylletank 1983. Gården drives med en besætning
på 100 årssøer og 2.200 solgte smågrise samt 2 heste. Planteproduktionens salgsafgrø
der er sukkerroer, korn og frø. Der er 5 traktorer, 1 mejetærsker, rendegraver, plan
silo samt varmt og koldt lufts tørreri. På gården er ansat 1 medhjælper.
E.B. driver desuden Riserupvej 40, 4840 Nørre Alslev.

RISERUPVEJ 6, "EGELY", 4840 NØRRE ALSLEV, tlf. 53-834567.
ERIK HANSEN, parcellist, født d. 31.-10.-1918, søn af Betty Dorthea og Hans Peder
Hansen, gift d. 12.-4.-1952 med Anna Gudrun Larsen, husmor, født d. 28.-11.-1919,
datter af Hedvig og Karl Valdemar Larsen, Ryde. Parret har 2 børn.
E.H., der er 2. generation på gården, overtog den i 1958 fra sin far.
Ejendomsskyld 750.000. Areal 7 ha., heraf tilkøbt 1,3 ha.
Stuehuset er opført 1905 og løbende restaureret, kvæg- og svinestald er opført i 1905
samt lade 1956. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer og byg. Der er 1
traktor og 1 mejetærsker.
RISERUPVEJ 9, "SØNDERVANG",
4840 NØRRE ALSLEV.
GUNNAR RASMUSSEN, gårdejer,
født d. 8.-8.-1952, søn af Gun
hild og Holger Rasmussen, gift
d. 21.- 6.-1980 med Anette Pe
dersen, faglærer, født d. 8.-3.1959, datter af Ingrid og Gunnar
Pedersen, Skerne. Parret har bør
nene: Lone, født d. 14.-4.-1981
og Steffen, født d. 10.-10.-1985.
G.R. har været på Høng Land
brugsskole. Han er 2. genera-
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Ejendomsskyld 3.000.000. Areal 40 ha. og der er forpagtet 16 ha.
Stuehuset er opført i 1913 og løbende restaureret, svinestalde er opført i 1952, 1964
og 1978, lade 1900, maskinhus 1987 og gylletank 1985. Gården drives med en besæt
ning på 65 årssøer og 1.150 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukker
roer, korn, engrapgræs og ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, 2
tårnsiloer samt varmt lufts tørreri. På gården er ansat 1 skoledreng.
RISERUPVEJ 11, "ØSTERGAARD",
4840 NØRRE ALSLEV.
KURT KJØRUP NIELSEN, gård
ejer, født d. 24.-11.-1944, søn af
Grethe og Kjeld Nielsen, gift d.
29.-6.-1968 med Harriet Skovby,
køkkenassistent, født d. 24.-8.1946, datter af D. og Åge Skov
by, Nykøbing. Parret har børne
ne: Jørgen, født d. 30.-11.-1968,
Dorthe, født d. 25.-3.-1971 og
Helle, født d. 24.-2.-1981.
K.K.N. er 3. generation på går-

den, som han overtog d. 1.-1.-1978 fra sin far.
Ejendomsskyld 2.800.000. Areal 32,6 ha. og der er forpagtet 6 ha.
Stuehuset er opført i 1922 og restaureret 1980, svinestalde er opført 1966 og 1980,
lade 1966 og der er ajletank. Gården drives med en besætning på 80 årssøer, 600
solgte smågrise og 1.000 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer
og frø. Der er 2 traktorer, 1 rendegraver, tårnsilo, varmt og koldt lufts tørreri,
halmfyr samt staldvarme til stuehuset. Maskinstation bruges til markarbejdet og der
er ansat 1 medhjælper.

RISERUPVEJ 18, EGELEV, 4840
NØRRE ALSLEV, tlf. 53-834702.
GUNNAR VILHELM HUGE, gård
ejer, født d. 11.-4.-1944, søn af
Julie og Gunnar Huge, gift d.
26.-1.-1967 med Kirsten Peder
sen, overlærer, født d. 18.-5.1944, datter af Inger og Verner
Pedersen, Horbelev. Parret har
børnene: Lars, født d. 1.-6.-1970
og Thomas, født d. 23.-7.-1973.
G.V.H. har været på Næsgård
Landbrugsskole. Han er 5. gene
ration på gården, som blev overtaget i 1973 fra faderen.
Ejendomsskyld 2.990.000. Areal 40,6 ha., heraf 0,5 ha. mose.
Stuehuset er opført i 1910 og løbende restaureret, svinestald opført 1910 og løbende
restaureret, lader og maskinhuse opført 1950 og 1990, derudover er der ajlebeholder.
Gården drives med en besætning på 1.700 slagtesvin samt 3 får. Planteproduktionens
salgsafgrøder er sukkerroer. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og koldt lufts
tørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
RISERUPVEJ 44, "RISERUPGÅRD", 4840 NØRRE ALSLEV.
EJNER BUCK, proprietær, omtales under Riserupvej 5.
E.B. overtog gården i 1972 efter sin far.
Ejendomsskyld 3.200.000. Areal 31 ha.
Stuehuset er opført i 1850 og restaureret 1959, lade og maskinhus opført 1960. Plan
teproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, korn og frø. På gården er ansat 1
medhjælper.
E.B. ejer og driver desuden Riserupvej 5, 4840 Nørre Alslev.
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4840 NØRRE ALSLEV, tlf. 53832248.
FREDE PETERSEN, parcellist,
født d. 24.-8.-1914, søn af Carl
Petersen, Åstrup, gift d. 24.-11.1940 med Agnethe Tamboer, hus
mor, født d. 25.-11.-1920, datter
af Albert Tamboer. Parret har
børnene: Preben, Jens-Erik og
Bjarne.
F.P. er 2. generation på gården,
som blev overtaget i 1956 fra

faderen. Ejendomsskyld 710.000. Areal 7,4 ha.
Stuehuset er opført 1840 og løbende restaureret, svinestalde er opført 1840 og 1959
samt maskinhus 1959. Gården drives med en besætning på 8 årssøer og 30 solgte smågrise. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer og korn. Der er 2 traktorer.

RISERUPVEJ 56, "GALSGAARD", RISERUP, 4840 NØRRE ALSLEV, tlf. 53-832471.
NIELS GALSGAARD MADSEN, gårdejer, født d. 25.-1.-1949, søn af Henrik Galsgaard
Madsen, gift d. 4.-3.-1972 med Hanne Nielsen, faglærer, født d. 22.-2.-1949, datter af
Verner Nielsen. Parret har børnene: Henrik, født i 1974, Charlotte, født i 1978 og
Regitze, født i 1984.
N.G.M. har været på Næsgård Landbrugsskole, han er formand for Riserup-Egelev
Vandværk. Han overtog gården d. 1.-4.-1978 fra Jens Jensen.
Areal 33 ha., heraf tilkøbt 28 ha., 1 ha. er frasolgt. Derudover er der forpagtet 8 ha.
Stuehuset er opført ca. 1900 og restaureret 1972, svinestalde opført 1900, 1972 og
1979, maskinhus 1979. Gården drives med en besætning på 60 årssøer og 1.200 solgte
smågrise. Planteproduktionens salgsafgrøder er roer, byg, hvede, ærter, græsfrø og
hvidkløver. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, varmt lufts tørreri, halmfyr
og vindmølle. På gården er ansat 1 skoledreng.
N.G.M. driver desuden 37 ha. med såning, sprøjtning og mejetærskning.

SIBIRIEN 6, "ØSTERGÅRD", VIRKET, 4863 ESKILDSTRUP, tlf. 53-838173.
POUL ANDERSEN, gårdejer, født d. 13.-2.-1942.
P.A. overtog gården fra Hans Chr. Bonde.
Ejendomsskyld 2.600.000. Areal 33 ha. og der er forpagtet 13 ha.
Stuehuset er opført i 1984, kvægstald 1981, maskinhus 1987, gastæt silo 1989, foder
hus 1986 og desuden er der gylletank. Gården drives med en besætning på 105 årskøer
og 96 ungdyr af racen Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøder er roer, hvede og
byg. Der er 3 traktorer og 1 mejetærsker. På gården er ansat 1 medhjælper og 2 sko
leelever. P.A. ejer og driver desuden en ejendom på 63 ha. i Algestrup.
SKERNE GADE 15, "BENTSENSMINDE", SKERNE, 4840 NØRRE ALSLEV, tlf. 53835277.
LEIF PEDERSEN, gårdejer, født d. 25.-6.-1949, søn af Ingrid og Gunnar Pedersen, gift
d. 16.-2.-1984 med Aase Jensen, medhjælpende hustru, født d. 24.-1.-1955, datter af
Grethe og Hans Peder Jensen, Flaarup. Parret har børnene: Maj-Britt, født d. 16.-8.1981 og Henriette, født d. 17.-4.-1984.
L.P. har været på Næsgård Agerbrugsskole. Han er 7. generation på gården, som har
været i slægtens eje siden 1767, og overtog halvparten i den d. 30.-12.-1972 og resten
d. 30.-12.-1985 fra sin far.
Ejendomsskyld 3.900.000. Areal 60 ha., der er frasolgt 8 ha., 3 ha. er skov. Derudover
er der forpagtet 5,5 ha.
Stuehuset er opført i 1818 og løbende restaureret, svinestalde er opført 1967, 1973 og
1974, lade og maskinhus 1974 samt gylletank 1987. Gården drives med en besætning
på 20 årssøer og 1.200 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer,
ærter, byg og hvede. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, varmt og koldt lufts
tørreri, halmfyr samt vindmølle.

SKERNE GADE 29, SKERNE,
4840 NØRRE ALSLEV, tlf. 53834216.
AAGE PUL, gårdejer, født d.
18.-9.-1927, søn af Katrine og
Knud Piil, gift d. 1.-5.-1953 med
Ebba Rasmussen, husmor, født d.
11.-7.-1933, datter af Helga og
Ole Rasmussen. Parret har børne
ne: Dorrit, født d. 5.-5.-1954 og
Kirsten, født d. 27.-3.-1958.
AA.P. har været på Sydsjællands
Landbrugsskole. Han er 3. gene
ration på gården, som han overtog d. 1.-1.-1951 fra sin mor.
Ejendomsskyld 2.600.000. Areal 34 ha., heraf tilkøbt 11,3 ha., 13,6 ha. er frasolgt. Der
er 1,7 ha. skov.
Stuehuset er opført 1888 og løbende restaureret, svinestald opført 1922, lade og
maskinhus 1929, desuden er der 1 ajlebeholder. Gården drives med en besætning på 10
årssøer og 100 slagtesvin. Plantepropduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, hvede,
byg og ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo samt varmt og koldt lufts
tørreri. Maskinstation bruges delvis.

SKERNE SKOVVEJ 8, "TOFTE
GÅRD", SKERNE, 4840 NØRRE
ALSLEV, tlf. 53-834533.
HELGE HANSEN, gårdejer, født
d. 12.-6.-1923, søn af Carl Han
sen, Tårup, gift d. 11.-10.-1950
med Gerda Jensen, husholdnings
lærer, født d. 26.-1.-1925, datter
af Christian Jensen, Vedbysønder.
Parret har børnene: Birthe, Jør
gen og Kirsten.
H.H. er desuden handelsmand og
har været på landbrugsskole.
Han overtog gården d. 1.-3.-1966 fra Gunner Hansen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 15 ha., heraf 2 ha. skov. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er restaureret 1958 og 1968, derudover er der svinestald, lade og maskinhus.
Gården drives med en besætning på 8 årssøer, 150 solgte smågrise og 30 slagtesvin.
Der er 1 traktor.

SKERNEVEJ 30, 4840 NØRRE ALSLEV, tlf. 53-833044.
JOHN KRØL CHRISTENSEN, omtales under Havnsøvej 10, Nørre Alslev.
J.K.C. overtog gården i 1983 fra Gunnar Rasmussen.
Ejendomsskyld 2.050.000. Areal 18 ha., heraf tilkøbt 7 ha.
Stuehuset er opført i 1884 og løbende restaureret, maskinhus opført 1926. J.K.C. ejer
desuden Havnsøvej 10, 4840 Nørre Alslev. Maskinerne fra denne gård benyttes.

SKJOLDMOSEVEJ 1, "FAYESMINDE", 4840 NØRRE ALSLEV, tlf.
53-834165.
BENDT JEPSEN, farmer, født d.
30.-7.-1933, søn af Agnes og Sø
ren Jepsen.
B.J. arbejder desuden som for
lagsleder og televisionproducer,
han har været på Tune Landbrugs
skole. Han er 2. generation på
gården, som han overtog d. 1.-

-195-

10.-1972 fra sin far.
Ejendomsskyld 2.400.000. Areal 23,5 ha., der er 0,5 ha. mose.
Stuehuset er opført i 1936, kvægstald 1942, svinestald 1949, lade 1912 og maskinhus
1956. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, maltbyg og sukkerroer. Der er 2
traktorer, 1 mejetærsker, roeoptager, tårnsilo, varmt lufts tørreri og halmbanetransportør. Maskinstation bruges delvis.

SKOVBY TVÆRVEJ 24, "ENEHØJGAARD", SKOVBY, 4840 NØRRE
ALSLEV, tlf. 53-833154.
GERDA HUGE, gårdejer, født d.
8.-3.-1932, datter af Clara og
Thorvald Jakobsen Krårup, Mari
bo, gift d. 9.-12.-1953 med Poul
Huge, født d. 8.-7.-1913, søn af
Johanne og Anders Huge. Parret
har børnene: Lis, født d. 1.-3.1955 og Hanne, født d. 18.-10.1956.
P.H. døde d. 28.-9.-1975.
Parret overtog gården i 1946 fra Johanne Huge.
Ejendomsskyld 2.400.000. Areal 31,6 ha., heraf tilkøbt 4 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1880 og løbende restaureret, svinestalde er opført 1960 og 1962
og desuden er der kvægstald og lade. Der er 1 traktor.

SKOVBY TVÆRVEJ 30, SKOVBY, 4840 NØRRE ALSLEV, tlf. 53-833152.
NIELS RASMUSSEN, parcellist, født d. 21.-6.-1927, søn af Anna Kirstine og Peder
Jørgen Rasmussen, Lommelev, gift d. 27.-4.-1957 med Connie Hansen, medhjælpende
hustru, født d. 12.-8.-1938, datter af Erna og Karl Sofus Hansen, Nørre Alslev. Parret
har børnene: Susanne, født d. 4.-5.-1958, Solvej, født d. 10.-8.-1962, Grete, født d.
13.-11.-1965 og Lars, født d. 11.-2.-1975.
N.R. har været på Korinth Landbrugsskole. Han er i bestyrelsen for Familiebruget i
Nørre Alslev samt i bestyrelsen for Indkøbsforeningen af mindre jordbrugere. Han over
tog gården d. 20.-9.-1954 fra Alfred Jørgensen.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 6,6 ha.
Stuehuset er opført i 1872 og restaureret 1972, svinestald og lade opført 1974, maskin
hus 1976, foderhus 1900 og gylletank 1987. Gården drives med en besætning på 110
årssøer, 2.000 solgte smågrise og 25 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er
sukkerroer og byg. Der er 3 traktorer samt plansilo. Maskinstation bruges delvis.
SKOVBY TVÆRVEJ 36, "HOLMEGAARD", 4840 NØRRE ALSLEV,
tlf. 53-833105.
ANDERS LEJRE NIELSEN, gård
ejer, født d. 16.-5.-1956, søn af
Birgit og Knud Nielsen, Virket,
gift d. 31.-5.-1986 med Hanne
Rasmussen, sygeplejerske, født
d. 12.-8.-1957, datter af Irene
og Henning Rasmussen, Systofte.
Parret har børnene: Christina,
født d. 20.-9.-1985 og Jesper,
født d. 12.-6.-1987.
A.L.N. har været på Lyngby Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-6.-1981 fra
Frederik Hasting. Ejendomsskyld 2.750.000. Areal 60 ha., heraf tilkøbt 18 ha., der er
2,5 ha. eng. Derudover er der forpagtet 2 ha.
Stuehuset er løbende restaureret. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer,
byg, hvede, frøgræs og industriærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker samt plansilo.
A.L.N. har maskinfællesskab sammen med faderen, Knud Nilsen, Virket.
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SKOVBY TVÆRVEJ 47, SKOVBY,
4840 NØRRE ALSLEV, tlf. 53833146.
PETER BODING, gårdejer, født
d. 20.-4.-1932, søn af Hansigne
og Ole Boding, gift d. 19.-7.-1959
med Eva Olsen, medhjælpende
hustru, født d. 16.-1.-1938, dat
ter af Sigrid og Hans Olsen, Udby. Parret har børnene: Hans,
født d. 13.-10.-1962 og Ole, født
d. 20.-8.-1965.
P.B. har været på Tune Land
brugsskole. Han er 9. generation på gården, der har været i slægtens eje siden 1659,
og overtog den d. 1.-7.-1959 fra sin far.
Ejendomsskyld 2.890.000. Areal 50 ha., heraf 2,2 ha. fredsskov.
Stuehuset er opført 1846 og løbende restaureret, svinestalden fra 1934 er ombygget i
1970, maskinhus opført 1982 og gylletank 1987. Gården drives med en besætning på 48
årskøer og 900 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, græsfrø,
konserves ærter, spinat, maltbyg og brødhvede. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker,
tårnsilo, varmt og koldt lufts tørreri. På gården hjælper 1 af sønnerne til i 9 måneder
af året.
P.B. driver desuden Havnsøvej 2, Havnsø, 4840 Nørre Alslev. Maskinerne benyttes på
begge gårde.
SKOVBY TVÆRVEJ 53, SKOVBY,
4840 NØRRE ALSLEV, tlf. 53843042.
SVEND AAGE LARSEN, gårdejer,
født d. 11.-1.-1960, søn af Ruth
og Alfred Larsen, Nørre Alslev,
gift d. 2.-8.-1981 med Anette
May Olsen, medhjælpende hustru,
født d. 8.-11.-1961, datter af
Jill og Kaj Olsen, Sakskøbing.
Parret har børnene: Ditte, født
d. 22.-5.-1981, Joan, født d.
18.- 11.-1983 og Jens Frederik, født d. 26.-4.-1987.
S.AA.L. har været på Lundby og Høng landbrugsskoler. Han overtog gården d. 4.-4.1984 fra Verner Hansen. Ejendomsskyld 2.817.000. Areal 22,2 ha., heraf 1,5 ha. eng.
Derudover er der forpagtet 9 ha.
Stuehuset er opført i 1918 og løbende restaureret, kvægstalde er opført 1918 og 1977,
lade 1977, maskinhus 1979, desuden er der ajlebeholder og køresilo. Besætningen
består af 61 årskøer, 65 ungdyr og 35 slagteskalve af racen Jersey. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er sukkerroer og byg. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, svinglæs
ser, majssåmaskine og majshøster.

SKOVBYVEJ 14, "BIRKHOLM",
GUNDSLEV, 4840 NØRRE AL
SLEV, tlf. 53-833083.
ELNA VESTERGAARD, gårdejer,
født d. 3.-4.-1926, datter af Ka
ren og Aksel Andersen, gift d.
29.-4.-1945 med Anders Vestergaard, gårdejer, født d. 25.-2.1922, søn af Maren og Marius
Vestergaard, Mejrup, Jylland. Par
ret har børnene: Jørn, født d.
27.-5.-1945, Karen Margrethe,
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født d. 2.-9.-1948, Kaj, født d. 23.-2.-1950, Ole, født d. 7.-3.-1953, Palle, født d.
3.-8.-1954, Ib, født d. 10.-3.-1957, Hans Christian, født d. 30.-10.-1959, Jan, født d.
12.-3.-1961 og Finn, født d. 22.-1.-1965.
E.V., der er 2. generation på gården og overtog den i 1967 fra sin far.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 10 ha.
Stuehuset er opført i 1918, hvor også kvægstald, svinestald og laden er bygget, maskin
huset er fra 1949 og desuden er der ajlebeholder. Planteproduktionens salgsafgrøder er
sukkerroer og byg. Der er 2 traktorer. Maskinstation bruges delvis.

SKOVBYVEJ 17, GUNDSLEV,
4840 NØRRE ALSLEV, tlf.53833169.
RUTH JØRGENSEN, gårdejer,
født d. 17.-12.-1941, datter af
Edit og Peder Isak Jensen, Blæsebjerg. R.J. har børnene: Kenni,
født d. 1.-4.-1966, Michael, født
d. 20.-7.-1969 og Ninette, født d.
22.-12.-1974.
R.J. arbejder som sygehjælper.
Hun overtog gården d. 1.-9.-1963
fra Viggo Drejer.
Ejendomsskyld 890.000. Areal 8,8 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1914 og løbende restaureret, kvæg- og svinestalde er opført i
1914 og 1965, maskinhus 1980 og desuden er der ajlebeholder. Der er 2 traktorer.
SKOVBYVEJ 18, "NORGAARD",
GUNDSLEV, 4840 NØRRE AL
SLEV, tlf. 53-833026.
KJELD HANSEN, gårdejer, født
d. 11.-9.-1929, søn af Karen og
Marius Hansen, gift d. 31.-10.1964 med Inge Hansen, husmor,
født d. 1 1.-1.-1938, datter af
Anna og Johannes Hansen, Stub
bekøbing. Parret har børnene:
Morten, født d. 28.-9.-1965 og
Henrik, født d. 23.-7.-1969.
K.H. har været på Sydsjællands
Landbrugsskole. Han er 7. generation på gården, som blev overtaget d. 1.-1.-1965 fra
faderen.
Ejendomsskyld 3.450.000. Areal 70 ha., heraf tilkøbt 20 ha., der er 3 ha. skov.
Stuehuset er opført ca. 1830 og løbende restaureret, kvægstalden er ombygget til
svinestald i 1972, svinestald opført 1970, lade 1929, foderhus 1970, maskinhus 1979 og
desuden er der ajlebeholder. Gården drives med en besætning på 65 årssøer, 1.200
solgte smågrise og 100 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer,
frø, hvede, vinterbyg og vårbyg. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 rendegraver,
plansilo samt varmt og koldt lufts tørreri. På gården er ansat 1 medhjælper.
SKOVBYVEJ 26, SKOVBY, 4840 NØRRE ALSLEV, tlf. 53-833084.
ANDERS MØLLER, gårdejer, omtales under Stubbekøbingvej 109.
A.M. overtog gården d. 1.-1.-1973 fra Jens Marius Jensen.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 17 ha., heraf 2 ha. skov.
Stuehuset er opført 1937, kvægstald, svinestald og lade 1912 samt maskinhus 1956.
Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, frø, maltkorn og brødhvede. Der er 3
traktorer.
A.M. driver desuden "Skaaninggaard", Stubbekøbingvej 109, 4850 Stubbekøbing.
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KARL RASMUSSEN, gårdejer, født d. 21.-5.-1925, søn af Marie og Julius Rasmussen,
Ravnstrup, gift d. 14.-3.-1952 med Esther Pedersen, husmor, født d. 16.-12.-1928,
datter af Karoline og Bernhard Pedersen, Lommelev. Parret har børnene: Margit, født
d. 30.-8.-1952, Børge, født d. 23.-12.-1953, Kurt, født d. 4.-7.-1959 og Kirsten, født d.
28.-2.-1963. K.R. overtog gården d. 1.-3.-1952 fra Laurits Larsen.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 25 ha., heraf 1 ha. eng.
Stuehuset er opført 1880 og løbende restaureret, svinestalde opført 1918 og 1967, lade
1970. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, hvede og byg. Der er 3 trak
torer, 1 mejetærsker og tårnsilo.

SMALBYVEJ 5, KIPPINGE BRARUP STAGER, 4840 NØRRE AL
SLEV, tlf. 53-832322.
POUL GUSTAFSSON, parcellist,
født d. 22.-6.-1922, søn af Ro
bert Gustafsson, Karlskrona, Sve
rige, gift i 1953 med Else Blad
mose, husmor, født d. 6.-7.-1928,
datter af Ejner Bladmose, Køben
havn. Parret har børnene: Lisbeth
og Claus.
P.G. overtog gården d. 1.-12.-1976
fra Jørgen Frost Jensen.
Ejendomsskyld 550.000. Areal 5 ha.
Stuehuset er opført i 1880 og restaureret 1976/77, svinestald opført 1965 og lade
1972. Planteproduktionens salgsafgrøde er lucerne. Der er 1 traktor.

SMEDEVEJ 10, "NEBØLLEGAARD", 4840 NØRRE ALSLEV, tlf. 53-834002.
ERIK KEIS, proprietær, født d. 13.-9.-1918, søn af Helena og Alfred Keis, gift d.
23.-9.-1945 med Ruth Korsholm, født d. 23.-11.-1924, datter af Marianne og Aage
Korsholm, Nørre Alslev. Parret har børnene: Birgit, født d. 25.-5.-1947, Lene, født d.
19.-9.-1950 og Grete, født d. 26.-3.-1952.
E.K. har været på Sydsjællands Landbrugsskole. Han er 4. generation på gården, som
blev overtaget d. 1.-11.-1945 fra faderen.
Ejendomskyld 6.120.000. Areal 66,7 ha., heraf 36,5 ha. skov, der er frasolgt 6 ha.
Derudover er der forpagtet 1,7 ha.
Stuehuset er opført 1888 og løbende restaureret, kvægstald, svinestald, lade og ma
skinhus er opført 1888. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, byg og hvede.
Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo, varmt og koldt lufts tørreri samt halmfyr.
Maskinstation bruges delvis.
SMEDEVEJ 15, SKERNE, 4840
NØRRE ALSLEV, tlf. 53-834690.
JOHN KUHN-HANSEN, gårdejer,
født d. 15.-6.-1929, søn af Iris
og Christian Hansen, København,
gift d. 4.-11.-1978 med Tove
Jensen, husmor, født d. 4.-1.1937, datter af Helle og Kaj-Erhard Jensen. Parret har sønnen
Rene, født d. 9.-12.-1971.
J.K.H. overtog gården, der er
T.J.'s fødegård, d. 1.-10.-1977
fra sin svigerfar.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 12 ha., heraf 1 ha. skov.
Stuehuset er opført 1884 og løbende restaureret, kvægstald, foderhus og lade er opført
1944 samt svinestald 1952. Gårdens besætning er på 3 heste og 7 får. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er sukkerroer og maltbyg. Der er 3 traktorer og 1 mejetærsker.
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ELSEBETH PIIL HAAGENSEN, gårdejer, født d. 30.-10.-1952, datter af Ingeborg og
Knud Rasmussen, Gundslev, gift d. 11.-3.1984 med Arne Piil Haagensen, traktorfører,
født d. 5.-7.-1954, søn af Helga og Haakon Haagensen. Parret har børnene: Ronnie,
født d. 14.-7.-1987 og Sacha, født d. 2.-7.-1989.
E.P.H. arbejder som programmør.
Hun overtog gården d. 1.-1.-1990 fra Esther og Niels Frederiksen.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 13 ha., heraf 1 ha. skov og 2,5 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1914 og løbende restaureret, svinestald opført 1914 og tilbygget
i 1966, lade opført 1926 og maskinhus 1976. Planteproduktionens salgsafgrøder er suk
kerroer, byg og hvede. Der er 2 traktorer, maskinstation bruges til markarbejdet.
SORTSØVEJ 16, "STRANDAGER", SORTSØ, 4850 STUBBEKØBING, tlf. 53-843106.
PER WEST, gårdejer, født d. 27.-7.-1956, søn af Inga og Helmer West Nielsen, bor
sammen med Bente Maldter Rasmussen, køkkenassistent, født d. 23.-4.-1958, datter af
Margrethe og Frede Rasmussen, Sullerup. Parret har børnene: Martin, født d. 12.-9.1985 og Nanna, født d. 28.-4.-1988.
P.W. arbejder som træindustriarbejder og har været på Lyngby og Kærhave landbrugs
skoler. Han overtog gården i april 1989 fra Holger Staal.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 21,2 ha., heraf 3 ha. skov. Stuehuset er opført ca.
1820 og løbende restaureret, kvægstald opført 1820, svinestald og maskinhus 1967.
Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, byg, hvede og frø. Der er 1 traktor.
P.W. ejer desuden halvdelen af "Westgaarden", Sortsøvej 29, 4840 Stubbekøbing, den
anden halvdel ejes af faderen, Helmer West Nielsen.
SORTSØVEJ 24, "FRYDENDAL", SORTSØ, 4850 STUBBEKØBING, tlf. 53-833285.
MARIANNE OLSEN, gårdejer, født d. 1.-8.-1956, datter af Else og Svend Jørgensen,
Udby, Sjælland, gift d. 1.-4.-1980 med Ole Olsen, revisor, født d. 26.-3.-1951, søn af
Kirsten og Johannes Olsen, Ørslev. Parret har børnene: Jacob, født d. 12.-1.-1981,
Morten, født d. 5.-5.-1982 og Janne, født d. 20.-9.-1988.
M.O. har været på Næsgård Landbrugsskole. Hun overtog gården d. 1.-4.-1989 fra Iver
Christoffersen.
Ejendomsskyld 3.320.000. Areal 52 ha., heraf 6 ha. skov og eng.
Stuehuset er opført 1880 og løbende restaureret, lade og maskinhus er opført i 1930.
Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, byg, hvede og raps. Der er 2 trakto
rer, plansilo samt varmt og koldt lufts tørreri. Maskinstation bruges til markarbejdet.

SORTSØVEJ 25, SORTSØ, 4850 STUBBEKØBING, tlf. 53-833131.
TAGE FOGED, gårdejer, født d. 1.-12.-1928, søn af Mary og Christian Foged, Karleby,
gift d. 1.-2.-1957 med Lize Koch, medhjælpende hustru, født d. 28.-5.-1934, datter af
Else og Ingvard Koch, Eskildstrup. Parret har børnene: Birthe, født d. 11.-4.-1958 og
Palle, født d. 28.-2.-1964.
T.F. overtog gården d. 11.-1.-1957 fra Johannes Jensen.
Ejendomsskyld 1.660.000. Areal 21 ha., heraf tilkøbt 18,8 ha. og frasolgt 3 ha. skov,
der er 1 ha. skov.
Stuehuset er opført 1926 og løbende restaureret, kvægstald opført 1973, svinestalde
1919, 1970 og 1974, lade ca. 1930, maskinhus 1978, foderhus og gylletank 1974 samt
køresilo 1975. Gården drives med en besætning på 20 årskøer, 20 ungdyr og 10 slagtekalve af racerne SDM og RDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer,
byg, hvede og græs. Der er 3 traktorer og 1 mejetærsker. Maskinsation bruges delvis.
SORTSØVEJ 26, SORTSØ, 4850 STUBBEKØBING, tlf. 53-833149.
HELGE NIELSEN, gårdejer, født d. 4.-9.-1939, søn af Margrethe og Hans Nielsen, bor
sammen med Edele Jørgensen, husmor, født d. 7.-11.-1937, datter af Frikke og
Kristian Jørgensen, Nakskov.
H.N. har været på Sydsjællands Landbrugsskole. Han er 4. generation på gården, som
han overtog i 1976 fra sin far.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 15,5 ha., heraf 2 ha. skov. Desuden er der forpagtet
11 ha.
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Stuehuset er opført i 1869 og restaureret 1958, svinestald opført 1972 og lade 1958.
Gården drives med en besætning på 12 årssøer og 200 solgte smågrise samt 2 årsammekøer og 2 slagtekalve af racen RDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er suk
kerroer, byg, hvede og frø. Der er 3 traktorer og 1 mejetærsker.
SORTSØVEJ 33, SORTSØ, 4850 STUBBEKØBING, tlf. 53-833123.
VAGN HANSEN, gårdejer, født d. 30.-12.-1925, søn af Jenny og Laurits Hansen, gift
d. 17.-9.-1953 med Dagny Pedersen, husmor, født d. 8.-4.-1926, datter af Karen og
Vilhelm Pedersen. Parret har børnene: Mogens, født d. 13.-8.-1957 og Birgit, født d.
30.-1.-1962.
V.H. er 3. generation på gården, som han overtog i 1970 fra sin far.
Ejendomsskyld 2.050.000. Areal 28,8 ha., heraf 3 ha. skov. Desuden er der forapgtet
25 ha.
Stuehuset er opført i 1878 og løbende restaureret, kvægstald opført 1964, lade og
maskinhus 1953. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, byg og hvede. Der
er 2 traktorer og 1 mejetærsker. Sønnen hjælper til på gården.
V.H. driver desuden Vigsnæsvej 24, Svesmarke, 4862 Guldborg, på 28 ha.

SORTSØVEJ 42, SORTSØ, 4850 STUBBEKØBING.
HELGE NIELSEN, gårdejer, omtales under Sortsøvej 26.
H.N. overtog gården i 1971 fra Peder Lejre.
Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 29,2 ha., heraf 8 ha. skov og mose.
Stuehuset er opført 1875 og løbende restaureret, kvægstald, lade og maskinhus er
opført i 1951, svinestald 1900 og desuden er der ajlebeholder. Planteproduktionens
salgsafgrøder er sukkerroer, byg og hvede. Der er 3 traktorer og 1 mejetærsker.
H.N. ejer og driver også Sortsøvej 26, Sortsø, 4850 Stubbekøbing. Maskinerne bruges
på begge gårde.

SORTSØVEJ 58, SORTSØ, 4850
STUBBEKØBING, tlf. 53-833119.
ERIK ALLERUP, gårdejer, født
d. 11.-2.-1927, søn af Ane og
Laurits Allerup, Ore, gift d. 3.3.-1957 med Rigmor Knudsen,
medhjælpende hustru, født d.
29.-5.-1930, datter af Jenny og
Karl Knudsen, Vandborg, Jylland.
Parret har børnene: Mogens, født
d. 18.-8.-1957, Erling, født d.
20.- 9.-1959, Solvej, født d.
14.-3.-1960, Helle, født d. 3.-3.-

1964 og Sten, født d. 22.-5.-1965.
E.A. har været på Tune Landbrugsskole. Han overtog gården i 1957 fra Børge Ander
sen. Ejendomsskyld 1.108.000. Areal 16 ha., heraf tilkøbt 7 ha.
Stuehuset er opført i 1910 og restaureret 1977, kvægstald opført 1968, svinestalde
1944 og 1968, lade og foderhus 1954, maskinhus 1982, køresilo 1975 og desuden er der
ajlebeholder. Gården drives med en besætning på 21 årskøer, 20 ungdyr og 1 slagtekalv af racen Jersey samt 130 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er suk
kerroer, byg og foderroer. Der er 2 traktorer, tårnsilo samt varmt og koldt lufts
tørreri. Maskinstation bruges delvis.

STEFFENSMINDEVEJ 2, ALSTRUP, 4840 NØRRE ALSLEV, tlf. 53-832306.
NIELS BUCK, gårdejer, født d. 11.-11.-1959, søn af Ejner Buck, Lenesgade.
N.B. har det grønne bevis. Han overtog gården d. 1.-6.-1984 fra Carl Stang.
Areal 50,6 ha., heraf tilkøbt 14,7 ha., der er 1 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1912 og restaureret i perioden 1986-90, ladener fra 1953. Plan
teproduktionens salgsafgrøder er hvede, maltbyg, sukkerroer og frø. Der er 3 trakto
rer, 1 mejetærsker og anpart i vindmølle.
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53-832107.
BENT HERMANSEN, minkfarmer, født d. 16.-10.-1931, søn af Oskar Hermansen, Vor
dingborg. B.H. har sønnen Klaus Peter.
B.H. overtog gården i 1975 fra Kaj Skytte.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 2,8 ha.
Stuehuset er opført ca. 1885 og løbende restaureret, lade opført 1969, gastæt silo og
foderhus 1960 og gylletank 1988. Gården bliver drevet med en besætning bestående af
mink, får og høns. Der er 3 traktorer. På gården er ansat 2 medhjælpere.
STORSTRØMSVEJ 64, "MAGLEMOSEGAARD", 4840 NØRRE ALSLEV.
PREBEN RAAHAUGE, gårdejer, født d. 16.-4.-1939, søn af Bolette og Aksel Raahauge, gift d. 7.-9.-1974 med Ane Peiter Hansen, blomsterdekoratør, født d. 28.-8.-1939,
datter af Alma og Johannes Hansen, Næstved. Parret har sønnen Anders, født d.
5.-8.-1975.
P.R. er 2. generation på gården, som han overtog d. 10.-7.-1964 fra sin far.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 11,8 ha.
Stuehuset er opført 1934 og løbende restaureret, kvægstald opført 1934, svinestald
1975, lader 1934 og 1980, maskinhus 1969 og køresilo 1973. Gården drives med en be
sætning på 16 årsøer og 24 ungdyr af racen RDM samt 6 årssøer og 100 slagtesvin.
Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer. Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker.
STORSTRØMSVEJ 65, "BAKKEGAARDEN", KIPPINGE BRARUP
STAGER, 4840 NØRRE ALSLEV,
tlf. 53-832065.
JOHNNY JØRGENSEN og DOR
THE CLAUSEN, gårdejere.
J.J. er født d. 29.-4.-1950, søn
af af Grete og Helmuth Jørgen
sen, Vordingborg, bor sammen
med Dorthe Clausen, født d.
3.-4.-1961, datter af Iris og As
ger Clausen.
J.J. er teknisk assistent og D.C.
er plejer. De overtog gården d. 15.-6.-1989 fra Allan Nielsen.
Ejendomsskyld 500.000. Areal 1,7 ha.
Stuehuset er opført i 1872 og restaureret 1984-88, kvægstalden er fra 1872. På gården
er der 1 traktor.
STORSTRØMSVEJ 118, "ØRNEVINGEGAARD", 4840 NØRRE AL
SLEV, tlf. 53-846593.
POUL ERIK MØLLER, gårdejer,
født d. 18.-9.-1935, søn af Magna og Erik Møller, gift d. 4.-6.1960 med Martha Rahbek, blom
sterbinder, født d. 24.-7.-1938,
datter af Christa og Laurits
Rahbek, Gudom Kloster, Jylland.
Parret har børnene: Carl Ove,
født d. 8.-12.-1962, Birgit, født
d. 15.-2.-1967 og Anette, født d. 1.-2.-1973.
P.E.M. er 2. generation på gården, som han overtog i 1960 fra sin far. På gården bor
sønnen Carl Ove og hans kone Lone samt deres 2 børn: Dan og Mads.
Areal 36 ha., heraf tilkøbt 15 ha., der er 2 ha. mose. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1877 og restaureret 1976. Planteproduktionens salgsafgrøde er
kartofler. Der er 3 traktorer, kartoffeloptager og kartoffellægger.
P.E.M. ejer og driver desuden en gård i Australien.
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53-833002.
OLE VESTERGAARD RASMUSSEN, gårdejer, født d. 14.-7.-1957, søn af Johanne og
Arne Rasmussen, gift d. 8.-9.-1984 med Gitte Danielsen, sygehjælper, født d. 5.-1.1960, datter af Grethe og Egon Danielsen, Femø.
O.V.R. er specialarbejder på sukkerfabrikken i Nykøbing F. Han er 2. generation på
gården, som han overtog d. 1.-1.-1981 fra sin far.
Ejendomsskyld 2.400.000. Areal 35 ha.
Stuehuset er opført i 1897, hvor også kvægstald og lade er bygget, maskinhuset er fra
1979. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, hvede, byg, græsfrø og ærter.
Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og halmfyr.

STUBBEKØBINGVEJ 24, GUNDSLEV, 4840 NØRRE ALSLEV, tlf. 53-833071.
KAI VERNER LARSEN, gårdejer, født d. 30.-3.-1932, søn af Else og Christian Larsen,
Gundslev, gift d. 6.-10.-1961 med Kirsten Banke, medhjælpende hustru, født d. 5.-6.1939, datter af Ingrid og Hans Banke, Skovby. Parret har børnene: Jan, født d. 24.-8.1967 og Lene, født d. 29.-11.-1973.
K.V.L. driver maskinstation og har været på Kærhave Landbrugsskole. Han har i 25 år
været tillidsmand for Landboforeningen i Gundslev og Nørre Alslev kommuner. Han er
2. generation på gården, som blev overtaget d. 1.-1.-1972 fra faderen.
Ejendomsskyld 1.650.000. Areal 19,2 ha., heraf tilkøbt 7,7 ha. Derudover er der forpagtet 55 ha.
Stuehuset er opført i 1800 og restaureret 1956, svinestald opført 1949, lader 1800 og
1954, desuden er der ajlebeholder. Gårdens besætning er på 700 slagtesvin. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er sukkerroer, maltbyg, ærter, raps og hvede. Der er 3 trak
torer, 1 mejetærsker, I roelæsser, plansilo samt varmt og koldt lufts tørreri. På
gården er ansat 1 medhjælper.
K.V.L. ejer og driver desuden Stubbekøbingvej 81, Gundslev, 4840 Nørre Alslev.
STUBBEKØBINGVEJ 37, "JON
STRUP", GUNDSLEV, 4840 NØR
RE ALSLEV, tlf. 53-833099.
OLE LEIF JØRGENSEN, gårdejer,
født d. 2.-12.-1938, søn af Jo
hannes Jørgensen, Herlufmagle,
gift d. 16.-3.-1963 med Margit
Larsen, husmor, født d. 13.-11.1940, datter af Johannes Larsen,
Sorø. Parret har børnene: Bjarne,
født d. 29.-4.-1966, Anne, født d.
27.-4.-1968 og Mette, født d.
29.-9.-1973.
O.L.J. er desuden biavler, han har været på Haslev Landbrugsskole. Han er formand
for Landmændenes Diskussionsklub i Gundslev Torkildstrup samt været byrådsmedlem
siden 16.-12.-1987. O.L.J. købte gården d. 11.-6.-1972 fra Hans Petersen.
Ejendomsskyld ca. 4.000.000. Areal 58 ha., heraf tilkøbt 26 ha., der er 1,8 ha. skov og
2,5 ha. mose. Derudover er der lejet ca. 8 ha. mose.
Kvægstalden er i 1988 ændret til løsdrift for får. Gården drives med en besætning på
75 moderfår, godkendt som avlscenter af racen Oxforddown. Planteproduktionens salgs
afgrøder er sukkerroer og raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og kornsilo.

STUBBEKØBINGVEJ 51, "KAARSMINDE", GUNDSLEV, 4840 NØRRE ALSLEV, tlf.
53-833012.
TORBEN HANSEN, gårdejer, født d. 9.-9.-1959, søn af Gunhild og Gunnar Hansen.
T.H. har været på Lyngby Landbrugsskole. Han er 3. generation på gården, som han
overtog d. 1.-10.-1985 fra sin far.
Ejendomsskyld 2.750.000. Areal 51 ha., heraf tilkøbt 13 ha., der er 3 ha. skov.
Desuden er der forpagtet 40 ha.
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1936, svinestald 1965, lade 1933
og maskinhus 1988. Gården dri
ves med en besætning på 58 års
søer, 1.100 solgte smågrise og 50
slagtesvin. Planteproduktionens
salgsafgrøder er sukkerroer, kon
serves ærter, vinterraps, lucerne,
vinterhvede og maltbyg. Der er 4
traktorer og tårnsilo.
T.H. har desuden forpagtet Stubbekøbingvej 45 og Stubbekøbingvej 60, Gundslev, 4840 Nørre
Alslev.

STUBBEKØBINGVEJ 59, GUNDSLEV, 4840 NØRRE ALSLEV, tlf. 53-833095.
ARNE BØDKER, gårdejer, født d. 1.-5.-1936, søn af Anna og Hans Bødker, bor sam
men med Ida Jensen, sygehjælper, født d. 21.-6.-1943, datter af Esther og Ernst Ras
mussen, Krohave, Falster.
A.B. har været på Korinth Landbrugsskole. Han er 3. generation på gården, som han
overtog d. 1.-4.-1967 fra sin mor.
Ejendomsskyld 2.280.000. Areal 32 ha. og der er forpagtet 7 ha.
Stuehuset er opført i 1979, svinestalden fra 1939 er løbende restaureret, lade og
maskinhus er opført 1912 og ajlebeholder 1987. Gården drives med en besætning på
700 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, ærter og græsfrø. Der
er 3 traktorer og andel i mejetærsker.
STUBBEKØBINGVEJ 62, BLÆSEBJERG, 4850 STUBBEKØBING,
tlf. 53-841500.
PEDER ISAK JENSEN, gårdejer,
født d. 12.-11.-1914, søn af Ka
roline og Anton Isak Jensen,
Skalstrup, Jylland. P.I.J. har
børnene: Ruth, født d. 17.-12.1941, Per Isak og Jørn Ole, født
d. 13.-3.-1946.
P.I.J. har været på Skals Høj
skole. Han overtog gården i 1956
fra Johan Rasmussen.
Ejendomsskyld 970.000. Areal 7 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1908 og løbende restaureret, kvægstald opført 1908, svinestalde
1908 og 1967, foderhus 1908 og maskinhus 1960. Der er 1 traktor og 1 mejetærsker.
STUBBEKØBINGVEJ 81, GUNDSLEV, 4840 NØRRE ALSLEV.
KAI VERNER LARSEN, gårdejer, omtales under Stubbekøbingvej 24, Gundslev.
K.V.L. overtog gården d. 1.-5.-1978 fra Äge Markusen.
Ejendomsskyld 790.000. Areal 7,7 ha. og der er forpagtet 55 ha.
Stuehuset er opført 1900 og restaureret 1977, kvægstald opført 1934 og der er ajlebe
holder. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, maltbyg, ærter, raps og hve
de. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og 1 roelæsser. På gården er ansat 1 med hjæl
per. K.V.L. ejer og driver desuden Stubbekøbingvej 24, Gundslev, 4840 Nørre Alslev.
STUBBEKØBINGVEJ 99, 4850 STUBBEKØBING, tlf. 53-833116.
POUL ANTON HANSEN, gårdejer, født d. 5.-1.-1945, søn af Ingeborg og Johannes
Hansen, gift d. 17.-10.-1970 med Margit Nørregaard, overassistent, født d.
9.-10.-1948, datter af Hedvig og Gert Nørregaard, Stubbekøbing. Parret har børnene:
Allan, født d. 22.-7.-1972, Martin, født d. 7.-1.-1977 og Jesper, født d. 13.-5.-1979.
P.A.H. har været på Høng Landbrugsskole. Han er 3. generation på gården, som han

overtog d. 1.-7.-1972 fra sin far.
Areal 40 ha., heraf tilkøbt 13 ha. Derudover er der forpagtet 60 ha.
Stuehuset er opført 1915 og løbende restaureret, svinestaldene fra 1915 og 1954 er
omforandret i 1974 og 1978, lade og maskinhus er opført 1978, gastæt silo 1980,
foderhus 1915 og gylletank 1989. Gården drives med en besætning på 80 årssøer, 1.000
solgte smågrise og 550 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer,
græsfrø, hvede og byg. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og halmfyr. På gården er
ansat 1 medhjælper.

STUBBEKØBINGVEJ 109, "SKAANINGGAARD", 4850 STUBBEKØ
BING, tlf. 53-833084.
ANDERS MØLLER, gårdejer,
født d. 18.-1.-1943, søn af Marie
og Søren Møller, Herfølge, gift
d. 18.-6.-1966 med Bente Jensen,
danselærerinde, født d. 22.-4.1942, datter af Ellen Margrethe
og Anders P. Jensen, Nykøbing
F. Parret har børnene: Søren Pe
der, født d. 21.-7.-1967, Hans
Jesper, født d. 25.-8.-1970 og
A.M. arbejder desuden som frøkonsulent og har været på Høng Landbrugsskole. Han
overtog gården d. 1.-4.-1966 fra Helge Hansen.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 18,2 ha., heraf 4 ha. eng.
Stuehuset er opført 1872 og løbende restaureret, svinestald og maskinhus opført 1976
samt ajlebeholder 1959. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, frø, maltkorn
og brødhvede. Der er 3 traktorer.
A.M. ejer og driver desuden Skovbyvej 26, 4840 Nørre Alslev.
STUBVEJ 9, 4840 NØRRE AL
SLEV, tlf. 53-832094.
HANS VERNER RASMUSSEN,
gårdejer, født d. 3.-9.-1953, søn
af Helga og Niels Rasmussen,
Brarup, gift d. 14.-6.-1986 med
Aase Ida Larsen, husmor, født d.
14.- 6.-1956, datter af Maja og
Arne Larsen, Alkestrup. Parret
har børnene: Gitte, født d. 7.6.-1984 og Linda, født d. 16.-3.1987.
H.B.R. arbejder som tømrersvend.
Han er 3. generation på gården, som han overtog d. 1.-12.-1984 fra sine forældre.
Areal 14,2 ha., heraf tilkøbt 7 ha.
Stuehuset er opført i 1826 og løbende restaureret, lade opført 1928. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er sukkerroer og korn. Der er 3 traktorer og 1 mejetærsker.
SULLERUP SKOVVEJ 4, 4850 STUBBEKØBING, tlf. 53-833217.
HANS KRISTIAN BONDE, gårdejer, født d. 6.-6.-1934, søn af Johanne og Johannes
Bonde, gift d. 14.-4.-1960 med Anne Margrethe Hansen, husmor, født d. 14.-4.-1935,
datter af Esther og Ejner Hansen, Nr. Kirkeby.
H.K.B. har været på Sydsjællands Landbrugsskole. Han er 5. generation på gården, som
han overtog i 1969 fra sine forældre.
Ejendomsskyld 2.180.000. Areal 38 ha., heraf 1,8 ha. skov og mose. Desuden er der
forpagtet 44 ha.
Stuehuset er opført 1864 og løbende restaureret, svinestalde er ombygget i 1966, 1974
og 1988, lade opført 1948, maskinhuse 1972 og 1989, derudover er der ajlebeholder.
Gården drives med en besætning på 55 årssøer, det er et svineavlscenter. Plantepro-
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mejetærsker, plan- og tårnsilo samt koldt lufts tørreri. På gården er 1 medhjælper.

SULLERUPVEJ 10, SULLERUP, 4850 STUBBEKØBING, tlf. 53-833353.
JENS ANDERSEN, gårdejer, født d. 29.-12.-1949, søn af Grethe og Frode Andersen,
Nørre Alslev, gift d. 10.-6.-1978 med Lotte Bille Hansen, beskæftigelsesvejleder, født
d. 28.-5.-1954, datter af Annie og Peter Bille Hansen, Nagelsti. Parret har sønnen
Gustav, født d. 10.-1.-1989.
J.A. har været på Næsgård Landbrugsskole. Han overtog gården i 1972 fra Ingeborg og
Osvald Mortensen.
Ejendomsskyld 1.980.000. Areal 35,4 ha., heraf tilkøbt 9,5 ha., der er 3,3 ha. mose.
Derudover er forpagtet 2,2 ha.
Stuehuset er opført i 1870 og løbende restaureret, kvægstald opført 1965, svinestalden
fra 1870 er løbende restaureret, maskinhus opført 1985, foderhus 1950, køresilo 1987
og der er ajlebeholder. Gården drives med en besætning på 28 årssøer og 560 solgte
smågrise samt 14 årsammekøer, 10 ungdyr og 7 slagtekalve af racen Limousine. Plan
teproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, maltbyg, græsfrø, hvede og skorzonerrodfrø. Der er 3 traktorer og andel i mejetærsker. Maskinstation bruges delvis.

SUNDBY SKOVVEJ 4, 4862 GULD
BORG, tlf. 53-832203.
HANS CHRISTIAN HANSEN,
gårdejer, født d. 11.-4.-1949, søn
af Johanne og Vilhelm Hansen,
gift i 1980 med Linda Lund Si
monsen, sygeplejerske, født d.
8.-11.-1955, datter af Aase og
Valder Simonsen. Parret har bør
nene: Mads, født d. 27.-6.-1980
og Jacob, født d. 13.-7.-1983.
H.C.H. har været på Høng Landbrugsskole. Han er 7. generation
på gården, som han overtog i 1973 fra sin far. Ejendomsskyld 3.100.000. Areal 41 ha.,
heraf tilkøbt 18 ha. Derudover er der forpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført 1934 og restaureret 1980, svinestalde opført 1979 og 1981 samt
maskinhus 1978. Gården drives med en besætning på 10 slagtekalve af racen Jersey,
2.500 slagtesvin samt 2 heste. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, korn,
byg, hvede og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 rendegraver, plansilo, koldt
lufts tørreri og halmfyr. Maskinstation bruges til markarbejdet.
SUNDBY SKOVVEJ 13, "TJØRNEGÅRD", 4862 GULDBORG.
PER STIG TAMBOUR, gårdejer, født d. 27.-11.-1963, søn af Tove og Lars Tambour.
P.S.T. har været på Høng Landbrugsskole. Han er 2. generation på gården, som ha.
overtog i 1984 fra sin farfar.
Ejendomsskyld 2.500.000. Areal 34,1 ha.
Planteproduktionens salgsafgrøde er vinterraps. Gården bliver drevet fra "Listrup
Skovgård", Gavlhusvej 2, Listrup, 4800 Nykøbing F.

SUNDBY SKOVVEJ 21, "STRANGEGAARD", 4862 GULDBORG,
tlf. 53-832423.
INGRID OG JENS RISAGER,
gårdejere.
J.R. er født d. 25.-6.-1949, søn
af Ruth og Henry Jensen, Vesterlund, Jylland, gift d. 16.-6.-1973
med Ingrid Clausen, husholdnings
tekniker, født d. 8.-8.-1948, dat
ter af Anna og Frits Gudmund
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11.-5.-1976 og Jakob, født d. 6.-3.-1982.
J.R. har været på Bygholm Landbrugsskole, han er i forretningsudvalget i Kvægavls
foreningen, i bestyrelsen for Kontrolforeningen og formand for Vandværket. Parret
overtog gården i 1976 fra Else Katrine Pedersen.
Ejendomsskyld 2.940.000. Areal 42 ha., heraf tilkøbt 18 ha.
Stuehuset er opført i 1927 og løbende restaureret, kvægstalde er opført i 1976 og
1978, svinestald og lade 1954, maskinhus 1979, gylletanke 1983 og 1988 samt køresilo
1978. Gården drives med en besætning på 55 årskøer og 55 ungdyr af racen SDM samt
30 årssøer, 500 solgte smågrise og 25 slagtesvin, derudover er der 1 hest + 1 føl, 10
moderfår og 1 vædder. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer og maltbyg.
Der er 5 traktorer, 1 mejetærsker og 1 svinglæsser. På gården er der 2 medhjælpere
og maskinstation bruges delvis.
SUNDBYVEJ 41, 4862 GULDBORG,
tlf. 53-832303.
AAGE TOFT, gårdejer, født d.
30.-12.-1916, søn af Krestine og
Marinus Toft, Lønstrup, Jylland,
gift d. 12.-12.-1945 med Ellen
Margrethe Henriksen, husmor,
født d. 7.-2.-1920, datter af
Amalie og Alfred Henriksen,
Sundby. Parret har børnene: An
ni, født d. 8.- 4.-1946, Inge, født
d. 29.-6.-1948, Birthe, født d.
26.-12.-1949, Hanne, født d. 16.11.-1951 og Per, født d. 5.-7.-1954.
Aa.T. overtog gården d. 11.,-12.-1945 fra sin svigerfar.
Ejendomsskyld 3.320.000. Areal 47 ha., heraf tilkøbt 23 ha.
Stuehuset er opført 1869 og løbende restaureret, kvægstald, svinestald og lade er
opført 1936, maskinhuse 1956 og 1978. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukker
roer, korn og ærter. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker og koldt lufts tørreri.

SØLVGADE 7, KIPPINGE STRARUP STAGER, 4840 NØRRE AL
SLEV, tlf. 53-832148.
BENT VERNER JENSEN RODE,
gårdejer, født d. 9.-4.-1930, søn
af Sofus Johannes Jensen Rode,
gift d. 22.-3.-1952 med Martha
Karga Karlsen, husmor, født d.
15.-9.-1932, datter af Kristian
Sørensen Karlsen. Parret har bør
nene: Dagny, Lars, Freddy, Ketty og Jette.
B.V.J.R. overtog gården d. 1.-7.-1964 fra Peter Høj.
Ejendomsskyld 1.010.000. Areal 10 ha.
Stuehuset er opført i 1910 og løbende restaureret, lade opført 1970 og desuden er der
svinestald. Gården drives med en besætning på 45 årssøer og ca. 900 solgte smågrise.
Planteproduktionens salgsafgrøde er sukkerroer. Der er 2 traktorer.
SØLVGADE 17, KIPPINGE BRARUP STAGER, 4840 NØRRE ALSLEV, tlf. 53-832069.
HANS AAGE LARSEN, gårdejer, født d. 21.-7.-1918.
H.AA.L., der er 3. generation på gården, overtog den i 1957 fra Karl Larsen.
Ejendomssksyld 1.200.000. Areal 12,6 ha., heraf tilkøbt 4 ha. Derudover er der
forpagtet 1,5 ha.

Sølvgade 17's stuehus er opført
1916 og restaureret 1976, svine
stald opført 1959 og lade 1928.
Planteproduktionens salgsafgrøder
er sukkerroer og korn. Der er 3
traktorer og 1 mejetærsker.

SØRUPVEJ 12, "ÅVANG", OVSTRUP, 4863 ESKILDSTRUP, tlf. 53-839169.
KJELD PIIL ANDERSEN, omtales under Solvang 10, Bruntofte, Nykøbing F. Kommune.
K.P.A. overtog første halvdel af gården d. 1.-12.-1981 fra Carl Ploug og resten d.
1.-4.-1986 fra Erik Larsen.
Ejendomsskyld 2.500.000. Areal 42,3 ha., der er 2 ha. skov. Derudover er der for
pagtet 13 ha.
Stuehuset er opført i 1912 og gennemrestaureret i 1988, svinestalde er opført i 1912
og ombygget i 1988, desuden er der mandskabsrum og lade til maskiner.
K.P.A. ejer og driver desuden "Kristinehøj", Solvang 10, Bruntofte, 4800 Nykøbing F.
Der er fælles maskinpark.
SØRUPVEJ 14, "SKOVLUNDGÄRD", SØRUP, 4863 ESKILDSTRUP, tlf. 53-836115.
LARS HARE, gårdejer, født d. 1.-6.-1953, søn af Sigrid og Jørgen Hare.
L.H. har været på Lyngby Landbrugsskole. Han er 5. generation på gården, som han
overtog i 1978 fra sin far.
Ejendomsskyld 3.890.000. Areal 58,7 ha., heraf tilkøbt 1 ha., der er 3 ha. eng og mose
samt 1 ha. skov. Derudover er der forpagtet 18 ha.
Stuehuset er opført i 1855 og restaureret 1934-38, kvægstald opført 1855 og restau
reret 1934-38, lader er opført 1855, 1934 og 1938 samt maskinhus 1960. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er sukkerroer, byg, hvede, raps og spinat. Der er 3 traktorer,
1 mejetærsker, svinglæsser, plansilo samt varmt og koldt lufts tørreri. Maskinstation
bruges lidt. På gården er ansat 1 dreng og 1 pige.
TANNINGVEJ 1, "TANNINGGAARD", 4840 NØRRE ALSLEV.
OVE BRANDT JENSEN, gårdejer,
født d. 6.-3.-1947, søn af Jens
Peder Brandt Jensen, Brarup,
gift d. 2.-10.-1971 med Helle
Lander Mortensen, husmor, født
d. 18.- 1.-1951, datter af Lise
og Osvald Mortensen, Egelev.
Parret har børnene: Martin, født
d. 28.-1.- 1971, Louise, født d.
8.-5.-1974 og Jacob, født d. 6.2.-1979.
O.B.J. har været på landbrugs
skole. Han er medlem af skolekommissionen, skolenævnet og vandværket. Han overtog
gården i 1988 fra sin far.
Ejendomsskyld 2.300.000. Areal 29,2 ha.
Stuehuset er opført i 1870 og restaureret 1974, kvægstald opført 1870, svinestald 1910
og maskinhus 1976. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, frøgræs, ærter og
korn. Der er 1 plansilo.
O.B.J. driver desuden "Gangergaard", Gangervej 14, Lommelev, 4840 Nørre Alslev.
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TEGLBRÆNDERVEJ 14, "SIMONS
MINDE", LILLEBRÆNDE, 4850
STUBBEKØBING, tlf. 53-833204.
LARS PIIL, gårdejer, født d. 13.5.-1922, søn af Katrine og Knud
Piil, Skerne, gift i 1955 med
Aase Møss, husmor, født d. 20.7.-1923. Parret har sønnen Ole
Jørn, født d. 26.-2.-1959.
L.P. har været på Lundby Land
brugsskole. Han er 2. generation
på gården, som han overtog d.
1.-11.-1947 fra Rasmus Simonsen.
Ejendomsskyld 2.850.000. Areal 42 ha., heraf 1 ha. lyng.
Stuehuset er opført 1847 og løbende restaureret, svinestald opført 1900, lade og
maskinhus 1979. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, byg og hvede. Der
er 3 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo og varmt lufts tørreri. Maskinstation bruges
delvis og der er ansat 1 skoledreng til hjælp.
TEGLBRÆNDERVEJ 38, "TEGLBRÆNDERGÅRDEN", LILLEBRÆNDE, 4850 STUBBE
KØBING, tlf. 53-841259.
ANDERS ANDERSEN, gårdejer, født d. 30.-6.-1940, søn af Grethe og Poul Andersen,
gift d. 15.-7.-1967 med Tove Larsen, husmor, født d. 15.-7.-1942, datter af Valborg og
Johannes, Ore, Stubbekøbing. Parret har børnene: Klaus, født d. 14.-12.-1968, Merete,
født d. 29.-1.-1972 og Jørgen, født d. 23.-6.-1975.
A.A. har været på Høng Landbrugsskole og er tillidsmand i Landboforeningen. Han er
3. generation på gården, som han overtog d. 1.-1.-1967 fra sin far.
Ejendomsskyld 2.320.000. Areal 40 ha., heraf tilkøbt 4 ha., der er 2 ha. skov.
Stuehuset er opført 1869 og løbende restaureret, svinestald fra 1869 er løbende re
staureret, maskinhus og foderhus er opført i 1976 og der er ajlebeholder. Gården
drives med en besætning på 35 årssøer og 700 solgte smågrise. Planteproduktionens
salgsafgrøder er sukkerroer, græsfrø, hvede, byg og ærter. Der er 2 traktorer, 1 me
jetærsker, plansilo, varmt og koldt lufts tørreri samt halmfyr. Maskinstation bruges til
lidt af markarbejdet.
TEGLBRÆNDERVEJ 40, LILLE
BRÆNDE, 4850 STUBBEKØBING,
tlf. 53-841472.
BØRGE PEDERSEN, gårdejer,
født d. 13.-1.-1933, søn af Asta
og Laurits Pedersen, Sydfalster.
B.P. har børnene: Hans Henrik,
født d. 13.-1.-1960, Carsten,
født d. 6.-11.-1962, Torben, født
d. 18.- 2.-1964, Flemming, født
d. 7.-1.- 1965 og Martin Rene,
født d. 4.- 9.-1975.
B.P. overtog gården d. 1.-10.-1959 fra Rasmus Gammel.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 32 ha., heraf tilkøbt 26 ha., og der er forpagtet 13 ha.
Stuehuset er opført 1939 og løbende restaureret, kvægstald opført 1939 og tilbygget
flere gange, maskinhus opført 1981, køresilo 1980 og der er ajlebeholder. Gården dri
ves med en besætning på 30 årskøer og 30 ungdyr af racen Jersey. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er sukkerroer, maltbyg, raps og hvede. Der er 3 traktorer, 1 meje
tærsker og 1 rendegraver.

TORKILSTRUP HUSE 11, "LUNDAGERGAARD", SULLERUP, 4863 ESKILDSTRUP, tlf.
53-833409.
KURT TORBEN PEDERSEN, gårdejer, født d. 18.-2.-1963, søn af Anne Lise og Børge
Pedersen, Lillebrænde, gift d. 8.-8.-1987 med Charlotte Pedersen, rengøringsassistent,
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født d. 25.-7.-1963, datter af Jytte og Ib Pedérsen, Nørre Alslev. Parret har datteren
Christine, født d. 3.-5.-1989.
K.T.P. har været på Næsgård Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-11.-1986 fra
Bøje Kroman Jensen.
Ejendomsskyld 1.990.000. Areal 29,4 ha., heraf 0,5 ha. skov. Derudover er der forpagtet 4 ha.
Stuehuset er opført i 1915 og løbende restaureret, svinestalde opført 1950-80, lader
1955 og 1971 samt maskinhus 1971. Gården drives med en besætning på 2.800 slag
tesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer og vinterraps. Der er 4 trak
torer, 1 mejetærsker, 1 rendegraver, plansilo samt varmt og koldt lufts tørreri.
K.T.P. driver desuden Fjendstrupvej 6, Fjendstrup, Falster.
TORKILSTRUPVEJ 4, "GRANSKIVEGÅRDEN", GUNDSLEVMAGLE, 4863 ESKILDSTRUP,
tlf. 53-836255.
GUNNAR JENSEN, landmand, født d. 9.-2.-1933, søn af Olga og Kristian Julius Jen
sen, Eskildstrup, bor sammen med Anni Johansen. Parret har børnene: Børge, Vagn og
Eva. G.J. overtog gården i 1975 fra Aage Willadsen.
Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 28,6 ha., heraf 7 ha. skov og 1,5 ha. eng. Desuden er
der forpagtet 14 ha.
Stuehuset er restaureret 1990, svinestalden 1975, maskinhus opført 1970, desuden er
der fodersilo. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, byg og hvede. Der er 1
traktor og der bruges lidt maskinstation.
TORKILSTRUPVEJ 21, "TORKILSTRUPGÅRD", TORKILSTRUP,
4863 ESKILDSTRUP, tlf. 53833234.
FRODE KOK, gårdejer, født d.
18.-6.-1942, søn af Elisabeth og
Erik Kok, gift d. 20.-11.-1971
med Bente Nielsen, hjemmesyge
plejerske, født d. 18.-6.-1950,
datter af Martine og Karl Niel
sen, Bandholm. Parret har børne
ne: Allan, født d. 3.-8.-1972 og
Søren, født d. 1.-5.-1975.
F.K. har været på Næsgård Landbrugsskole. Han er 7. generation på gården, som han
overtog d. 1.-1.-1972 fra sin far. Gården har været i slægtens eje siden 1787 og blev
købt fri fra Skerninge Gods i 1853.
Ejendomsskyld 4.500.000. Areal 62 ha., heraf tilkøbt 20 ha.
Stuehuset er opført 1870 og løbende restaureret, kvægstald opført 1950, svinestalden
er udvidet i 1929 og ombygget i 1953, laden er ombygget i 1950, maskinhus opført
1979, gylletank 1978 og køresilo 1974. Gården drives med en besætning på 60 slagtekalve af racen RDM samt 120 slagtesvin og 5 får. Planteproduktionens salgsafgrøder
er sukkerroer, lucerne, korserves ærter, byg og hvede. Der er 4 traktorer, 1 meje
tærsker, plansilo, varmt og koldt lufts tørreri samt staldvarme til stuehuset.

TÅRNGADE 21, "LINDEVANG",
4863 ESKILDSTRUP, tlf. 53836170.
BØRGE KOCH, gårdejer, født d.
13.-9.-1936, søn af Else og Ing
var Kock, gift d. 18.-3.-1960
med Kirsten Boesen, medhjælpende
hustru, født d. 26.-5.-1938, dat
ter af Barbro og Aksel Boesen,
Lundby. Parret har børnene: Su
sanne, født d. 19.-8.-1960, Jette,
født d. 28.-7.-1963, Jonna, født
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B.K. har været på Lundby Landbrugsskole og været formand for DLK i perioden
1971-85. Han er 3. generation på gården, som han overtog d. 31.-3.-1963 fra sin far.
Ejendomsskyld 2.900.000. Areal 40 ha., heraf tilkøbt 17 ha. og der er forpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført i 1904 og løbende restaureret, kvægstald, maskinhus og gylletank
er opført i 1976, svinestald 1898 og lade 1936. Gårdens besætning er på 50 slagtekalve
af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, kløver, græsfrø, byg
og hvede. Der er 3 traktorer og 1 mejetærsker. Maskinstation bruges delvis.
TÅRUP SKOVVEJ 2, "ESPELUND", GUNDSLEV, 4840 NØRRE ALSLEV, tlf. 53-833413.
POUL ERIK LARSEN, gårdejer, født d. 26.-2.-1947, søn af Svend Åge Larsen, Øster
Kippinge, gift d. 23.-5.-1987 med Grethe Sommer, merkonom, født d. 10.-12.-1955,
datter af Bodil og Theodor Sommer, Øster Kippinge. Parret har sønnen Bertel, født d.
17.-10.-1988.
P.E.L. har været på Lundby og Høng landbrugsskoler, han er formand for landboung
dom. Han overtog gården i 1977 fra Hans Jyde.
Ejendomsskyld 2.500.000. Areal 33 ha., der er 1,3 ha. skov. Derudover er der for
pagtet 48 ha.
Stuehuset er opført i 1882 og senere moderniseret, svinestalden er ombygget i 1978 og
maskinhuset er fra 1979. Gården drives med en besætning på 1.200 slagtesvin. Plante
produktionens salgsafgrøder er roer, hvede, maltbyg, ærter og rødsvingel. Der er 3
traktorer, 1 mejetærsker, roeoptager, roesåmaskine, svinglæsser, plansilo og varmt
lufts tørreri.

TÅRUP SKOVVEJ 4, "LINDE
VANG", TÅRUP, 4850 STUBBE
KØBING, tlf. 53-833321.
NIELS MUURHOLM, gårdejer,
født d. 31.-5.-1925, søn af Hans
Muurholm, gift d. 14.-7.-1950
med Ruth Kårup, datter af Mag
na og Rasmus Kårup.
N.M. overtog ejendommen i 1963
fra sine svigerforældre.
Ejendomsskyld 3.600.000. Areal
43 ha., heraf tilkøbt 7 ha.
TÅRUP SKOVVEJ 5, "TÅRUP
LAKKEGÅRD", 4850 STUBBEKØ
BING, tlf. 53-833221.
REINHOLDT LISSE, gårdejer,
født i 1914, søn af Petra og
Rasmus Lisse, gift d. 3.-6.-1961
med Annelise Jensen, husmor,
født d. 1.-11.-1923, datter fa
Karen Marie og Hans Christian
Jensen, Løve, Sjælland. Parret
har sønnen Lars Birger.
R.L. har været på Korinth Landbrugsskole. Han er 4. generation
på gården, som han overtog d. 1.-7.-1945 fra sin far.
Ejendomsskyld 2.800.000. Areal 53 ha., heraf tilkøbt 5,5 ha., der er 8 ha. mose.
Derudover er der forpagtet 15,5 ha.
Stuehuset er opført 1856 og restaureret 1967, svinestalde opført 1954 og 1975, lade
1923 maskinhus 1983 og desuden er der ajlebeholder. Gården drives med en besætning
på 25 årssøer og 450 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, frø,
hvede og byg. Der er 4 traktorer, 1 mejetærrsker, plansilo samt varmt og koldt lufts
tørreri. Maskinstation bruge delvis.
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TÅRUP SKOVVEJ 17, "TÅRUPGAARD", 4850 STUBBEKØBING,
tlf. 53-833115.
ANDERS KNUDSEN, landmand,
født d. 3.-11.-1941, søn af Elna
og Hans Knudsen, Bagsværd, gift
d. 24.-10.-1964 med Birthe Fri
mand, husmor, datter af Ingrid
og Hans Frimand, Vejringe. Par
ret har børnene: Anette, født d.
19.- 8.-1966 og Hanne, født d.
30.- 4.-1971.
A.K. har været på Næsgård
Landbrugsskole. Han overtog gården i 1973 fra Hans Jacobsen.
Ejendomsskyld 4.080.000. Areal 61 ha., heraf 2,8 ha. mose og eng.
Stuehuset er opført 1915 og løbende restaureret, svinestald opført 1915, lade 1880 og
maskinhus 1960. Gården drives med en besætning på 15 stk. dåvildt. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er sukkerroer, frø, byg og hvede. Der er 3 traktorer, plansilo og
halmfyr. Maskinstation bruges delvis.

TÅRUPVEJ SKOVVEJ 22, 4850 STUBBEKØBING, tlf. 53-833251.
NIELS HANSEN, gårdejer, født d. 6.-4.-1954, søn af Else og Ottar Hansen, gift med
Birgit Rasmussen, sygehjælper, født d. 21.-4.-1949, datter af Linda og Kaj Rasmussen,
Maribo. Parret har datteren Kristina, født d. 14.-9.-1988.
N.H. har været på Sydsjælland og Lyngby landbrugsskoler. Han er 7. generation på
gården, som han overtog første halvdel af i 1978 og resten i 1989, fra sin far.
Ejendomsskyld 3.150.000. Areal 53 ha., heraf tilkøbt 3 ha., der er 1,5 ha. mose.
Stuehuset er opført 1946 og løbende restaureret, svinestald opført 1977, lader 1948 og
1986, maskinhus 1981 og der er ajlebeholder. Gårdens besætning er på 1 årsko, 1 ung
dyr og 1 slagtekalv af racen Hereford samt 1 hest. Planteproduktionens salgsafgrøder
er sukkerroer, hvede, maltbyg og vinterbyg. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, sten
samler samt varmt og koldt lufts tørreri samt halmfyr.
TÅRUPVEJ 4, GUNDSLEV, 4840 NØRRE ALSLEV, tlf. 53-843018.
HANS PETER RASMUSSEN, gårdejer, født d. 6.-5.-1954, søn af Ingeborg og Knud
Rasmussen, gift d. 16.-6.-1984 med Jytte Hansen, assistent, født d. 5.-4.-1955, datter
af Gunhild og Gunnar Hansen, Gundslev. Parret har børnene: Dorte Birgitte, født d.
12.-2.-1977 og Jesper Dan, født d. 6.-8.-1985.
H.P.R. arbejder som landbrugsmedhjælper og har været på Lundby Landbrugsskole.
Han er 2. generation på gården, som han overtog i 1980 fra sin far.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 16,4 ha., heraf tilkøbt 3 ha.
Stuehuset er opført i 1869 og løbende restaureret, kvægstald er opført 1869 og senere
restaureret, svinestald og maskinhus er opført 1982, lade 1935, køresilo 1974 og der er
ajlebeholder. Gården drives med en besætning på 4 årsammekøer, 4 ungdyr og 2 slagtekalve af blandet race samt 1 pony. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer,
hvede, byg og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og tårnsilo. Maskinstation
bruges delvis.

ULRIKSDALSVEJ 3, "SKYGGEDALGAARD", 4840 NØRRE ALSLEV.
JENS HENNING LARSEN, gårdejer, født d. 26.-6.-1922, søn af Anne Elisabeth og
Hans Marius Larsen, gift d. 26.-6.-1947 med Bodil Hemmingsen, husmor, født d. 22.12.-1926, datter af Julie og Ludvig Hemmingsen, Vestervang. Parret har børnene: Ole,
født d. 26.-3.-1950, Kaj, født d. 8.-2.-1953 og Hans, født d. 9.-5.-1961.
J.H.L. har været på Lundby Landbrugsskole. Han er 4. generation på gården, som han
overtog i 1950 fra sin far.
Ejendomsskyld 2.500.000. Areal 28 ha.
Stuehuset er opført 1912, kvægstald 1965, svinestald og lade 1960, maskinhus 1976 og
der er gylletank og køresilo. Gården drives med en besætning på 15 årsammekøer af
forskellige racer. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, vinterkorn og
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udmugningsanlæg og foderanlæg. Maskinstation bruges til markarbejdet.

ULRIKSDALSVEJ 7, "ULRIKSDAL",
4840 NØRRE ALSLEV, tlf. 53846218.
STEEN ELGAARD MØLLER, pro
prietær, født i 1941, søn af Mag
na og Erik Møller. S.E.M. har bør
nene: Erik Steen i 1972 og Joan,
født i 1974.
S.E.M. har været i bestyrelsen
for Landboforeningen i 12 år.
Han er 3. generation på gården,
der er har været i slægtens eje
siden 1908, og han overtog den i

1972 fra sin far. Areal 115 ha., heraf 2,6 ha. skov.
Stuehuset er opført 1870 og løbende restaureret, lade opført 1968 og maskinhus 1986.
Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkereroer, byg, hvede og juletræer. Der er 5
traktorer, 1 mejetærsker, 1 gummiged, tårnsilo, varmt lufts tørreri samt halmfyr. På
gården er ansat 1 medhjælper.
S.E.M. har desuden "Ørnevingegård", Storstrømsvej i forpagtning.
ULRIKSDALSVEJ 8, "ALMINDEGAARD", NR. VEDBY, 4840 NØRRE ALSLEV, tlf.
53-846030.
LARS PALLE, gårdejer, født d. 1.-9.-1945, søn af Inger Margrethe og Christian Palle,
gift d. 2.-6.-1990 med Bente Jensen, terapeut, født d. 27.-4.-1962, datter af Verner
Jensen. Parret har sønnen Peter, født d. 1.-7.-1982.
L.P. har været på Næsgård Landbrugsskole. Han overtog gården i 1984 fra Ingrid Jør
gensen.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 28 ha., heraf 1 ha. skov. Derudover er forpagtet 6 ha.
Stuehuset er opført 1963 og løbende restaureret, maskinhus opført 1979 og desuden er
der svinestald, lade og foderhus. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, korn
og græsfrø.
L.P. driver desuden Ulriksdalsvej 16, 4840 Nørre Alslev. Der er fælles maskinpark.

ULRIKDSDALSVEJ 16, "ELYSIUMGAARD", EGELEV, 4840 NØRRE ALSLEV, tlf. 53846030.
LARS PALLE, gårdejer, omtales under Ulriksdalsvej 8.
L.P., der er 3. generation på gården, overtog den i 1968 fra Inger og Jens Palle.
Ejendomsskyld 2.800.000. Areal 36 ha. og der er forpagtet 5 ha.
Stuehuset er opført i 1889 og løbende restaureret, svinestalde er opført i 1889 og
1979, gastæt silo og foderhus 1979, desuden er der lade og maskinhus. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er sukkerroer, korn og græsfrø. Der er 4 traktorer, 1 mejetær
sker samt andel i vindmølle. Der er ind i mellem ansat fremmed arbejdskraft.
L.P. driver desuden Ulriksgårdsvej 8.

VALNÆSVEJ 1, "KÆRGAARD", VÅLSE, 4840 NØRRE ALSLEV, tlf. 53-831042.
GEROG BONDE, gårdejer, født d. 20.-1.-1934, søn af Malfrid og Stenley Bonde, Nørre
Alslev, gift d. 21.-7.-1956 med Bente Nielsen, husmor, født d. 23.-7.-1936, datter af
Karen og Ove Nielsen, Vålse. Parret har børnene: Per, født d. 30.-5.-1959 og Anders,
født d. 29.-3.-1962. G.B. har været på Lundby Landbrugsskole. Han er er 3. generation
på gården, som han overtog d. 1.-5.-1956 fra Bernhard Bonde.
Ejendomsskyld 2.470.000. Areal 35,5 ha., heraf tilkøbt 1,7 ha., der er 1 ha. plantage.
Stuehuset er opført 1894 og løbende restaureret, kvægstalde er opført 1894, 1967 og
1970, lade og maskinhus 1971, køresilo 1967 og der er ajlebeholder. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er sukkerroer, byg, hvede og frø. Der er 2 traktorer, 1 mejetær
sker, plansilo samt koldt lufts tørreri.
G.B. driver desuden "Femmergård", Valnæsvej 3, Vålse, 4840 Nørre Alslev.
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GEORG BONDE, gårdejer, omtales under Valnæsvej 1.
G.B. er 2. generation på gården, som han overtog efter Lars Bonde.
Ejendomsskyld 2.750.000. Areal 39,6 ha., heraf 1 ha. mose.
Stuehuset er opført ca. 1900 og løbende restaureret, svinestald opført 1960, lade 1900,
derudover er der ajlebeholder og køresilo. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukker
roer, byg, hvede og frø.
G.B. driver desuden Valnæsvej 1, 4840 Nørre Alslev. Der er fælles maskinpark.

VEDBY VESTERSKOVVEJ 4,
"ENGSGAARD", OREHOVED,
4840 NØRRE ALSLEV, tlf. 53846235.
HANS ERIK OG SVEND LARSEN,
gårdejere.
S.L. er født d. 14.-4.-1918, søn
af Lydia og Hans Peder Larsen,
Kalundborg, gift d. 16.-5.-1951
med Marie Larsen, født d. 16.4.- 1912, datter af Anna og Lars
Larsen, Herlev. Parret har børne
ne: Gurli, født d. 22.-7.-1933,
Erling, født d. 21.-1 1.-1939, Anders, født d. 1 8.-1.-1943, Hans Erik, født d.
10.-11.-1951 og Inge, født d. 4.-6.-1955.
S.L. har været på Høng Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-5.-1967 fra Ruth
Nielsen. Gården drives nu sammen med sønnen Hans Erik Larsen, Nr. Vedby Kirkevej
14, Grimmelstrup, 4840 Nørre Alslev. Sønnen har halvpart i gården, han har været på
Høng Landbrugsskole. Ejendomsskyld 3.801.000. Areal 55 ha.
Stuehuset er opført 1872 og løbende restaureret, kvægstald opført 1963, lade 1973,
maskinhus 1978, foderhus 1872, gylletank 1982 og køresilo 1974. Gården drives med en
besætning på 85 årskøer og 80 ungdyr af racen Jersey samt 3 hopper og 1 føl. Plante
produktionens salgsafgrøder er sukkerroer, korn, byg og hvede. Der er 5 traktorer og 1
mejetærsker. På gården er ansat 1 medhjælper og der bruges lidt maskinstation.

VEDBY VESTERSKOVVEJ 23, "ELISABOGAARD", 4840 NØRRE ALSLEV, tlf. 53846046.
VILLY JAKOBSEN, gårdejer, født d. 25.-4.-1924, søn af Esther og Emil Jakobsen, Ny
købing F., gift d. 27.-3.-1951 med Marie Lund, husmor, født d. 19.-8.-1930, datter af
Katrine og Rudolf Lund, Overup, Falster. Parret har børnene: Birgit, født d. 3.-2.1952, Ole, født d. 22.-6.-1953, Inge, født d. 22.-6.-1954 og Kirsten, født d. 29.-5.1961. V.J. er formand for Nr. Vedby Menighedsråd. Han overtog gården d. 1.-3.-1957
fra Svend Lise. Ejendomsskyld 2.900.000. Areal 37 ha., heraf tilkøbt 20 ha.
Stuehuset er opført 1772 og løbende restaureret, kvægstald og svinestald er opført
1944 samt maskinhus 1970. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkeroer, korn og
lucerne. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo samt varmt og koldt lufts tørreri.
VEDBY VESTERSKOVVEJ 25, "BØGEVANG", OREHOVED, 4840 NØRRE ALSLEV, tlf.
53-846087.
OLE JAKOBSEN, gårdejer, født d. 22.-6.-1953, søn af Marie og Villy Jakobsen, bor
sammen med Anne Marie Pilgaard, sygehjælper, født d. 16.-2.-1952, datter af Dagny
og Alfred Pilgaard, Ikast. Parret har børnene: Kim, født d. 19.-6.-1976, Trine, født d.
25.-7.-1978, Heidi, født d. 25.-7.-1980 og Lisbet, født d. 26.-10.-1989.
O.L. er driftsmester på Holmegårds Glasværk i Næstved. Han overtog gården d. 1.-8.1987 fra Erling Brink Nielsen.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 27,5 ha., heraf 13,5 ha.
Stuehuset er opført i 1913 og løbende restaureret, kvægstald, svinestald, lade og ma
skinhus er opført i 1913. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, byg, hvede
og lucerne. Der er 1 traktor, desuden bruges maskiner fra faderens gård "Elisabogaard", Vedby Vesterskovvej 23.
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MERETE STRYG OG JESPER NI
ELSEN, gårdejere.
J.N. er født d. 16.-3.-1961, søn
af Lillian og Gunnar Nielsen,
Eskildstrup, bor sammen med Me
rete Stryg, tandplejer, født d.
28.-12.-1960, datter af Inger og
Kaj Stryg. Parret har sønnen Kri
stian, født d. 19.-4.-1990.
Parret overtog gården d. 1.-6.1987 fra Bjarne Højer Clausen. Det er M.S.'s hjemgård.
Areal 42 ha., heraf 0,25 ha. mose. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført ca. 1897 og løbende restaureret, hestestald opført 1990, lade og
maskinhus 1897 samt gylletank 1978. Gården drives med en besætning på 7 travheste
samt 5.000 høns. Der er 5 traktorer, 2 mejetærskere, plansilo samt koldt lufts tørreri.
Parret driver desuden Vestergade 57, 4863 Eskildstrup.
VIGVEJ 71, "FREDERIKSMINDE", NR. VEDBY, 4840 NØRRE ALSLEV.
BIRTE LARSEN, gårdejer, født d. 24.-10.-1943, datter af Else og Otto Hansen, Tårup,
Falster, gift d. 7.-10.-1967 med Vagn Larsen, gårdejer, født d. 22.-8.-1944, søn af
Esther og Eigil Larsen, Nørre Alslev. Parret har børnene: Susanne, født d. 15.-4.-1968,
Charlotte, født d. 24.-11.-1969, Henning, født d. 4.-5.-1974 og Channette, født d.
24.-8.-1978.
V.L. har været på Lundby Landbrugsskole.
B.L. har været på Næsgård Landbrugsskole.
Parret overtog gården d. 1.-7.-1983 fra Lars Ole Boisen.
Ejendomsskyld 3.400.000. Areal 47 ha. og der er forpagtet 207 ha.
Stuehuset er opført 1864 og løbende restaureret, kvæg- og svinestald er opført 1936,
lader og maskinhuse 1985, 1988 og 1989, gastæt silo, køresilo og gylletank 1985 samt
foderhus 1988. Gården drives med en besætning på 80 årskøer og 120 ungdyr af racen
SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, hvede og ærter. Der er 10 trak
torer, 1 mejetærsker og 1 gummiged. Der er ansat 1 fodermester samt 2-4 skoleelever
og der bruges maskinstation.

VIGVEJ 79, VÅLSE, 4840 NØR
RE ALSLEV, tlf. 53-831046.
ARNE JENSEN, gårdejer, født d.
1.-8.-1939, søn af Johanne og
Frede Jensen, Vålse, gift d. 19.5.-1962 med Bodil Birthe Larsen,
klinikassistent, født d. 1.-9.-1942,
datter af Gudrun og Aage Lar
sen, Vålse. Parret har børnene:
Kim Bo, født d. 10.-8.-1966 og
Anette Brit, født d. 5.-12.-1970.
A.J. har været på Lundby Land
brugsskole, han er næstformand for Falster Landboforening samt i bestyrelsen for
Sakskøbing Roedyrkerforening. Han er 2. generation på gården, som blev overtaget d.
1.-8.-1972 fra faderen.
Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 35 ha., heraf tilkøbt 18,7 ha., der er 2 ha. eng og
plantage. Desuden er der forpagtet 10,4 ha.
Stuehuset er opført ca. 1865 og løbende restaureret, svinestalde er opført ca. 1900,
1930 og 1974, lade 1954, maskinhus 1973 og der er ajlebeholder. Gården drives med en
besætning på 45 årssøer og 700 solgte smågrise. Planteproduktionens salgsafgrøder er
sukkerroer, byg, hvede, vinterraps og vinterbyg. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1
gravemaskine, markvandingsanlæg, plansilo, 2 tårnsiloer samt koldt lufts tørreri.
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ANITA PETERSEN, gårdejer, født d. 31.-3.-1947, datter af Nanna og Børge Emanuel
Due, gift d. 12.-6.-1980 med Jørgen Carl Petersen, født d. 4.-1.-1942, død d. 12.-1.1987, søn af Karen og Svend Petersen, Ishøj. Parret har børnene: Jan John, født d.
21.-6.-1970 og Per Christian, født d. 5.-6.-1971.
A.P. arbejder som fabrikarbejder. A.P. overtog gården i 1987 efter sin mand.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 19,3 ha., heraf 8,3 ha. vigjord.
Stuehuset er opført i 1986, maskinhus 1981 og der er en lade. Planteproduktionens
salgsafgrøder er sukkerroer, korn og raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo
og koldt lufts tørreri. Maskinstation bruges delvis.

VIGVEJ 85, VÅLSE, 4840 NØRRE ALSLEV, tlf. 53-831068.
KNUD STIGSEN, landmand, født d. 12.-5.-1934, søn af Jenny og Arne Stigsen, Vålse,
gift d. 6.-9.-1958 med Margit Christiansen, hjemmehjælper, født d. 5.-4.-1939, datter
af Inger og Erik Christiansen, Alstrup. Parret har børnene: Jane, Palle og Tina.
K.S. har været på Lundby Landbrugsskole. Han er vurderingsmand samt formand for
Vålse Vandværk. Han overtog gården d. 22.-8.-1958 fra Inger og Aage Johansen.
Ejendomsskyld 670.000. Areal 6,7 ha. og der er forpagtet 16 ha.
Stuehuset er opført 1925 og restaureret flere gange, kvæg- og svinestald er opført
1971, maskinhus 1976 og køresilo 1974. Gården drives med en besætning på 6 årssøer
og ca. 100 slagtesvin samt 12 årsammekøer, 3 ungdyr og 12 slagtekalve af racen
Charolais. Planteproduktionens salgsafgrøder er roer og korn. Der er 3 traktorer,
andel i mejetærsker, roeoptager, grønthøster, transportør, aflæsservogn, plansilo samt
koldt lufts tørreri.
VÅLSE MØLLEVEJ 6, 4840 NØR
RE ALSLEV.
ERIK ANDERSEN, parcellist,
født d. 15.-12.-1908, søn af Hul
da og Theodor Andersen, Vålse,
gift i 1932 med Inger Mortensen,
husmor, født d. 26.-4.-1910, dat
ter af Marie og Karl Mortensen.
Parret har børnene: Helmer, født
i 1933 og Else Marie, født i
1935. E.A. er 2. generation på
gården, som han overtog i 1952
fra Rasmus Andersen.
Ejendomsskyld 450.000. Areal 3,8 ha., som er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1907 og løbende restaureret, kvæg- og svinestald er opført 1907
samt maskinhus 1975.
VÅLSE MØLLEVEJ 7, "GIMLEGAARD", 4840 NØRRE ALSLEV,
tlf. 53-831054.
ERIK BONDE, gårdejer, født d.
14.-4.-1923, søn af Ingeborg og
Alfred Bonde, gift d. 7.-12.-1947
med Elna Marie Kristensen, hus
mor, født d. 1.-6.-1930, datter
af Clara og Åge Kristensen, Has
selager, Jylland. Parret har bør
nene: Kirsten, født d. 10.-1.1948, Ruth, født d. 22.-3.-1952,
Else, født d. 5.-4.-1954 og Gud
run, født d. 1.- 2.-1956.
E.B. har været på Tune Landbrugsskole. Han overtog gården d. 18.-11.-1949 fra Ernst
Boesen.
Ejendomsskyld 2.700.000. Areal 34 ha., heraf 6 ha. eng.
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svinestalde 1955, 1967 og 1978, lade 1956, maskinhus 1978, foderhus 1955 og gylletank
1967. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, korn, ærter, raps og græsfrø.
Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og tårnsilo.

VÅLSE VESTERSKOVVEJ 7 A, "HAREKJÆR", 4840 NØRRE ALSLEV, tlf. 53-831299.
JØRGER PRIOR LARSEN, gårdejer, født d. 10.-10.-1952, søn af Marie og Hans Prior
Larsen, Vålse, gift i 1976 med Birthe Petersen, kontorassistent, født d. 13.-9.-1953,
datter af Grethe og Richard Petersen, 0. Kippinge. Parret har børnene: Jesper, født
d. 5.-3.-1977, Monica, født d. 3.-12.-1980 og Troels, født d. 1.-5.-1984.
J.P.L. arbejder som politiassistent og har været på Lundby Landbrugsskole. Han over
tog gården d. 1.-7.-1979 fra sin far.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 24,5 ha.
Stuehuset er opført 1937, kvægstald 1925, svinestald 1972 og lade 1930. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er sukkerroer, korn og frø. Der er 3 traktorer, 1 mejetær
sker, tårnsilo, koldt lufts tørreri og halmfyr.

VÅLSE VESTERSKOVVEJ 9, "HJUL
MANDSGÅRD", VÅLSE, 4840
NØRRE ALSLEV, tlf. 53-831127
og 53-835517.
JENS AAGE NIELSEN, gårdejer,
omtales under Ravnse Byvej 13,
Nørre Alslev.
J.AA.N. overtog gården d. 1.-4.1981 fra Otto Jensen.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal
11 ha., der er frasolgt 12,6 ha.
Stuehusets alder er ukendt, derudover er der 2 avlsbygninger opført i 1900.
J.AA.N. driver desuden Ravnse Byvej 13, 4840 Nørre Alslev.

VÅLSE VESTERSKOVVEJ 11, "BRØNSTEDGAARD", VÅLSE, 4840 NØRRE ALSLEV,
tlf. 53-831002.
POUL STUB, gårdejer, født d. 6.-9.-1922, søn af Karen og Ole Stub, gift d. 26.-5.1951 med Karen Hansen, født d. 3.-9.-1918, datter af Karen og Lars Jørgen Hansen,
Sjælland.
P.S. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han er 5. generation på gården, der har
været i slægtens eje siden 1895, og overtog den i 1951 fra sin far.
Ejendomsskyld 1.750.000. Areal 21,5 ha., heraf tilkøbt 5,5 ha.
Stuehuset er opført 1800 og løbende restaureret, kvægstald og svinestald opført 1960,
lade og maskinhus 1942. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, korn og
græsfrø. Der er 2 traktorer og tårnsilo.

VÅLSE VESTERSKOVVEJ 13,
"HJØRNEGAARDEN", 4840 NØR
RE ALSLEV, tlf. 53-831113.
HELGE LARSEN, gårdejer, født
d. 12.-5.-1928, søn af Esther og
Ejvin Larsen, gift d. 13.-12.-1953
med Anna Jensen, husmor, født
d. 19.-8.-1934, datter af Inga og
Niels Jensen, Hadsund. Parret
har børnene: Svend Erik, født d.
8.-2.-1955, Jens, født d. 27.-2.1959, Susanne, født d. 16.-1.-1965
og Elsebeth, født d. 9.-12.-1967.
H.L. har været på Korinth Landbrugsskole samt været medlem af repræsentantskabet
for Danæg i perioden 1971-88, han er nu formand for Brugsen. Han overtog gården d.

15.-3.-1954 fra Jørgen Rasmussen.
Ejendomsskyld 1.520.000. Areal 18 ha., heraf tilkøbt 7,5 ha.
Det gamle stuehus er opført i 1800 og et nyt i 1972, kvægstald 1942, svinestald 1960,
lade 1980, maskinhuse 1958 og 1980, foderhus 1960 og hønsehuset fra 1965 er udvidet
i 1975. Gården drives med en besætning på 6.000 høns og 3.000 kyllinger. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er sukkerroer. Der er 2 traktorer, andel i mejetærsker, tårn
silo samt koldt og varmt lufts tørreri.

VÄLSE VESTERSKOVVEJ 17, "SØSJANGAARD", 4840 NØRRE ALSLEV, tlf. 53831107.
EIGIL RASMUSSEN, gårdejer, født d. 7.-1.-1931, søn af Anna og Jørgen Rasmussen,
Bjørup, gift d. 12.-6.-1954 med Petra Greisen, husmor, født d. 15.-10.-1930, datter af
Inger og Jens Greisen, Skodborg, Jylland. Parret har børnene: Jørgen, født d. 8.-6.1955 og Karin, født d. 7.-7.-1959.
E.R. har været på Dalum Landdbrugsskole. Han er 5. generation på gården, der har
været i slægtens eje siden 1784 og i 1815 blev frikøbt fra Kronen, den blev overtaget
af E.R. d. 5.-2.-1969 fra Johannes Rasmussen.
Ejendomsskyld 1.950.000. Areal 24,9 ha., heraf tilkøbt 1,1 ha.
Stuehuset er opført 1800 og restaureret 1951, kvægstalde og svinestald fra 1800 er
ombygget senere. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer og korn. Der er 2
traktorer, 1 mejetærsker og tårnsilo.
VÄLSE VESTERSKOVVEJ 28, "RISBÆKGAARD", VÄLSE, 4840 NØRRE ALSLEV, tlf.
53-831089.
HANS CHRISTIAN FRIGAARD, gårdejer, født d. 6.-11.-1943, søn af Karen Frigaard
og Poul Sode, Bornholm, gift d. 27.-7.-1968 med Anne Marie Høgsted Persson, syge
hjælper, født d. 5.-7.-1948, datter af Helga og Helmuth Høgsted Persson. Parret har
børnene: Brian, født d. 22.-11.-1971 og Carsten, født d. 21.-5.-1972.
H.C.F. har været på Næsgård Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-1.-1969 fra sin
svigerfar.
Ejendomsskyld 3.705.000. Areal 47 ha. og der er forpagtet 15 ha.
Stuehuset er opført 1930 og løbende restaureret, svinestalde opført 1924 og 1970,
foderhus opført 1924, lade 1973 og maskinhus 1989. Gården drives med en besætning
på 100 årssøer, 2.200 solgte smågrise og 50 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrø
der er sukkerroer, frø, ærter og korn. Der er 3 traktorer, 1 rendegraver, plansilo,
varmt og koldt lufts tørreri og halmfyr. Maskinstation bruges til markarbejdet.
VÅLSE VESTERSKOVVEJ 30,
VÅLSE, 4840 NØRRE ALSLEV,
tlf. 53-831029.
BØRGE BRINCK, gårdejer, født
d. 19.-2.-1944, søn af Ingeborg
og Frederik Brinck, gift d. 27.12.-1973 med Hanne Pedersen,
smørrebrødsjomfru, født d. 18.6.-1944, datter af Oda og Aage
Pedersen, Tåderup. Parret har
børnene: Tine, født d. 20.-3.1967 og Tonny, født d. 3.-8.-1971.
B.B. arbejder som truckfører.
Han er 3. generation på gården, som han overtog d. 1.-1.-1975 fra sin far.
Ejendomsskyld 680.000. Areal 5,5 ha.
Stuehuset er opført 1926 og restaureret 1981, lade opført 1945 og maskinhus 1980.
Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, grønne ærter og korn. Der er 2 trak
torer og 1 mejetærsker.

VAALSE VESTERSKOVVEJ 32, 4840 NØRRE ALSLEV, tlf. 53-831147.
EINAR RASMUSSEN, parcellist, født d. 24.-4.-1920, søn af Marie og Gustav Rasmus
sen, gift d. 10.-4.-1951 med Grethe Olsen, husmor, født d. 24.-7.-1931, datter af Ella

og Oskar Olsen, Orehoved. Par
ret har børnene: Conni, født d.
30.- 3.-1952 og Bente, født d.
26.-3.- 1955.
Einar Rasmussen har været på
Høng Husmandsskole. Han er 2.
generation på gården, som blev
overtaget i 1960 fra faderen.
Ejendomsskyld 650.000. Areal 6,3
ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1925 og
restaureret 1968, kvægstald og
svinestald er opført 1925, maskinhus 1935 og ajlebeholder. Der er 1 traktor.

VÅLSE VESTERSKOVVEJ 34, VÅLSE VESTERSKOVVIG, 4840 NØRRE ALSLEV, tlf.
53-831100.
EBBE CRUMLIN PEDERSEN, el-mester, født d. 5.-12.-1944, søn af Gunnar Pedersen.
E.C.P. overtog gården i 1980 fra sine forældre.
Ejendomsskyld 500.000. Areal 5 ha., heraf 1 ha. strandeng. 4 ha. er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1900 og restaureret 1962-65.

ØSTERGADE 53, "CHRISTIANSMINDE", 4863 ESKILDSTRUP.
LARS DROST MIKKELSEN, gård
ejer, omtales under "Boderupgaard", Nykøbingvej 85.
L.D.M. overtog gården d. 1.-3.1978 fra Lykke Christensen.
Ejendomsskyld 2.232.000. Areal
29 ha.
Stuehuset er opført i 1894, kvæg
stald 1915, svinestald 1942 og
lade 1967. Gården drives fra "Boderupgaard".

ØSTERVEJ 10, VÅLSE, 4840
NØRRE ALSLEV, tlf. 53-831121.
LARS POUL RASMUSSEN, gård
ejer, født d. 5.-4.-1956, søn af
Karen Johanne og Lars Poul Ras
mussen, bor sammen med Hanne
Skov Hansen, husmor, født d.
19.-1.-1964, datter af Aase og
Verner Skov Jensen. Parret har
børnene: Karina, født d. 25.-2.1983, Mikkel, født d. 25.-3.-1985
og Mads, født d. 25.-9.-1986.
L.P.R. arbejder som smed. Han
er 4. generation på gården, som blev overtaget i 1980 fra faderen.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 15,5 ha. og der er forpagtet 3,3 ha.
Stuehuset er opført 1800 og løbende restaureret, kvægstald opført 1800 og svinestald
1951. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer og korn. Der er 3 traktorer,
andel i mejetærsker og halmfyr.
ØSTERVEJ 33, "VIBJERGGÅRD", VÅLSE, 4840 NØRRE ALSLEV, tlf. 53-831060.
POUL RASMUSSEN, gårdejer, født d. 12.-9.-1929, søn af Hans Rasmussen, gift d.
14.-7.-1956 med Kirsten Allerup, født d. 1.-6.-1929, datter af Laurits Allerup. Parret
har børnene: Marianne, født d. 4.-12.-1958 og Henrik, født d. 14.-12.-1960.

Poul Rasmussen overtog
gården d. 1.-7.-1956 fra
sin far; farfaderen købte
den i 1884.
Ejendomsskyld 2.600.000.
Areal 34 ha.
Stuehuset er opført i 1748
og løbende restaureret, se
nest i 1963, derudover er
der svinestald, lade og ma
skinhus. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede, roer, raps og ærter. Der er 3 traktorer, 1
mejetærsker, plansilo med varmt lufts tørreri samt halmfyr.

ØSTERVEJ 66, "BONDEHØJ",
VÅLSE, 4840 NØRRE ALSLEV,
tlf. 53-831017.
JØRGEN BONDEHØJ, gårdejer,
født d. 17.-5.-1942, søn af Ellen
og Henrik Jensen, Vålse, gift d.
13.-3.-1965 med Birgit Bom, hus
mor, født d. 17.-5.-1942, datter
af Inger og Frede Bom, Egense.
Parret har børnene: Ninna, født
d. 6.-5.-1966, Mette, født d. 25.9.-1972 og Jørgen Steen, født d.
29.-3.-1978.
J.B. har været på Lundby Landbrugsskole. Han er 2. generation på gården, som han
overtog i 1969 fra sin far. Ejendomsskyld 3.460.000. Areal 59 ha., heraf tilkøbt 32 ha.
Stuehuset er opført 1900 og løbende restaureret, kvægstald og svinestald opført 1974,
lade 1958 og maskinhus 1979. Gården drives med en besætning på 10 årssøer og 100
solgte smågrise samt 18 årsammekøer og 22 ungdyr af racen Charolais. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er sukkerroer, ærter, græsfrø, korn og raps. Der er 2 traktorer,
1 mejetærsker, plansilo og halmfyr.
ØSTERVEJ 80, "BAUNEHØJ", VÄLSE, 48480 NØRRE ALSLEV, tlf. 53-831075.
BØRGE JENSEN, gårdejer, født d. 5.-8.-1934, søn af Ane og Ernst Jensen, Vålse, gift
d. 15.-5.-1962 med Bente West Larsen, født d. 14.-4.-1937, datter af Sigrid og Harald
Larsen, Nr. Vedby, Falster. Parret har børnene: Michael, født d. 20.-9.-1968 og Claus,
født d. 12.-3.-1976.
B.J. har været på Korinth Landbrugsskole. Han er 2. generation på gården, som han
overtog d. 1.-7.-1973 fra sin far. Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 23 ha.
Stuehuset er løbende restaureret, svinestalden er forbedret i 1951 og 1973, lade og
maskinhus er opført i 1976. Gården drives med en besætning på 20 årssøer, det er en
opformeringsbesætning. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, korn og grøn
ne ærter. Der er 4 traktorer, tårnsilo samt varmt og koldt lufts tørreri.
B.J. driver desuden "Højsædet", Nr. Vedbyvej 26, Vedby, 4840 Nørre Alslev.

ØSTERVEJ 96, VÅLSE, 4840
NØRRE ALSLEV, tlf. 53-831198.
ARNE RASMUSSEN, parcellist,
født d. 29.-3.-1930, søn af Astrid
og Svend Rasmussen, gift d.
4.-6.- 1955 med Karen Nielsen,
født d. 10.-2.-1935, datter af
Karen og Evald Nielsen, Nr. Ved
by. Parret har børnene: Connie,
født d. 12.- 2.-1956 og Svend
Erik, født d. 27.-9.-1960.
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Ejendomsskyld 380.000. Areal 4 ha., hvoraf noget er strandeng.
Stuehuset er løbende restaureret og kvægstald opført ca. 1950. Planteproduktionens
salgsafgrøder er byg, hvede og foderroer. Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker.

ØSTERVEJ 98, "KRATSKOVGAARD", VÅLSE, 4840 NØRRE
ALSLEV, tlf. 53-831290.
PEER NØHR, proprietær, født d.
19.-3.-1941, søn af Peer Nør
gaard Nøhr, Roskilde, gift med
Anna Marie Hansen, overlærer,
datter af Hans Højer Hansen,
Ulsted. Parret har børnene: Inge
Merethe og Peer Bo.
P.N. er uddannet mekaniker og
har været på Haslev Landbrugs
skole. Han overtog gården d. 1.-8.-1979.
Areal 58 ha., heraf 3 ha. strandeng, rørbevoksning og lille beplantning med lille
jagthytte.
Hele gården er, efter lynbrand i 1911, genopbygget med svinestalde, lade og maskin
hus. I 1980 byggedes nye staldanlæg, størstedelen af laden er mølleri, siloer og
værksted, desuden er der ajlebeholder. Gården drives med en besætning på 220 SPFsøer og ca. 4.800 smågrise. Planteproduktionens salgsafgrøde er sukkerroer. Der er 4
traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo, koldt lufts tørreri samt halmfyr. På gården er
ansat 1 fodermester og 1 medhjælper.
På gårdens grund er desuden et fodermesterhus.

STUBBEKØBING KOMMUNE
ALGESTRUPVEJ 8, "SPURVE
GÅRD", 4850 STUBBEKØBING,
tlf. 53- 841976.
LARS ANDERSEN, gårdejer, født
d. 10.-8.-1949, søn af Asta og
Frits Andersen, gift d. 7.-10.1972 med Karen Holm, assistent,
født d. 2.-12.-1949, datter af
Bodil og Malga Holm. Parret har
børnene: Mette, født d. 6.-11.1973 og Maria, født d. 26.-3.1977.
L.A. arbejder som traktorfører
og har været på Lyngby Landbrugsskole. Han er 3. generation på gården, som han
overtog i januar 1982 fra sin far.
Ejendomsskyld 2.230.000. Areal 30,3 ha., heraf 1,7 ha. plantage.
Stuehuset er opført ca. 1925 og senere restaureret, svinestald opført 1976, lade før
1925 og gylletank 1925. Gården drives med en besætning på 2 årssøer og 20 solgte
smågrise. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede, hvidkløver, engrapgræs og
roer. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, roeoptager, roesåmaskine, presser, marksprøj
te, gødningsspreder, kornsilo, koldt lufts tørreri samt anpart i vindmølle.
ALSLEVVEJ 31, "TVÆDEGÅRD",
4850 STUBBEKØBING, tlf. 53841136.
NIELS ERICHSEN, landmand,
født d. 28.-11.-1934, søn af Begitte og Vagn Erichsen, gift d.
25.-10.-1958 med Ellen Margre
the Jespersen, husmor, født d.
12.-4.-1933, datter af Ella og
Johannes Jespersen. Parret har
børnene: Lena, født d. 18.-12.1960, Annette, født d. 28.-9.-1963
og Karen Margrethe, født d. 10.5.-1967.
N.E. har været på Hammerum og Dalum landbrugsskoler, han er medlem af Menigheds
rådet. Gården, der har været i familiens eje siden 1933, blev overtaget d. 1.-7.-1964
fra Bergitte Erichsen.
Ejendomsskyld 5.600.000. Areal 80 ha., heraf tilkøbt ca. 20 ha., der er 4 ha. skov og 5
ha. eng.
Stuehuset er opført i 1741 og restaureret 1974, svinestald og lade opført 1976 samt
gylletank 1987. Gården drives med en besætning på ca. 3.500 slagtesvin. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er roer, ærter, hvede, byg og græsfrø. Der er 3 traktorer, 1
mejetærsker, roeoptager, roesåmaskine, gyllevogn, plansilo samt koldt lufts tørreri. På
gården er ansat 1 medhjælper.
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4850 STUBBEKØBING, tlf. 53841756.
STEFFEN JACOB BAARSE, gård
ejer, født d. 4.-1.-1957, søn af
Else og Jørgen Baarse, Køben
havn, gift d. 9.-6.-1984 med An
ne Ingrid Hansen, kontorassistent,
født d. 7.-11.-1959, datter af
Grethe og Vagn Hansen, Stubbe
købing. Parret har børnene: Mo
gens Christian, født d. 12.-5.-1982
og Vibeke Karina, født 1.-5.-1985.
S.J.B. arbejder på Eskildstrup
Maskinstation som traktorfører
samt som husbondafløser, han har været på Kærhave og Næsgård landbrugsskoler. Han
overtog gården i 1985 fra Robert Christiansen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 14 ha. og der er forpagtet 5,5 ha.
Stuehuset er løbende restaureret, kvægstald opført 1986-90. Gården drives med en
besætning på 6 årsammekøer og 6 ungdyr af racen Angus. Planteproduktionens salgs
afgrøder er byg, hvede og vinterraps. Der er 2 traktorer. Maskinstation bruges.
ALSLEVVEJ 44, "STRANDAGERGÅRD", 4850 STUBBEKØBING,
tlf. 53-841084.
KNUD ERIK LARSEN, landmand,
født d. 1.-7.-1960, søn af Karen
og Kaj Larsen, gift d. 21.-5.-1988
med Annette Pedersen, rengørings
assistent, født d. 3.-12.-1959,
datter af Bente og Jørn Peder
sen. Parret har datteren Louise,
født d. 13.-4.-1984.
K.E.L. har været på Sydsjællands
Landbrugsskole og Næsgård
Landbrugsskole. Han overtog gården d. 20.-10.-1982 fra Ib Jensen.
Ejendomsskyld 2.250.000. Areal ca. 30 ha., heraf tilkøbt 2,6 ha.
Stuehuset er opført i 1850 og løbende restaureret, svinestald og lade opført 1850,
maskinhus 1977 og gylletank 1987. Gården drives med en besætning på 600 slagtesvin.
Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede, frøgræs, roer og ærter. Der er 1
traktor, kornsilo samt koldt lufts tørreri.

BREGNINGEVEJ 52, "SKYTTEGAARD", 4871 HORBELEV, tlf.
53-845106.
GUNNAR PIIL, gårdejer, født d.
16.-10.-1951, søn af Lisbeth og
Thorkild Piil, gift d. 18.-6.-1977
med Jette Lassen, sygehjælper,
født d. 15.-5.-1957, datter af El
se og Henry Lassen. Parret har
børnene: Marlene, født d. 7.-3.1978, Anders, født d. 19.-2.1980 og Troels, født d. 30.-5.1985.
G.P. har været på Høng Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1978 fra Poul
Hansen.
Ejendomsskyld 2.900.000. Areal 43 ha., heraf tilkøbt 21 ha.
Der er stuehus, kvægstald, lade, maskinhus, gylletank og køresilo. Gården drives med
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hvede og sukkerroer. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo samt varmt lufts
tørreri. På gården er 1 medhjælper og der bruges maskinstation.

BREGNINGEVEJ 59, "LADEMARK", 4871 HORBELEV, tlf. 53-845388.
JØRGEN RASMUSSEN VESTERGAARD, gårdejer, født d. 24.-2.-1954, søn af Johanne
og Arne Rasmussen, gift d. 9.-6.-1977 med Inger Rasmussen, køkkenleder, født d.
22.-12.-1953, datter af Bodil og Poul Rasmussen. Parret har børnene: Lise, født d.
9.-2.-1982 og Martin, født d. 13.-2.-1985.
J.R.V. har været på Næsgård og Lundby landbrugsskoler. Han overtog gården d.
1.-12.-1977 fra Johannes Bentsen.
Ejendomsskyld 4.500.000. Areal 66,8 ha., heraf tilkøbt 30 ha. Der er 1 ha. skov og 7
ha. eng. Desuden er der forpagtet 2,2 ha.
Stuehuset er opført i 1923 og restaureret 1982, kvægstald opført 1985, svinestald
1942, maskinhus 1983 og der er gylletank. Gården drives med en besætning på 35 års
søer, 700 solgte smågrise og 10 slagtesvin, 14 årsammekøer og 16 ungdyr af racen
Charolais. Planteproduktionens salgsafgrøder er konserves ærter, sukkerroer, vinter
hvede, byg og frøgræs. Der er 3 traktorer og 1 mejetærsker.
BRINGSEREVEJ 6, "BRINGSEREGÄRD", AASTRUP, 4850 STUBBEKØBING, tlf. 53844208.
POUL PETERSEN, gårdejer, født d. 12.-12.-1945, søn af Agnes og Henry Petersen.
P.P. er 3. generation på gården, der har været i familiens eje siden 1915, og han
overtog den i 1975 fra faderen.
Ejendomsskyld 2.280.000. Areal 39,5 ha., heraf tilkøbt 6,8 ha.
Stuehuset er opført ca. 1800 og løbende restaureret, kvægstald opført 1898, svinestalde 1957 og 1976, lade 1957, maskinhus 1985 og der er ajlebeholder. Gården drives med
en besætning på 2 årskøer og 12 slagtekalve af blandet race samt 250 slagtesvin. Plan
teproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, maltbyg og hvede. Der er 3 traktorer, 1
mejetærsker, plansilo samt koldt lufts tørreri.

BRINGSEREVEJ 15, "BAKKEVOLD", AASTRUP, 4850 STUB
BEKØBING, tlf. 53-844040.
HELGE RASMUSSEN AAGE,
gårdejer, født d. 1.-7.-1945, søn
af Inger og Svend Rasmussen
Aage.
H.R.Aa. har været på Høng Land
brugsskole. Han er 14. generation
på gården, som blev overtaget d.
1.-8.-1976 fra moderen. Gården
blev i 1906 udflyttet fra Aastrup,
hvor den lå i mejeriets have.
Ejendomsskyld 1.950.000. Areal 29 ha., heraf 8 ha. mose.
Stuehuset er opført 1906 og løbende restaureret, kvægstald, svinestald og lade opført
1906, maskinhuse 1973 og 1986 samt gylletank 1987. Gården drives med en besætning
på 105 årssøer, 1.700 solgte smågrise og 500 slagtesvin. Planteproduktionens salgsaf
grøde er sukkerroer. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo samt varmt og koldt
lufts tørreri. Maskinstation bruges delvis.

BRYDSBJERGVEJ 1, "HARESTRUPHOLM", MOSEBY, 4871 HORBELEV, tlf. 53844186.
HELGE HARE, gårdejer, født d. 13.-8.-1949, søn af Iris og Holger Hare, Moseby, gift
d. 17.-1.-1976 med Kirsten Munkbøl, medhjælpende hustru, født d. 22.-9.-1951, datter
af Rosa og Steffan Munkbøl, Maribo. Parret har børnene: Henriette, født d. 19.-11.1975 og Hans Hernik, født d. 3.-7.-1978.
H.H. arbejder som landbrugstekniker. Han er 7. generation på gården, som han overtog
i 1981 fra Helmer Hare.

Ejendomsskyld 1.900.000. Areal
25 ha.
"Harestrupholm"s stuehus er op
ført i 1985 og lade 1985. Plante
produktionens salgsafgrøder er
sukkerroer, byg, hvede og heste
bønner. Der er 3 traktorer, plan
silo og koldt lufts tørreri.

BYVEJ 3, 4850 STUBBEKØBING, tlf.
53-841333.
LOUIS TÆRSKER, gårdejer, søn af
Hans Tærsker, Moseby, gift d. 5.-5.1944 med Inger Larsen, husmor, født
d. 18.-11.-1921, datter af Hans Larsen.
Parret har børnene: Anne Margrethe,
født d. 19.-4.-1947 og Henning, født d.
22.-11.-1950.
Gården, hvor I.L. er 2. generation,
blev overtaget d. 1.-5.-1949 fra Hans
Larsen.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 19,3 ha., der er frasolgt 2,2 ha. Jorden er bortforpagtet. Stuehuset er opført i 1872 og senere restaureret.

BØGELUNDSVEJ 8, "VESTMINDE", NØRRE ØRSLEV, 4800 NYKØBING F., tlf. 53868027.
JENS REITZ, gårdejer, født d. 9.-7.-1911, søn af Karen Kristine og Kristian Reitz.
J.R. har børnene: Helge, Kaj, Gudrun, Erland, Henning og Børge.
J.R. overtog gården, der har været i slægtens eje side ca. 1670, i 1950 fra Johannes
Reitz.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 26,5 ha., som er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1924 og løbende restaureret, kostald opført ca. 1800 og løbende
restaureret, svinestald opført 1926, lade 1800 og senere restaureret, derudover er der
maskinhus. Der er 2 traktorer.
BØGELUNDSVEJ 12, "ELLELUND", NØRRE ØRSLEV, 4800 NYKØBING F., tlf. 53868237.
BENT ØRBÆK BODING, gårdejer, født d. 17.-6.-1953, søn af Ellen og Erik Bodding,
Nykøbing F., gift d. 14.-3.-1981 med Karin Lise, medhjælpende hustru, født d. 31.-10.1957, datter af Else og Gunnar Lise, Sønder Kirkeby. Parret har børnene: Christian,
født d. 14.-12.-1980, Stina, født d. 19.-10.-1982 og Thomas, født d. 29.-7.-1985.
B.Ø.B. har været på Lundby og Høng landbrugsskoler. Han er 6. generation på gården,
som han overtog i 1976 fra Carl Ørbæk.
Ejendomsskyld 2.600.000. Areal 33,6 ha. og der er forpagtet 25 ha.
Stuehuset er opført 1879/80 og løbende restaureret, svinestald opført 1903 og restau
reret 1977, klimastald og maskinhus opført 1985, foderhus 1977 og gylletank 1987.
Gården drives med en besætning på 130 årssøer, 2.600 solgte smågrise samt 2 heste.
Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, maltbyg, brødhvede, ærter og vinter
byg. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, rendegraver, 2 plansiloer og halmfyr. Maskin
station bruges til lidt af markarbejdet.

BØGELUNDSVEJ 14, "BØGELUND", NØRRE ØRSLEV, 4800 NYKØBING F., tlf. 53868390.
BJARNE JACOBSEN, landmand, født d. 11.-4.-1953, søn af Gurli og Hans Jacobsen,
Stangerup.
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B.J. har børnene: Peter, født i 1978, Søren, født i 1982 og Camilla, født i 1985.
B.J. har været på Næsgård Agerbrugsskole. Han overtog gården i 1976 fra Chr. Bore
Rasmussen.
Ejendomsskyld 2.040.000. Areal 27 ha., heraf tilkøbt 26 ha.
Stuehuset er opført 1884 og løbende restaureret, svinestald opført 1961 og løbende
restaureret, lade opført 1978, maskinhus 1981 og gylletank 1984. Gården drives med
en besætning på 120 årssøer, 500 solgte smågrise og 2.000 slagtesvin. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er sukkerroer, græsfrø, byg og hvede. Der er 3 traktorer, 1 meje
tærsker, 1 rendegraver, plansilo, varmt og koldt lufts tørreri samt halmfyr. Maskinsta
tion bruges lidt. På gården er ansat 1 medhjælper.
B.J. driver desuden Gavlhusvej 5, Lidstrup, 4800 Nykøbing F.

BØGELUNDSVEJ 16, "SKOVSMINDE", NØRRE ØRSLEV, 4800 NYKØBING F., tlf. 53868584.
JOHN NIELSEN, gårdejer, født d. 7.-6.-1958, søn af Karen og Poul Verner Nielsen,
gift d. 25.-11.-1978 med Britta Reitz, ekspedient, født d. 1.-8.-1958, datter af Grethe
og Edmund Reitz, Klodskov. Parret har børnene: Heidi Maria, født d. 19.-3.-1979,
Michael Bo, født d. 20.-11.-1984 og Kenneth, Christian, født d. 7.-11.-1989.
J.N. arbejder desuden som graver og traktormekaniker. Han er næstformand for fami
liebruget Syd- og Østfalster. Han er 3. generation på gården, som blev overtaget d.
1.-3.-1985 fra faderen.
,
Ejendomsskyld 910.000. Areal 10,4 ha., heraf tilkøbt 4,7 ha. Derudover er der forpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført i 1905 og løbende restaureret, svinestald opført 1905, maskinhus
1985, dette er indrettet til tørreri, foderhus opført 1958. Gården drives med en be
sætning på 20 årssøer, 150 solgte smågrise og 250 slagtesvin. Planteproduktionens
salgsafgrøder er sukkerroer, byg, hvede og rødsvingel. Der er 2 traktorer, 1 mejetær
sker, svinglæsser, combiharve, plansilo og korntørreri. J.N. driver lidt maskinstation.
BØGELUNDSVEJ 18, "HALLINGSKÆRGÅRD", NØRRE ØRSLEV, 4800 NYKØBING F.,
tlf. 53-868505.
JØRGEN WINTHER, gårdejer, født d. 7.-1.-1956, søn af Karen og Thorkild Winther,
gift d. 6.-10.-1979 med Jytte Friis Olsen, kontorassistent, født d. 14.-7.-1956, datter
af Annelis og Jens Friis Olsen, Idestrup. Parret har børnene: Morten, født d. 30.-7.1980 og Jacob, født d. 13.-7.-1984.
J.W. har været på Høng Landbrugsskole. Han er 3. generation på gården, som han
overtog i 1981 fra sin far.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 29 ha., heraf 2,5 ha. eng og mose.
Stuehuset er opført ca. 1850 og løbende restaureret, kvægstald opført 1900, svinestald
1920, lade og maskinhus 1940. Planteproduktionens salgsafgrøde er sukkerroer. Der er
2 traktorer, andel i mejetærsker, tårnsilo samt varmt og koldt lufts tørreri. På gården
er ansat 1 skoledreng.
J.W. driver desuden Krølhuse 2, Nørre Ørslev, 4800 Nykøbing F.

BØNNETVEJ 3, 4871 HORBELEV,
tlf. 53-975253.
JØRN OG HANNE SONNE, gård
ejere.
J.S. er født d. 11.-5.-1956, søn
af Henning Rømer Sonne, gift d.
10.-12.-1988 med Hanne Jacobsen,
født d. 17.-10.-1958, datter af
Inger og Peter Jacobsen.
H.J. er stud.hort. og J.S. er agro
nom. Parret overtog gården d.
1.-11.-1985 fra Johannes Thorsen.
Areal 1/3 ha.
På gården er der stuehus, kvægstald, svinestald, lade og maskinhus.
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BØNNETVEJ 8, 4871 HORBELEV,
tlf. 53-845420.
GUNNER MØLLNITZ, arbejdsmand,
født d. 5.-4.-1949, søn af Lilly
og Aage Møllnitz, gift d. 26.-6.1971 med Merethe, husmor, født
d. 1.-8.-1948, datter af Solvej
Nielsen og Frederik Kanne. Par
ret har børnene: Dorte, født d.
21.-5.-1968, Ernst, født d. 7.-7.1970, Claus, født d. 23.-4.-1973
og Karina, født d. 20.-9.-1975.
G.M. arbejder desuden som gart
ner og fisker samt på sukkerfabrikken. Han overtog gården d. 17.-9.-1978.
Ejendomsskyld 320.000. Areal 13 ha.
På gården er der stuehus, kvægstald, svinestald, lade og maskinhus. Der er 100 høns
på ejendommen.
BØNNETVEJ 13, "LUNDEGAARD", 4871 HORBELEV, tlf. 53-845211.
CARL ERIK BØRRESEN, forpagter, født d. 30.-3.-1954, søn af Inger og Emil Børresen, gift d. 6.-11.-1980 med Mimmi Munch, født d. 15.-3.-1948, datter af Ellen og
Erik S. Munch. Parret har sønnen Thomas, født d. 7.-4.-1977.
C.E.B. arbejder som skadedyrsbekæmper og har været på Næsgård Landbrugsskole.
Han overtog forpagtningen af gården i 1984 fra Inger Belling, Horbelev.
Areal 27,2 ha.
På gården er der stuehus, svinestald, lade, maskinhus og foderhus. Der er 3 traktorer
og 1 mejetærsker.
BØNNETVEJ 23, 4871 HORBE
LEV, tlf. 53-844242.
MOGENS NIELSEN, gårdejer,
født d. 15.-8.-1948, søn af Vita
og Hans Nielsen, gift d. 26.-7.-1975
med Aase Maansson, tegner,
født d. 20.-7.-1950, datter af
Cecilie og Erik Maansson. Parret
har sønnen Kristian.
M.N. har været på Høng, Tune
og Lundby landbrugsskoler. Han
overtog gården d. 1.-7.-1981 fra
Ottor Palle.
Ejendomsskyld 3.700.000. Areal 48 ha., heraf tilkøbt 30 ha.
Stuehuset er restaureret i 1985, derudover er der kvægstald, lade og maskinhus.
Gården drives med en besætning på 100 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er hvede, byg, sukkerroer og ærter. Der er 2 traktorer, andel i
mejetærsker, plansilo og varmt lufts tørreri.
BØNNETVEJ 29, "MØLLEHAVEGAARD", 4871 HORBELEV, tlf.
53-844027.
HANS NIELSEN, gårdejer, født
d. 22.-10.-1925, søn af Maren og
Valdemar Nielsen, gift d. 25.1 1.-1945 med Vita Jørgensen,
født d. 23.-11.-1924, datter af
Dagmar og Albert Jørgensen.
Parret har børnene: Lisbeth, født
d. 9.-5.-1946 og Mogens, født d.
15.-8.-1948.
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Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 21 ha.
Stuehuset er restaureret i 1957/58, derudover er der kvægstald, lade, maskinhus,
gylletank og køresilo. Gården drives med en besætning på 60 årskøer og 80 ungdyr af
racerne SDM og RDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede og roer. Der
er 4 traktorer, 1 mejetærsker og plansilo. På gården er ansat 1 fodermester.
H.N. driver desuden "Kiphavegaard", Mosebyvej 9, 4871 Horbelev. Denne gård er på 40
ha.

BØNNETVEJ 41, "BØNNEGAARD",
4871 HORBELEV, tlf. 53-844271.
JENS ENGEL, forpagter, født d.
20.-8.-1954, søn af Magna og Kaj
Engel, gift d. 9.-7.-1983 med
Hanne Vibeke Pedersen, sygehjæl
perelev, født d. 1.-10.-1959, dat
ter af Kirsten Valborg og Hans
Jørgen Pedersen. Parret har bør
nene: Søren, født d. 21.-8.-1978,
Karina, født d. 2.-3.-1979, An
ders, født d. 31.-3.-1980 og Jes
per, født d. 10.-5.-1984.
J.E. arbejder som fabriksarbejder, han har været på Lundby og Næsgård landbrugsskoler. Areal 14 ha.
Stuehuset er opført i 1924 og restaureret 1988/89, derudover er der lade og maskin
hus. Gårdens besætning er på 4 får. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede
og ærter. Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker.
DONNEMOSEVEJ 1, "DELTZEHØJ", KARLBY, 4800 NYKØBING
F., tlf. 53-847031.
ARNE PEDERSEN, gårdejer,
født d. 4.-9.-1942, søn af Anny
og Albert Pedersen, gift d.
17.-6.- 1967 med Karen Margre
the Blomberg, ekspeditrice, født
d. 15.- 8.-1941, datter af Doris
og Anders Blomberg, Hillerød.
Parret har børnene: Christian,
født d. 23.-8.-1969 og Jan, født
d. 27.- 4.-1972.
A.P. har været på Dalum Landbrugsskole. Han er 6. generation på gården, som han
overtog i 1967 fra sin far.
Ejendomsskyld 2.800.000. Areal 35 ha.
Stuehuset er opført ca. 1880 og løbende restaureret, svinestald opført 1972, lade ca.
1880, maskinhus 1969 og gylletank 1990. Gården drives med en besætning på 2.000
slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer. Der er 2 traktorer, 1
mejetærsker og plansilo.
DONNEMOSEVEJ 2, "FRANSKEGAARDEN", 4800 NYKØBING F., tlf. 53-847407.
ORLA PEDERSEN, gårdejer, født d. 5.-5.-1957, søn af Eli og Poul Pedersen, Horbelev.
O.P. har været på Høng Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-1.-1985 fra Poul
Jensen.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 26,5 ha., heraf 1 ha. mose og skov.
Stuehuset er opført i 1963, kvægstald ca. 1950, svinestald 1964 og maskinhus ca. 1950.
Gården drives med en besætning på 250 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder
er sukkerroer, vårbyg, vinterbyg og vinterhvede. Der er plansilo og koldt lufts tørreri.
O.P. har maskinf ællesskab med faderen Poul Pedersen, Grønsundsvej 294, 4871
Horbelev.
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4800 NYKØBING F., tlf. 53-847178.
ERIK GAMMEL, gårdejer, født d.
9.-9.-1919, søn af Johanne og
Rasmus Gammel, Sdr. Alslev,
gift d. 15.-10.-1943 med Ruth
Nissen, husmor, født d. 3.-4.-1920,
datter af Bolette og Svend Nis
sen. Parret har børnene: Jørgen,
født d. 5.-5.-1950 og Henning,
født d. 9.-8.-1953.
E.G. har været på Sydsjællands
Landbrugsskole. Han er 5. gene
ration på gården, der har været i slægtens eje siden 1802, og han overtog den i 1953
fra sin far.
Ejendomsskyld 2.090.000. Areal 27 ha., heraf tilkøbt 1,7 ha. Jorden er bortforpagtet
til sønnen Henning Gammel.
Stuehuset er opført i 1866 og løbende restaureret, svinestalden fra 1875 er restaureret
1941, lade opført 1875 og gylletank 1926. Gården drives med en svinebesætning på 18
årssøer. Der er 1 traktor, plansilo samt varmt og koldt lufts tørreri.

DONNEMOSEVEJ 12, KARLEBY,
4800 NYKØBING F., tlf. 53847088.
HENNING GAMMEL, gårdejer,
født d. 9.-8.-1953, søn af Erik
og Ruth Gammel, Karleby, gift
d. 16.-7.-1977 med Jane Egegaard,
lærer, født d. 4.-8.-1955, datter
af Inge og Bent Poulsen, Næst
ved. Parret har børnene: Julius,
født d. 28.-3.-1984, Lasse, født
d. 27.-11.-1986 og Lauge, født d.
26.-6.-1988.
H.G. har været på Høng Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1976 fra sin far.
Ejendomsskyld 2.090.000. Areal 29,3 ha. og der er forpagtet 39,5 ha.
Stuehuset er opført ca. 1860 og løbende restaureret, svinestalde er opført i 1950 og
1978, lade og ajlebeholder 1950. Gården drives med en besætning på 18 årssøer og 900
slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, ærter, byg, hvede og frø.
Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo samt varmt og koldt lufts tørreri.
EGEDVEJ 25, "VIDSMINDEGÅRD", EGET, 4800 NYKØBING F., tlf. 53-847225.
THORKILD BRØDSGAARD MADSEN, landmand, født d. 8.-2.-1936, søn af Valborg og
Frede Brødsgaard, gift d. 13.-6.-1962 med Lis Hansen, sparekasseassistent, født d.
17.-1.-1940, datter af Bolette og Ernst Hansen, Sundby, Lolland. Parret har børnene:
Anne, født d. 21.-4.-1965 og Mette, født d. 19.-1.-1975.
T.B.M. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han er 2. generation på gården, som
han overtog i 1970 fra sin far.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 29 ha. og der er forpagtet 15 ha.
Stuehuset er opført i 1960, kvæg- og svinestald 1959, lade, maskinhus 1945 og foder
hus 1945, derudover er der ajlebeholder. Gården drives med en besætning på 12 ungdyr
og 12 slagtekalve af racen SDM, 25 årssøer og 300 solgte smågrise samt 1 hest. Plan
teproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, engrapgræs, raps, hvede, vinterbyg og
vårbyg. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 rendegraver, 2 tårnsiloer samt varmt og
koldt lufts tørreri.

ENGDALEN 4, "ENGDAL", TUNNERUP BY, 4800 NYKØBING F., tlf. 53-847003.
KNUD LARSEN, gårdejer, født d. 23.-8.-1927, søn af Dagmar og Wilhelm Larsen, gift
d. 12.-9.-1953 med Jytte Bo Petersen, medhjælpende hustru, født d. 3.-10.-1931,
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Petersen. Parret har børnene: Ni
els, født d. 10.-6.-1956, Birgit,
født d. 7.-3.-1959 og Anders,
født d. 15.-7.-1967.
Knud Larsen er formand for Kar
leby Menighedsråd og medlem af
Provstiudvalget for Lolland-Falster
Stift. Han er 2. generation på
gården, som han overtog d. 1.-7.1953 fra sin far. "Engdal" var
tidligere fæstegård under Cortzelitze Gods.
Ejendomsskyld 2.450.000. Areal
33 ha.
Stuehuset er opført i 1875 og løbende restaureret, det ligger højt over terræn, for
mentlig p.g.a. stormfloden i 1872. Kvæg- og svinestald er opført ca. 1860 og laden er
fra 1930. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, hvede og maltbyg. Der er 2
traktorer, 1 mejetærsker, enkornssåmaskine, roeoptager, plansilo samt varmt og koldt
lufts tørreri.

ERIKSDALSVE3 6, "HVIDKILDE", 4871 HORBELEV, tlf. 53-838128.
3IMMY TØNNESEN, gårdejer, født d. 7.-9.-1954, søn af Gunhild og Vagn Ove Tønnesen, gift d. 3.-9.-1984 med Dorrit Piil, smørrebrødsjomfru, født d. 5.-5.-1954, datter
af Ebba og Aage Piil. Parret har børnene: Morten, født d. 29.-5.-1979 og Kristine,
født d. 3.-11.-1983.
3.T. er fotmand for Husmandsforeningen. Han overtog gården d. 10.-7.-1976 fra Karl
og Grete Hansen.
Areal 48 ha., heraf tilkøbt 21 ha., der er 1 ha. skov samt 1,5 ha. mose og eng.
På gården er der stuehus, svinestald og lade. Gården drives med en besætning på 200
slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede, sukkerroer og ærter. Der
er 1 traktor, roeoptager, halmpresser og halmfyr.
ERIKSDALSVE3 7, "MAGLEH03GAARD", 4871 HORBELEV, tlf.
53-838056.
OLE STENDER, gårdejer, født d.
28.-8.-1933, søn af Klara Marie
og Aksel Stender, gift d. 14.10.-1970 med Kirsten 3ohanne
Lejre, født d. 5.-11.-1932, datter
af Valborg Kirsten Marie og
Oluf Christian Larsen Lejre.
Parret har børnene: Bjørn, født
d. 12.- 5.-1971 og Rolf, født d.
4.-6.- 1972.
O.S. har været på Lyngby Landbrugsskole. Han er i bestyrelsen for Vandværket L.F.O.
Han overtog gården d. 1.-1.-1965 fra sine svigerforældre, som købte den i 1922.
Ejendomsskyld 3.500.000. Areal 46 ha., heraf tilkøbt ca. 4 ha., der er 4 ha. skov og 4
ha. mose.
Stuehuset er restaureret i 1971, derudover er der svinestalde, lade, maskinhus og
foderhus. Gården drives med en besætning på 23 årssøer og ca. 400 slagtesvin. Plan
teproduktionens salgsafgrøder er roer, hvede, byg, ærter og græsfrø. Der er 6 trak
torer, 1 mejetærsker, roeoptager, kornsilo, varmt og koldt lufts tørreri samt halmfyr.
Der benyttes husbondafløser.

ER1KSDALSVE3 13, "CHRISTIANSMINDE", 4871 HORBELEV, tlf. 53-838163.
KARSTEN SKOV, gårdejer, født d. 12.-9.-1951, søn af Villy Skov, gift d. 12.-9.-1981
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med Bodil Andreasen, kontorassi
stent, født d. 17.-4.-1954, datter
af Svend Aage Andreasen. Parret
har børnene: Peter, født d. 17.4.-1979 og Majken, født d. 2.-5.1984.
Karsten Skov overtog gården i
1980.
Ejendomsskyld 3.589.000. Areal
50 ha., heraf tilkøbt 30 ha., der
er 4 ha. eng.
Stuehuset er opført ca. 1930,
kvægstald 1930 og lade 1953.
Gårdens besætning er på 7 ungdyr. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, byg,
roer og ærter. Der er 3 traktorer og 1 mejetærsker.
ERIKSDALSVEJ 17, "LISELUND",
4871 HORBELEV, tlf. 53-845369.
FINN PETERSEN, gårdejer, født
d. 17.-4.-1950, søn af Hans Pe
tersen, gift d. 30.-9.-1975 med
Inger Johansen, ekspeditrice,
født d. 11.-8.-1952, datter af
Mary og Johannes Johansen.
Parret har børnene: Susanne,
født d. 19.-5.-1976 og Carsten,
født d. 5.-3.-1982.
F.P. har været på Næsgård
Landbrugsskole. Han overtog gården d. 21.-7.-1982 fra sin far.
Ejendomsskyld 2.500.000. Areal 63 ha., heraf tilkøbt 30 ha. Derudover er der
forpagtet 120 ha.
Der er stuehus, svinestald, lade, maskinhus, foderhus og køresilo. Planteproduktionens
salgsafgrøder er roer, hvede og byg. Der er 5 traktorer, 1 mejetærsker og korntørreri.
Man benytter maskinstation.
ERIKSDALSVEJ 19, 4871 HORBELEV, tlf. 53-845246.
OTTAR JØRGENSEN, gårdejer, født d. 9.-12.-1918, søn af Ole Jørgensen, gift d.
23.-4.-1943 med Anna Elise Breitenstein, datter af Johannes Breitenstein. Parret har
børnene: Ole og Mona Marianne.
O.J. overtog gården d. 1.-4.-1953.
Ejendomsskyld 785.000. Areal 4,5 ha.
Stuehuset er opført i 1905, kvægstald før 1900, lade 1957 og der er svinestald. På
gården er der 1 traktor og der benyttes maskinstation.
ERIKSDALSVEJ 24, 4871 HORBELEV, tlf. 53-845154.
ARNE NYMAND, gårdejer, født d. 3.-11.-1942, søn af Eva og Rudolf Nymand. A.N.
har børnene: Bente, Dorte og Lars.
A.N. har været på landbrugsskole og arbejder nu som prøvetager. Han overtog gården
d. 10.-3.-1964 fra Erik Jørgensen.
Areal 20 ha., heraf 2 ha. marginaljord.
Stuehuset er restaureret i 1982 og derudover er der lade og maskinhus. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er byg, hvede og raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 3 plan
siloer, varmt lufts tørreri og halmfyr.
ERIKSDALSVEJ 30, "ERIKSDAL", 4871 HORBELEV, tlf. 53-845007.
TORBEN FREDERIKSEN, proprietær, født d. 12.-3.-1943, søn af Else og Svend Frede
riksen, gift d. 3.-8.-1968 med Ida Jørgensen, datter af Jørgen Jørgensen. Parret har
børnene: Charlotte og Christian.
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som maskinfører og har været på
Dalum Landbrugsskole, han er i
bestyrelsen for Landboforeningen
og Danæg. Han overtog gården d.
13.-2.-1968 fra Ingeborg Clausen.
Ejendomsskyld 4.600.000. Areal
80 ha., der er frasolgt 2 ha. og
tilkøbt 17 ha. 4 ha. er have og
mose.
Kvægstalde er opført omkring
1900 og udbygget i 1968, 1973 og
1977 og brændte i 1980, hvoref
ter der blev opført huse til 29.000 høns, laden er fra ca. 1900 og tilbygget i 1981.
Planteproduktionens salgsafgrøder er roer, ærter, hvede og byg. Der er 7 traktorer, 1
mejetærsker, roeoptager, plansilo, varmt lufts tørreri og halmfyr. På gården er ansat
1 heltids medhjælper, 1 halvtids samt 1 skoleelev.
Ida Frederiksen ejer "Ryttergården", Systoftevej, Sdr. Vedby. Denne gård er på 63 ha.

FALKERSLEVVEJ 21, 4871 HORBELEV, tlf. 53-838018.
ERIK GAARD, værkfører, født
d. 29.-9.-1944, søn af Ragnhild
og Hartvig Gaard.
E.G., der er 2. generation på
gården, overtog den d. 31.-12.1978 fra sin far.
Ejendomsskyld 880.000. Areal
8,3 ha., hvorpå der er nogle
fredede gravhøje.
Stuehuset er opført 1914 og re
staureret 1982, maskinhus opført
1980, derudover er der kvægstald, svinestald og lade. Planteproduktionens salgsafgrøder er malt og sukkerroer. Der er 2 traktorer og der bruges maskinstation.
FALKERSLEVVEJ 28, "ELLEVANG", 4871 HORBELEV, tlf.
53-845353.
OLE PETERSEN, gårdejer, født
d. 10.-8.-1946, søn af Ove Pe
tersen, gift d. 10.-3.-1973 med
Alice Pedersen, børnehavepædagog,
født d. 29.-6.-1947, datter af
Alfred Pedersen. Parret har bør
nene: Kresten, født d. 11.-7.-1979
og Anders, født d. 25.-9.-1974.
O.P. har været på Næsgård Land
brugsskole. Han overtog gården

d. 1.-12.-1977. Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 18 ha.
Stuehuset er opført 1914, kvægstald 1914 og derudover er der lade, maskinhus og
køresilo. Gårdens besætning er på 22 årskøer og 23 ungdyr af racerne RDM og SDM.
Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og sukkerroer. Der er 2 traktorer, 1 meje
tærsker, roesåmaskine, roeoptager og halmpresser.
FJENDSTRUPVEJ 6, FJENDSTRUP, 4850 STUBBEKØBING, tlf. 53-833409.
KURT TORBEN PEDERSEN, gårdejer, født d. 18.-2.-1963, søn af Annelise og Børge
Pedersen, Lillbrænde, gift d. 8.-8.-1987 med Charlotte Pedersen, rengøringsassistent,
født d. 25.-7.-1963, datter af Jytte og Ib Pedersen, Nørre Alslev. Parret har datteren
Christine, født d. 3.-5.-1989.
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K.T.P. er uddannet agronom på Næsgård Landbrugsskole. Han overtog gården i 1987
fra V. Ludvigsen.
Ejendomsskyld 830.000. Areal 13 ha.
Stuehuset er løbende restaureret. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer og
vinterraps.
K.T.P. driver desuden Torkildstrup Huse 11, Sullerup.

GAVLHUSVEJ 1, "MENSALGAARD", LISTRUP, 4800 NYKØ
BING F., tlf. 53-868023.
BORKILD KROMAN JOHANSEN,
gårdejer, født d. 21.-12.-1919,
søn af Bodil Kristine og Rasmus
Peter Johansen, Listrup, gift d.
17.-5.-1947 med Inga Hilleke Jo
hansen, medhjælpende hustru,
født d. 17.-5.-1922, datter af
Maren Kirstine og Valdemar Hil
leke. Parret har børnene: Kir
sten, født d. 9.-5.-1948 og Pre
ben, født d. 28.-2.-1951. B.K.J. har været på Lundby Landbrugsskole. Han er 2. gene
ration på gården, som han overtog d. 1.-7.-1957 fra sin far.Gårdens navn kommer af,
at den fra 1700-tallet hørte under præsteembedet i Karleby.
Ejendomsskyld 2.800.000. Areal 34,5 ha., heraf tilkøbt 10 ha., der er ca. 1 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1939, svinestalde 1939, 1952 og 1978, maskinhus 1974 og gylle
tank 1985. Gården drives med en besætning på 120 årssøer og 2.500 slagtesvin. Plante
produktionens salgsafgrøder er sukkerroer og korn. Der er 3 traktorer, enkornssåmaskine, plansilo og koldt lufts tørreri. Gården drives sammen med sønnens gård på
Listrupvej 10, 4800 Nykøbing F.

GAVLHUSVEJ 2, "LISTRUP SKOV
GÅRD", NØRRE ØRSLEV, 4800
NYKØBING F., tlf. 53-868175.
PER STIG TAMBOUR, gårdejer,
født d. 27.-11.-1963, søn af Tove
og Lars Tambour.
P.S.T. har været på Høng Land
brugsskole. Han overtog gården
d. 11.-5.-1988 fra Jens Erik Jør
gensen.
Areal 79,9 ha.
Stuehuset er opført i 1871 og
restaureret 1988, svinestald op
ført 1982 og ombygget 1988/89, svinestald opført 1988/89, laden fra 1920 er senere
ombygget, maskinhus opført 1990 og der er gylletank. Gården drives med en besætning
på 180 årssøer og ca. 4.000 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og
fabriksroer. Der er 2 traktorer, enkornssåmaskine, rendegraver, plansilo, varmt og
koldt lufts tørreri, halmfyr, fuldautomatisk fodringsanlæg, fuldautomatisk gylleanlæg
og automatisk foderblandeanlæg. På gården er ansat 1 medhjælper.
P.S.T. driver desuden "Tjørnegård", Sundby Skovvej 13, 4862 Guldborg.
GAVLHUSVEJ 5, LISTRUP, 4800 NYKØBING F., tlf. 53-868390.
BJARNE JACOBSEN, gårdejer, født d. 11.-4.-1953. Han har børnene: Peter, født i
1978, Søren, født i 1982 og Camilla, født i 1985.
B.J. har været på Næsgård Agerbrugsskole. Han overtog gården i 1982.
Ejendomsskyld 1.610.000. Areal 26 ha.
Stuehuset er opført 1925 og løbende restaureret, derudover er der lade og maskinhus.
B.J. driver desuden Bøgelundsvej 14, Nørre Ørslev, 4800 Nykøbing F. Maskinerne fra
denne gård anvendes på begge gårde.
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GL. SKOLEVEJ 2, "SDR. ALSLEV GL. SKOLE", SDR. ALSLEV, 4800 NYKØBING F.,
tlf. 53-848190.
TORBEN JOHANSEN, sekretær, født d. 14.-7.-1951, søn af Fanny og Kaj Johansen,
Præstø, gift d. 7.-11.-1987 med Lise Rasmussen, afdelingsleder, født d. 19.-9.-1957,
datter af Birthe og Holger Rasmussen, Nakskov.
T.J. arbejder som deltids landmand. Han overtog gården d. 11.-6.-1988 fra Poul Han
sen. Gården, der har været skole indtil 1889, ligger på kommunegrænsen mellem Stub
bekøbing og Sydfalster Kommune og har jord begge kommuner, da de 2 gamle sogne
var fælles om driften af skolen.
Ejendomsskyld 690.000. Areal 6,6 ha., heraf er ca. 4,7 ha. bortforpagtet.
Kvægstalde og svinestald er af ukendt alder. På gården er der 3 islandske heste samt
1 traktor.

GRAVERGÅRDSVEJ 2, VEJRIN
GE, 4850 STUBBEKØBING, tlf.
53-842654.
JOHNNY STÆRK LARSEN, folke
skolelærer, født d. 14.-1.-1957,
søn af Rose og Leif Larsen, Ny
købing, bor sammen med Birgitte
Suhr Andersen, pædagog, født d.
7.-3.-1957, datter af Harriet og
H. Suhr Andersen, Horbelev. Par
ret har børnene: Christina, født
d. 14.-8.-1978, Mads, født d.
15.-7.-1982 og Rasmus, født d. 8.-12.-1989.
J.S.L. overtog gården d. 15.-2.-1988 fra Margot Ahrendt.
Ejendomsskyld 450.000. Areal 1,15 ha.
Stuehuset er opført 1930 og restaureret 1988, kvægstald, svinestald, hestestald og lade
er opført 1930. Der er 1 traktor.

GRAVERGÅRDSVEJ 4,
"GRAVERGAARD", VEJRIN
GE, 4850 STUBBEKØBING,
tlf. 53-841464.
MOGENS ANTONISEN, gård
ejer, født d. 20.-4.- 1930,
søn af Line og Christian
Antonisen, Stokkemarke,
gift d. 8.-3.-1959 med
Ruth Larsen, medhjælpen
de hustru, født d. 6.9.-1936, datter af Helene
og Laurits Larsen, Havnsø.
Parret har børnene: Mona, født d. 21.-3.-1960, Inge, født d. 2.-9.-1963, Helle, født d.
31.-10.-1969 og Birte, født d. 6.-2.-1975.
M.A. overtog gården d. 10.-3.-1959 fra Ove Hansen.
Ejendomsskyld 1.660.000. Areal 20 ha., heraf tilkøbt 8,8 ha., der er lidt eng og mose.
Derudover er der forpagtet 1,7 ha.
Stuehuset er opført 1890 og løbende restaureret, kvægstalden fra 1890 er ombygget i
1972, svinestalden fra 1931 er ombygget i perioden 1968-79, maskinhus opført 1978 og
gylletank 1985. Gården drives med en besætning på 21 årskøer og 18 ungdyr af racen
Jersey samt 8 årssøer og 120 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøde er sukker
roer. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og tårnsilo. Maskinstattion bruges til lidt af
markarbejdet.
GRUSVEJEN 2, 4850 STUBBEKØBING, tlf. 53-845626.
VILLY CHRISTIANSEN, gårdejer, født d. 2.-7.-1953, søn af Tove og Rasmus Christian
sen, gift d. 11.-7.-1976 med Johna Rasmussen, fabriksarbejder, født d. 18.-6.-1948,
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datter af Ketty og Tage Rasmussen. Parret har børnene: Bianca og Heino.
V.C. overtog gården d. 1.-7.-1988 fra Tove og Rasmus Rasmussen.
Ejendomsskyld 760.000. Areal 7,8 ha., heraf 1 ha. eng. Derudover er der forpagtet 4
ha.
På gården er der svinestald, lade og maskinhus. Planteproduktionens salgsafgrøde er
byg. Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker.
GRØNSUNDSVEJ 163, 4800 NYKØ
BING F.
HANS OTTO RASMUSSEN, gård
ejer, omtales under Grønsundsvej
240, Sønder Kirkeby, 4800 Nykø
bing F.
H.O.R. er 4. generation på går
den, som han overtog i 1970 fra
sin mor. Gårdens første ejer var
fæstebonde under Korselitze
Gods.
Ejendomsskyld 3.890.000. Areal
68,8 ha.
Stuehuset er opført 1889 og løbende restaureret, 2 svinestalde er nyrestaureret i 1978,
kornlager og maskinhus opført 1960 samt gylletank 1978. Der er plansilo samt varmt
og koldt lufts tørreri.
H.O.R. ejer og driver desuden Grønsundsvej 240, Sønder Kirkeby, 4800 Nykøbing F, og
Korselitzevej 13, 4800 Nykøbing F.
GRØNSUNDSVEJ 209, "SVANE
HØJ", SØNDER KIRKEBY, 4800
NYKØBING F., tlf. 53-849074.
SVEND HILT, gårdejer, født d.
10.-5.-1930, søn af Esther og
Jørgen Jensen, Toreby, gift d.
1.-5.-1958 med Eva Westerlund,
sygehjælper, født d. 1.-5.-1935,
datter af Astrid og Harry We
sterlund. Parret har børnene:
Jannet, født d. 19.-4.-1959 og
Leif, født d. 6.-10.-1961.
S.H. overtog gården i 1985 fra Viggo Blom.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 24,8 ha., heraf 1,1 ha. mose.
Stuehuset er opført 1926, kvægstald, svinestald og lade 1926 samt maskinhus ca. 1980.
Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, byg, hvede og ærter. Der er 3
traktorer, 1 mejetærsker samt koldt lufts tørreri. Maskinstation bruges delvis.
GRØNSUNDSVEJ 240, SØNDER
KIRKEBY, 4800 NYKØBING F.,
tlf. 53-848282.
HANS OTTO RASMUSSEN, gård
ejer, født i 1949, søn af Karen
og Verner Rasmussen, Sønder Kir
keby, gift d. 27.-1.-1973 med
Sonja Jørgensen, medhjælpende
hustru, født i 1949, datter af
Anna og Svend Aage Jørgensen,
Tingsted. Parret har børnene: Sø
ren, født i 1973 og Bente, født i
1976.
H.O.R. overtog gården i 1971 fra Karl Hansen.
Ejendomsskyld 3.890.000. Areal 58 ha., der er 3 ha. beplantet med grantræer.
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og ombygget flere gange, laden er fra ca. 1870. Planteproduktionens salgsafgrøder er
sukkerroer, hvede, byg og konservesærter. Der er 4 traktorer og 1 mejetærsker.
H.O.R. driver desuden Grønsundsvej 163, 4800 Nykøbing F., og Korselitzevej 13, Søn
der Alslev, 4800 Nykøbing F.
GRØNSUNDSVEJ 256, 4800 NY
KØBING F., tlf. 53-848213.
OLE MYSSEN, gårdejer, født d.
26.-4.-1952, søn af Gerda og Bor
kild Myssen, Tannerup, Falster,
gift d. 3.-6.-1976 med Kirsten
Andersen, kontorassistent, født
d. 9.-8.-1956, datter af Astrid og
Hans Andersen, Nr. Alslev. Par
ret har børnene: Anne Marie,
født d. 20.-5.-1980, Katrine, født
d. 17.- 12.-1982 og Louise, født
d. 12.- 2.-1990.
O.M., der er udlært tømrer, har været på Sydsjælland og Lyngby landbrugsskoler. Han
er 12. generation på gården, som han overtog i 1978 fra Karl Myssen.
Ejendomsskyld 2.510.000. Areal 33 ha.
Stuehuset er opført 1987, svinestalde 1978 og 1990, lade 1924 og ajlebeholder 1989.
Gårdens besætning er på 430 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukker
roer, byg og hvede. Der er 3 traktorer, plansilo samt varmt og koldt lufts tørreri.
GRØNSUNDSVEJ 268, "HJORTEBJERGGAARD", 4800 NYKØ
BING F.
NIELS CHRISTIAN ADRIAN
SKYTTE, gårdejer, født d.
8.-7.-1947, søn af Aase og Knud
Adrian Skytte, Hellestrup, igft i
1969 med Lykke Ellehave Larsen,
født d. 15.-2.-1945, datter af
Meta og Herman Larsen, Skelby.
Parret har børnene: Tina, dette
og Jannie.
N.C.A.S. har været på Haslev
Landbrugsskole. Han overtog gården i 1982 fra Poul Nielsen.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 22,3 ha.
Stuehuset er fra 1898, senere brændt, og restaureret efter 1982, kvægstalden er
omdannet til svinestald i 1977, svinestalden er fornyet i 1977 og maskinhuset er fra
1978. Besætningen er på 10 slagtekalve og 3 heste. Planteproduktionens salgsafgrøder
er sukkerroer, hvede, raps og græsfrø. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, enkornssåmaskine og roeoptager. Der drives lidt maskinstation.

GRØNSUNDSVEJ 281, KARLEBY,
4800 NYKØBING F., tlf. 53847241.
EJVIND ADRIAN, gårdejer, født
d. 1.-4.-1924, søn af Anna og
Karl Adrian, Gedser, gift d. 17.9.-1949 med Stella Harting, hus
mor, født d. 22.-6.-1926, datter
af Marie og Harald Harting, Rod
bjerg, Falster. Parret har børne
ne: Annelise, født d. 31.-8.-1950
og Knud-Erik, født d. 10.-12.-1952.
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E.A. har været på Sydsjælland Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-3.-1971 fra
Svend Skov.
Ejendomsskyld 2.620.000. Areal 33 ha., heraf tilkøbt 1,7 ha.
Stuehuset er opført ca. 1872 og løbende restaureret, svinestald opført 1972, lade 1956
og maskinhus 1979. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, maltbyg og hve
de. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, tårnsilo samt varmt og koldt lufts tør
reri. Maskinstation bruges lidt.
GRØNSUNDSVEJ 285, "SKYTTE
GÅRD", KARLEBY, 4800 NYKØ
BING F., tlf. 53-847188.
BENT FOGED, landmand, født d.
20.-3.-1962, søn af Gudrun og
Thorben Foged.
B.F. har været på landbrugsskole
og har det grønne bevis. Han
overtog ejendommen d. 1.-4.-1989
fra sin mor, nuværende ejer er 3.
generation.
Areal 21 ha., heraf 5 ha. eng.
Stuehuset er opført ca. 1800 og
restaureret i perioden 1964-72, kvægstalden fra ca. 1896 er moderniseret i tiden 196875, svinestalden fra 1896 er restaureret i 1964, foderhus opført 1958, maskinhus 1983
og udendørs køresilo 1975. Planteproduktionens salgsafgrøder er roer, korn og frø. Der
er 2 traktorer og roeoptager. Maskinstation bruges til høst.

GRØNSUNDSVEJ 294, "MØLLE
GÅRDEN", MEELSE, 4871 HOR
BELEV, tlf. 53-847038.
POUL PEDERSEN, gårdejer,
født d. 13.-5.-1932, søn af Helga
og Ejner Pedersen, Sillestrup,
gift d. 19.-10.-1956 med Eli Lar
sen, husmor, født d. 13.-9.-1932,
datter af Karen og Jens Peder
Larsen. Parret har børnene: Or
la, født d. 5.-5.-1957 og Inge-Lise, født d. 10.-10.-1963.
P.P., der er 2. generation på
gården, overtog den i 1968 fra sin svigerfar.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 25 ha.
Stuehuset er opført ca. 1880 og løbende restaureret, kvægstald opført 1977, svinestald
1959, lade og maskinhus 1978 samt gylletank 1977. Gården drives med en besætning
på 25 årskøer og 28 ungdyr af racen RDM samt 3 heste. Planteproduktionens salgs
afgrøder er sukkerroer og hvede. Der er 3 traktorer og 1 mejetærsker.
P.P. og sønnen Orla hjælper hinanden, sønnen har en gård på Donnemosevej 2, 4800
Nykøbing F.
GRØNSUNDSVEJ 296, "VAGNKÆRGÅRD", MEELSE, 4871 HORBELEV, tlf. 53-845025.
HANS P. G. KOCK, gårdejer, født d. 13.-3.-1924, søn af Martha og Frederik Kock,
Karleby, gift d. 19.-4.-1954 med Anni Rasmussen, medhjælpende hustru, født d. 3.-11.1932, datter af Sigrid og Holger Rasmussen, Sakskøbing. Parret har børnene: Gitte,
født d. 29.-4.-1956, Tonnes, født d. 22.-10.-1958 og Jette, født d. 19.-5.-1960.
H.P.G.K. har været på Sydsjælland og Dalum landbrugsskoler. Han overtog gården i
1954.
Areal 31 ha. og der er forpagtet 22 ha.
Stuehuset er løbende restaureret, kvægstalde opført 1967 og 1970, svinestalde 1967 og
1977, lader og maskinhuse 1976 og 1983, derudover er der køresilo. Gården drives med
en besætning på 90 slagtekalve af blandet race samt 1.000 slagtesvin. Planteproduk-
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tærsker, gummiged, plansilo samt varmt og koldt lufts tørreri. Maskinstation bruges
delvis og sønnen er desuden medhjælper.

GRØNSUNDSVEJ 299, "DYSSETINGGAARD", MEELSE, 4871 HORBELEV, tlf. 53845012.
INGVARD KOBBERNAGEL HANSEN, gårdejer, født d. 17.-3.-1926, søn af Anna og
Vilhelm Kobbernagel Hansen, Horbelev, gift d. 28.-12.-1948 med Allis Hemmingsen,
husmor, født d. 17.-1.-1927, datter af Olga og Aksel Hemmingsen, Meelse. Parret har
børnene: Kirsten, født d. 9.-3.-1949, Kurt, født d. 5.-1.-1952 og Arne, født d.
25.-7.-1964.
I.K.H. har været på Høng Landbrugsskole. Han overtog gården i 1949 fra Ole Gaarde.
Areal 50 ha., heraf tilkøbt 10 ha., der er 1 ha. mose.
Stuehuset er opført 1968, kvægstald 1960, svinestald 1959, lade 1989, maskinhus 1975
og der er køresilo. Gården drives med en besætning på 1.800 slagtesvin samt 20 årsammekøer, 20 ungdyr og 20 slagtekalve af racen Charolais. Planteproduktionens salgs
afgrøder er sukkerroer og konserves ærter. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo
samt varmt og koldt lufts tørreri. På gården er ansat 1 mand.
GRØNSUNDSVEJ 300, "BIRKEMOSEGÅRD", 4871 HORBELEV, tlf. 53-845560.
KURT KOBBERNAGEL HANSEN, gårdejer, født d. 5.-1.-1952, søn af Allis og Ingvard
Kobbernagel Hansen, gift d. 21.-5.-1988 med Yvonne Olsen, klinikassistent, født d.
10.-7.-1953, datter af Eva og Valdemar Olsen, Lyngby. Parret har børnene: Brian, født
d. 8.-9.-1976, Marlene, født d. 16.-11.-1978 og Anja, født d. 8.-5.-1979.
K.K.H. overtog gården d. 5.-1.-1982 fra Lars Andersen.
Ejendomsskyld 2.300.000. Areal 33 ha., heraf tilkøbt 27 ha., der er 2 ha. eng.
Stuehuset er opført 1850 og løbende restaureret, kvægstald opført 1850 og senest
restaureret i 1986, svinestald opført 1850 og tilbygget 1976-78, lade opført 1930 og
gylletank 1986. Gården drives med en besætning på 130 årssøer, 3.000 solgte smågrise
og 350 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, konserves ærter og
maltbyg. Der er 2 traktorer og tårnsilo. På gården er ansat 1 medhjælper.

GRØNSUNDSVEJ 388, "BIRKEGAARDEN", 4871 HORBELEV,
tlf. 53-845621.
OLE HANSEN, gårdejer, født d.
24.-1.-1963, søn. af Birthe og
Hans Kristian Hansen, gift d.
26.-11.- 1988 med Kirsten Chri
stiansen, sygehjælper, født d.
22.-9.-1958, datter af Jytte og
Erik Hansen. Parret har børnene:
Allan, født d. 1.-8.-1979, Anders,
født d. 7.-11.-1983 og Jens Nico
laj, født d. 12.-10.-1988.
O.H. har været på Næsgård og Lundby landbrugsskoler. Han overtog gården, der har
været i slægtens eje i ca. 40 år, d. 1.-7.-1988 fra Mogens Larsen.
Ejendomsskyld 1.650.000. Areal 18 ha.
Stuehuset er restaureret i 1988/89 og der er kvægstald, lade, maskinhus, foderhus,
gylletank og køresilo. Gården drives med en besætning på 65 årskøer og 39 ungdyr af
racen Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, roer, hvede, rødsvingel, hel
sæd, majs og græs. Der er 5 traktorer og 1 mejetærsker. Der bruges maskinstation.
GRØNSUNDSVEJ 391, 4850 STUBBEKØBING, tlf. 53-845284.
PREBEN CHRISTOFFERSEN, gårdejer, født d. 7.-3.-1955, søn af Ferdinand Christof
fersen.
P.C. er i bestyrelsen for Falsters Frie Kontrolforening. Han overtog gården d.
1.-11.-1989 fra sin far.
Ejendomsskyld 2.350.000. Areal 29,6 ha., heraf tilkøbt 15,4 ha. Derudover er der
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forpagtet 24 ha.
På gården er der stuehus, kvægstald, lade, maskinhus og gylletank. Gården drives med
en besætning på 70 årskøer, 70 ungdyr og 10 slagtekalve af racerne RDM og SDM
samt Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøder er roer, byg, hvede, ærter, majs og
konserves ærter. Der er 5 traktorer, 1 mejetærsker samt roeoptager. På gården er
ansat 1 mand og 1 skoledreng og der bruges maskinstation.
GÅRDVEJ 4, "BREGNINGGAARD", BREGNINGE, 4871 HORBELEV, tlf. 53-845176.
LARS ANDERSEN, gårdejer, født d. 25.-7.-1961, søn af Karen og Hans Jørgen Ander
sen, gift d. 12.-7.-1986 med Maj Ahlstrøm, medhjælpende hustru, født d. 5.-5.-1959,
datter af Ingrid og Ingvard Ahlstrøm. Parret har børnene: Anna, født d. 18.-1.-1988 og
Marie, født d. 24.-3.-1990.
L.A. arbejder som entreprenør og har været på Lundby og Lyngby landbrugsskoler.
Han overtog gården d. 15.-4.-1985 fra Ernst Petersen.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 30 ha.
På gården er der stuehus, kvægstald, lade og foderhus. Der er ca. 30 høns.
HALSKOVVEJ 1, MEELSE, 4871 HORBELEV.
TØNNES KOCK, gårdejer, født d. 22.-10.-1958.
T.K. har været på Næsgård Agerbrugsskole. Han overtog gården i 1986 fra Peder
Christensen.
Ejendomsskyld 2.850.000. Areal 40 ha., heraf 1 ha. skov.
Stuehuset er opført 1957, hvor også laden er fra. Planteproduktionens salgsafgrøde er
halm til varmeværket i Horbelev.
T.K. driver og bor desuden på gården Skovlundevej 1, Meelse, 4871 Horbelev.
HALSKOVVEJ 14, "KILDEVANG", HALSSKOV, 4871 HORBELEV, tlf. 53-845368.
POUL KJELDGAARD OTTESEN, gårdejer, født d. 2.-3.-1961, søn af Lilli og Aage
Kjeldgaard Ottesen, Sakskøbing, gift d. 6.-7.-1985 med Pia Pedersen, specialarbejder,
født i 1963, datter af Gitte og Preben Mattison, Holeby. Parret har børnene: Rasmus,
født i 1986 og Johnas, født i 1987.
P.K.O. har været på Næsgård Landbrugsskole. Han overtog gården i 1985 fra Jens
Engel.
Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 13,2 ha.
Stuehuset er opført 1912 og løbende restaureret, kvægstald opført 1939, lade 1912,
maskinhus 1979, ajlebeholder 1939 og der er foderhus. Gården drives med en besæt
ning på 37 årskøer, 16 ungdyr og 26 slagtekalve af racerne RDM og Jersey. Der er 3
traktorer, finsnitter, tårnsilo og combifyr. Maskinstation bruges delvis.

HAREGÅRDSVEJ 1, "HAREGÅRDEN", VEJRINGE, 4850 STUBBEKØBING, tlf. 53841898.
ESPEN JØRGENSEN, landmand, født d. 20.-2.-1948, søn af Johanne og Bent Jørgen
sen, Ulslev, Lolland, gift d. 4.-12.-1971 med Else Rasmussen, afdelingssekretær, født
d. 12.-2.-1951, datter af Ester og Johannes Rasmussen, Kettinge, Lolland. Parret har
børnene: Christina, født d. 13.-9.-1973, Peter, født d. 1.-10.-1976 og Jacob, født d.
2.-4.-1985.
E.J. har været på Høng Landbrugsskole. Han overtog gården i 1982 fra Oskar Jensen.
Ejendomsskyld 2.560.000. Areal 36 ha., heraf 5 ha. eng.
Stuehuset er opført 1856 og løbende restaureret, s vinestald, lade og maskinhus opført
1977 og gylletank 1984. Gården drives med en besætning på 140 årssøer og 3.000 solg
te smågrise, derudover er der 1 hest og 1 pony. Planteproduktionens salgsafgrøder er
vinterraps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo samt varmt og koldt lufts
tørreri. Maskinstation bruges lidt.
HAREGÅRDSVEJ 4, "SOLVEJGSLYST", VEJRINGE, 4850 STUBBEKØBING, tlf. 53842759.
SOLVEJG OG JØRGEN MØLBJERG JEPPESEN, gårdejere.
J.M.J. er født d.. 10.-3.-1936, søn af Martin Konrad Jeppesen, Horsens, gift d. 6.-1.1962 med Solvejg Petersen, født d. 19.-3.-1941, datter af Ingemand Petersen, Reg-
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født i 1964 og død i 1982, Hen
rik, født i 1962, Claus, født i
1967 og Poul, født i 1971.
Jørgen M. Jeppesen er uddannet
agronom og arbejder nu som
kvægbrugskonsulent. Solvejg Jep
pesen er assistent. Parret over
tog gården d. 1.-12.-1974 fra
Ejnar Lund.
Ejendomsskyld 610.000. Areal 3,5
ha., heraf 0,5 ha. plantage. 3 ha.
er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1947 og restaureret 1974/75, stald opført 1937 og restaureret
1974/75, lade opført 1942.
HESNÆSVEJ 13, "PILEGÅRDEN",
MOSEBY, 4871 HORBELEV, tlf.
53-844216.
KAJ OG VERNER PIIL, gårdeje
re.
K.P. er født d. 5.-9.-1928 og
V.P. er født d. 10.-11.-1923, søn
ner af Ebba og Johannes Piil.
Brødrene har været på Nordsjæl
land og Sydsjælland landbrugssko
ler. Gården har været i slægtens
eje siden 1790, måske længere
tilbage, og brødrene er 5. gene
ration og de overtog den fra moderen.
Ejendomsskyld 2.500.000. Areal 40 ha., heraf tilkøbt 8 ha., der er 9 ha. mose.
Stuehuset er opført 1890 og løbende restaureret, kvægstald opført 1872/73 og løbende
restaureret, svinestalden fra ca. 1910 er løbende restaureret, lade opført ca. 1890,
maskinhus 1973, foderhus 1872 og der er ajlebeholder. Planteproduktionens salgsafgrø
der er sukkerroer, maltbyg og hvede. Der er 5 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo samt
varmt og koldt lufts tørreri.

HESNÆSVEJ 16, MOSEBY, 4871
HORBELEV, tlf. 53-844034.
JENS ERIK LOLLIKE, gårdejer,
født d. 27.-6.-1944, søn af Rig
mor og Jens Viktor Lollike.
J.E.L. har været på Høng Land
brugsskole. Han er 7. generation
på gården, som har været i slæg
tens eje siden 1787, og han over
tog den d. 1.-9.-1977 fra sin far.
Ejendomsskyld 2.150.000. Areal
39,8 ha., heraf 16,5 ha. mose.

Derudover er der forpagtet 2,5 ha.
Stuehuset er opført 1889 og løbende restaureret, kvægstald og svinestald fra 1881 er
løbende restaureret, lade opført 1881, maskinhus 1976, gylletank og køresilo 1979.
Gården drives med en besætning på 35 årskøer og 35 ungdyr af racerne RDM og SDM.
Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, hvede og vinterraps. Der er 3 trak
torer, tårnsilo samt varmt og koldt lufts tørreri. Maskinstation bruges delvis.
HESTEHAVEVEJ 2, "HESTEHAVEGÅRD", NR. ØRSLEV, 4800 NYKØBING F., tlf. 53868239.
POUL AAGE, gårdejer, født d. 6.-11.-1957, søn af Inger og Gunnar Aage.
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Poul Aage har været på land
brugsskole. Han overtog gården
d. 1.- 4.-1986 fra Harald Rasmus
sen.
Ejendomsskyld 1.520.000. Areal
38,5 ha., heraf tilkøbt 15 ha.
Stuehuset er restaureret i 1960.
Planteproduktionens salgsafgrøder
er byg, hvede, raps, ærter og ro
er. Der er 1 traktor og halmfyr.
P.Aa. har maskinfællesskab med
faderen, Gunnar Aage, "Dambæk-

gård", Dambækvej 4, Hullebæk, 4800 Nykøbing F.
HILLESTRUPVEJ 12, "LÆSKEBJERG", SDR. ALSLEV, 4800 NYKØBING F.
HANS FRIIS HANSEN, omtales under Særslevvej 12, Horbelev.
H.F.H. er 4. generation på gården, som han overtog i 1976 fra Thyge Friis Hansen.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 12,6 ha. og der er forpagtet 2,8 ha.
Stuehuset er opført i 1913, hvor også kvægstald, svinestald og lade er fra. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er sukkerroer og korn. Maskinstation bruges lidt.
H.F.H. driver og bor på Særslevvej 12, 4871 Horbelev.
HOLMEGÅRDSVEJ 4, "EGEDHØJ", EGED, 4800 NYKØBING F.
GUNNAR HØEGH ANDERSEN, gårdejer, omtales under Sdr. Kirkebyvej 7.
G.H.A. overtog gården d. 1.-7.-1989 fra Jørgen Peter Bonde.
Ejendomsskyld 7.100.000. Areal 107 ha., der er frasoigt 11 ha., 7 ha. er lyng.
Stuehuset er opført i 1937, hvor også svinestald og lade er fra.
G.H.A. bor og driver desuden "Luenhøj", Sdr. Kirkebyvej 7, 4800 Nykøbing F.

HOVEDGÅRDSVEJ 1, 4850 STUB
BEKØBING, tlf. 53-841390.
GERT CHRISTIANSEN, karetma
ger, født d. 22.-2.-1959, søn af
Tove Christiansen, gift d. 21.8.-1982 med Conni Olsen, hus
assistent, født d. 8.-8.-1959,
datter af Else og Vagn Olsen.
Parret har børnene: Anders, født
d. 8.- 6.-1983 og Carsten, født
d. 16.- 6.-1986.
G.C. er medlem af Åstrup Jagt
forening. Han overtog gården d. 1.-6.-1982 fra Holger Hansen.
Ejendomsskyld 850.000. Areal 12 ha., heraf 2,6 ha. eng. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1932 og restaureret 1986, kvægstald, svinestald og lade opført
1932 samt maskinhus 1967. Der er 1 traktor.

HVILEHØJ 4, "SKYTTEGÅRD", FALSTERSLEV, 4871 HORBELEV, tlf. 53-838053.
VILLY PETERSEN, gårdejer, født d. 30.-7.-1934, søn af Hans Petersen, gift d.
21.-6.-1953 med Eva Mortensen, født d. 26.-2.-1931, datter af Georg Mortensen.
Parret har børnene: Lone, født d. 3.-8.-1953, Tom, født d. 11.-3.-1956 og Inge, født d.
7.-6.-1962.
V.P. overtog gården d. 1.-2.-1966.
Ejendomsskyld 2.500.000. Areal 51 ha., der er 2,5 ha. skov.
Stuehuset er opført før 1900 og restaureret 1970, laden er tilbygget i 1975. Gårdens
besætning er på 35 ungtyrer. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede og
sukkerroer. Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker.
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KEN", 4850 STUBBEKØBING, tlf.
53-841409.
HELGE ALBRECHTSEN, gårdejer,
født d. 24.-12.-1926, søn af Anna
og Peter Albrechtsen, gift d.
18.-7.-1952 med Else Lejre, post
arbejder, født d. 18.-7.-1932, dat
ter af Rasmine og Johannes Lej
re. Parret har børnene: Jørgen,
født d. 9.-7.-1953, Kurt, født d.
30.- 8.-1956 og Børge, født d.
17.-3.- 1962.
H.A. har været på Sydsjælland Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-8.-1952 fra
sin svigerfar.
Ejendomsskyld 1.480.000. Areal 14 ha., heraf tilkøbt 1,6 ha., der er 1,6 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1919 og senest restaureret i 1975, svinestald opført 1967 og
maskinhus 1970. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og sukkerroer. Der er 1
traktor.

KILDEGÅRDSVEJ 1, "STENAGERGAARD", 4871 HORBELEV, tlf.
53-845418.
MOGENS ASGER LUND, gård
ejer, født d. 12.-11.-1949, søn af
Helmer Lund, gift d. 20.-9.-1975
med Birte Christensen, butiksas
sistent, født d. 31.-1.-1955, dat
ter af Lykke og Carl Christen
sen. Parret har børnene: Karina,
født d. 15.-7.-1975, Maria, født
d. 9.-12.-1977 og Christian, født
d. 2.-12.-1981.
M.A.L. overtog gården d. 1.-3.-1985 fra Ejner Bertelsen.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 20,3 ha., heraf tilkøbt 5,5 ha.
På gården er der stuehus, svinestald, lade, maskinhus og foderhus. Gårdens besætning
er på 20 årssøer og 120 solgte smågrise. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og
roer. Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker.
KILDEGÅRDSVEJ 2, "KILDEGAARD", 4871 HORBELEV, tlf. 53-845240.
BENT HELGE KAPPE SKOV, gårdejer, født d. 2.-6.-1939, søn af Ingeborg og Børge
Skov, gift d. 1.-6.-1963 med Anni Petersen, medhjælpende hustru, født d. 3.-8.-1941,
datter af Esther og Alfred Petersen. Parret har børnene: Claus, født d. 3.-12.-1963 og
Vibeke, født d. 3.-1.-1966.
B.H.K.S. arbejder som tømrer. Han er næstformand for andelsbanken, formand for
Halmleveringsforeningen, i bestyrelsen for Varmeværket og i bestyrelsen for Lions
Club. Han overtog gården d. 1.-5.-1966 fra Aage Mathiasen.
Ejendomsskyld 2.050.000. Areal 36,7 ha., heraf tilkøbt 17,3 ha. Derudover er der
forpagtet 10 ha.
Stuehuset er restaureret i ca. 1967, desuden er der svinestald, lade, maskinhus og
foderhus. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede, roer, ærter, frøgræs og
lucerne. Der er 4 traktorer, 2 mejetærskere, såmaskine, plansilo samt varmt og koldt
lufts tørreri. På gården er ansat 1 medhjælper.
B.H.K.S. driver desuden Bønnetvej 7, 4871 Horbelev, samt Stengårdsvej 15, 4871
Horbelev.

KIRKEVEJ 3, "KIRSTINESGAVE", FALKERSLEV, 4871 HORBELEV, tlf. 53-838112.
MERETE MØLLER LISE, lærer, født d. 15.-3.-1961, datter af Elin og Erik Hansen,
gift d. 26.-2.-1982 med Jan Lise, landmand, født d. 25.-11.-1955, søn af Else og
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M.M.L. overtog gården, der tidligere har været præstegård og har været i familiens
eje i 4 generationer, d. 10.-5.-1988 fra Claus Koch Jensen.
Ejendomsskyld 1.750.000. Areal 20,9 ha.
Stuehuset er opført i 1949, derudover er der ældre svinestald samt en opført i 1977 og
maskinhus opført i 1977. Planteproduktionens salgsafgrøder er maltbyg, hvede og suk
kerroer. Der er 3 traktorer og 1 mejetærsker.
KORSELITZEVEJ 13 , 4800 NYKØ
BING F.
HANS OTTE RASMUSSEN, gård
ejer, omtales under Grønsundsvej
240.
H.O.R. er 3. generation på går
den, som han overtog fra Karl
Andersen.
Areal 34 ha.
Stuehuset er opført i 1925. Plan
teproduktionens salgsafgrøder er
sukkerroer, hvede, byg og konser
ves ærter.
H.O.R. driver desuden Grøn-

sundsvej 163 og Grønsundsvej 240, 4800 Nykøbing F.

KRØLHUSE 2, NØRRE ØRSLEV,
4800 NYKØBING F., tlf. 53868505.
JØRGEN WINTHER, gårdejer,
født d. 7.-1.-1956, søn af Karen
og Thorkild Winther, Nørre Ør
slev, gift d. 6.-10.-1979 med
Jytte Friis Olsen, kontorassistent,
født d. 14.-7.-1956, datter af
Annelise og Jens Friis Olsen,
Idestrup. Parret har børnene:
Morten, født d. 30.-7.-1980 og
Jacob, født d. 13.-7.-1984.
J.W. har været på Høng Landbrugsskole. Han overtog gården i 1977 fra Karl Kimer.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 11 ha.
Stuehuset er opført 1900 og løbende restaureret, svinestalde er opført 1900, 1983 og
1990, lade og foderhus 1900 samt gylletank 1984. Gården drives med en besætning på
135 årssøer og 3.000 solgte smågrise. Planteproduktionens salgsafgrøde er sukkerroer.
Der er 2 traktorer, andel i mejetærsker, plansilo samt koldt lufts tørreri. På gården
er ansat 1 skoledreng.
J.W. driver desuden "Haltingskærgård", Bøgelundsvej 18, 4800 Nykøbing F.

KRØLHUSE 6, NØRRE ØRSLEV, 4800 NYKØBING F., tlf. 53-868290.
JENS RASMUSSEN, pracellist, født d. 9.-2.-1930, søn af Henriette og Rudolf Rasmus
sen, gift d. 9.-7.-1950 med Elly Christensen, husmor, født d. 15.-3.-1931, datter af
Margrethe og Carl Christensen, Sdr. Ørslev. Parret har børnene: Benny, født d. 11.-2.1950 og Jørgen, født d. 22.-3.-1955.
J.R. arbejder desuden som chauffør. Han overtog gården i 1953 fra maskinhandel
Mertz.
Ejendomsskyld 620.000. Areal 5,8 ha.
Stuehuset er opført ca. 1800 og løbende restaureret, kvægstald, svinestald og lade
opført ca. 1900. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 1 traktor. Maskinsta
tion bruges lidt.
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LISTRUP, 4800 NYKØBING F.,
tlf. 53-868013.
PREBEN HILEKE JOHANSEN,
gårdejer, født d. 28.-2.-1951, søn
af Inga og Borkild Kroman Johan
sen.
P.H.J. har været på Lyngby Land
brugsskole, han er nu domsmand.
Han overtog gården d. 1.-3.-1979
fra Anders Buch.
Ejendomsskyld 3.500.000. Areal
50 ha., heraf tilkøbt 8 ha., der

er 0,5 ha. skov. Derudover er der forpagtet 5,5 ha.
Stuehuset er opført 1880 og restaureret 1985, svinestald opført 1870 og lade 1930.
Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og sukkerroer. Der er 2 traktorer, 1 meje
tærsker, 4 kornsiloer, træsiloer samt koldt lufts tørreri.
P.H.J. driver gården sammen med faderens gård på Gavhusvej 1, 4800 Nykøbing F.
LISTRUPVEJ 13, LIDSTRUP, 4800 NYKØBING F., tlf. 53-868011.
MOGENS LARSEN, gårdejer, født d. 4.-8.-1923, søn af Lars Larsen, gift d. 6.-11.-1950
med Signe Bodil Ibsen, født d. 20.-8.-1922. Parret har børnene: Mogens og Dorrit.
M.L. er i Menighedsrådet og i Byrådet. Han overtog ejendommen i 1952 fra sin far.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 11 ha. og der er forpagtet 5 ha.
LUNDESKOLEVEJ 6, "MAGLEVANG", AASTRUP, 4850 STUB
BEKØBING, tlf. 53-844012.
KRISTINE ASSER HANSEN, gård
ejer, født d. 2.-8.-1914, datter
af Lene og Mads Christensen,
Ansager, gift d. 12.-5.-1938 med
Niels Johannes Asser Hansen,
gårdejer, født d. 10.-3.-1912, søn
af Birthe og Niels Hansen. Par
ret har børnene: Margit, født d.
7.- 3.-1939 og Birthe, født d.
4.-5.- 1946.
N.J.A.H. har været på Ladelund Landbrugsskole. Gården blev overtaget i 1936 fra
Niels Hansen.
Ejendomsskyld 2.250.000. Areal 26,4 ha., som er bortforpagtet.
Stuehuset er opført ca. 1780 og løbende restaureret, kvægstald og svinestald er re
staureret i 1953 og laden er tilbygget i 1958. Planteproduktionens salgsafgrøder er
hindbær og jordbær, som sælges til København Grønttorv. Der er 1 traktor, 1 meje
tærsker og markvandingsanlæg.
LYREMOSEN 1, MOSEBY, 4871
HORBELEV, tlf. 53-844155.
BENT TÆRSKER, præstegårdsfor
pagter, født d. 2.-9.-1940, søn af
Johanne og Hans Tærsker, Moseby, gift d. 1.-7.-1967 med Inge
lise Petersen, sekretær, født d.
22.-6.-1946, datter af Gundel og
Aksel Petersen, Horbelev. Parret
har børnene: Henrik, født d. 29.4.-1969 og Anette, født d. 18.11.-1972.
B.T. har været på Lundby Land-

-244brugsskole. Han er 2. generation på gården, som han overtog i 1977 fra sin far.
Gården ejes af Åstrup Menighedsråd.
Ejendomsskyld 2.500.000. Areal 40 ha., heraf 10 ha. eng. Desuden er der forpagtet 16
ha.
Stuehuset er fra før 1900 og løbende restaureret, kostalden fra før 1900 er moderni
seret flere gange, svinestald opført ca. 1960, maskinhus 1985 og gylletank 1977.
Gården drives med en besætning på 38 årskøer, 15 ungdyr og 15 slagtekalve af racen
Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, hvede og byg. Der er 5
traktorer, maskinstation bruges delvis.
LØVENDAL 6, "LØVENDAL", 4850 STUBBEKØBING, tlf. 53-844149.
ERIK JENSEN BONDEHØJ, deltids landmand, født d. 28.-11.-1936, søn af Ellen og
Henrik Jensen, Vaalse, gift d. 11.-3.-1969 med Ellen Olsen, husmor, født d. 10.-5.1938, datter af Olivia og Kristen Olsen, Vaalse. Parret har børnene: Dorte, født d.
30.-11.-1961 og Hanne, født d. 3.-6.-1966.
E.J.B. arbejder som svejser og har været på Sydsjælland Landbrugsskole. Han overtog
gården d. 20.-2.-1959 fra Christian Larsen.
Ejendomsskyld 1.660.000. Areal 22 ha., heraf 4 ha. mose.
Stuehuset er opført ca. 1900 og løbende restaureret, kvægstalden er restaureret i
1975, svinestald opført 1900 og restaureret 1962, lade opført 1900, maskinhus 1976 og
gylletank 1975. Gården drives med en besætning på 12 slagtekalve af blandet race.
Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, hvede, byg og frø. Der er 2 traktorer
samt markvandingsanlæg. Maskinstation bruges delvis.

MALKEVEJ 3, 4871 HORBELEV, tlf. 53-845041.
HANS HELGE MORTENSEN, gårdejer, født d. 16.-5.-1922, søn af Christine og Morris
Mortensen, gift d. 10.-7.-1948 med Inger Marie Palle, født d. 14.-12.-1926, datter af
Harald Palle. Parret har børnene: Palle, født d. 25.-6.-1952 og Anni, født d.
17.-3.-1956.
H.H.M. har været på Sydsjælland Landbrugsskole. Gården, der blev frikøbt i 1854, og
som har været i slægtens eje siden 1898, blev overtaget af H.H.M. d. 1.-7.-1956 fra
moderen.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 18,7 ha.
Stuehuset er opført ca. 1898, lade og maskinhus 1921. Planteproduktionens salgsafgrø
der er roer, hvede og byg. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, korntørreri og
halmfyr.

MOSEBYVEJ 4, 4871 HORBE
LEV, tlf. 53-844005.
SVEN ANDERSEN, gårdejer, født
d. 2.-12.-1943, søn af Sara og
Bernhardt Andersen, gift d. 15.9.-1973 med Birgit Kuppel, ekspe
ditrice, født d. 31.-7.-1951, dat
ter af Rigmor og Gunner Kuppel.
Parret har børnene: Kenneth,
født d. 26.-5.-1973, Jannik, født
d. 24.-4.-1975 og Bettina, født d.
24.-8.-1979.
S.A. har været på Lyngby Land
brugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1971 fra sin mor.
Ejendomsskyld 2.300.000. Areal 23 ha.
Stuehuset er restaureret 1988, derudover er der kvægstald, lade, maskinhus, foderhus,
gylletank og køresilo. Gården drives med en besætning på 67 årskøer, 60 ungdyr og 16
slagtekalve af racen Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, roer, hvede,
raps og majs. Der er 5 traktorer, 1 mejetærsker og korntørreri. Maskinstation bruges
delvis.
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NYKØBINGVEJ 73, "SKOVDALGAARD", FRIBRØDRE DALEN, 4850 STUBBEKØBING,
tlf. 53-841462.
LEO JOHNSEN, landmand, født d. 27.-2.-1918, søn af Anna og Carl Johnsen.
L.J., der er 2. generation på gården, overtog den i september 1959 fra sin far.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 27 ha., der er 2 ha. skov, desuden er der forpagtet 8
ha.
Stuehuset er opført 1901 og restaureret 1978, kvægstalde er opført 1901 og 1928,
svinestald 1901, lade 1929 og maskinhus 1970. Gården drives med en besætning på 8
tyre. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede og sukkerroer. Der er 2 trak
torer, 1 mejetærsker, roeoptager, halmpresser, roesåmaskine og varmt lufts tørreri.
Maskinstation bruges delvis.
NYKØBINGVEJ 75, "BØGEGÅRD", MAGLEBRÆNDE, 4850 STUBBEKØBING, tlf. 53841780.
ANNE MARIE HALLING JENSEN, gårdejer, født d. 6.-8.-1957, datter af Ella Jør
gensen, Bårse, gift d. 10.-12.-1984 med Villy Jensen, arbejdsmand, født d. 4.-8.-1945,
søn af Inger og Peder Jensen. Parret har børnene: Pia Anette, født d. 29.-1.-1979 og
Gitte Margrethe, født d. 27.-10.-1980.
A.M.H.J. overtog gården d. 1.-4.-1981 fra Gunnar Hansen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 15,4 ha., heraf 0,5 ha. mose.
Stuehuset er opført 1900 og løbende restaureret, svinestald opført 1940 og maskinhus
1987. Gården drives med en besætning på 50 slagtesvin samt 3 heste. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er sukkerroer, byg, hvede, ærter, og jordbær. Der er 3 traktorer.
NYKØBINGVEJ 76, 4850 STUBBEKØBING, tlf. 53-841209.
HANS GUSTAV ANDERSEN, parcellist, født d. 7.-10.-1920, søn af Kirstine og Magnus
Andersen, gift d. 10.-9.-1948 med Agnethe Hansen, husmor, født d. 23.-11.-1925,
datter af Kristine og Hans Peter Hansen. Parret har børnene: Marianne, født d.
22.-2.-1950, Richard, født d. 13.-5.-1951, Jens Christian, født d. 5.-10.-1954 og Viggo,
født d. 14.-1.-1960.
H.G.A. har været på Vange Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-8.-1948 fra
Helge Rasmussen.
Ejendomsskyld 930.000. Areal 7,9 ha.
Stuehuset er opført 1880 og restaureret 1950, svinestald opført 1960 og lade 1980.
Gården drives med en besætning på 700 solgte smågrise. Planteproduktionens salgsaf
grøder er byg, hvede og sukkerroer. Der er 1 traktor. Maskinstation bruges engang i
mellem.
NYKØBINGVEJ 78, "KIRKEMOSEGAARD", MAGLEBRÆNDE, 4850 STUBBEKØBING,
tlf. 53-842525.
MOGENS CHRISTENSEN, landmand, født d. 20.-6.-1955, søn af Elisebeth og Eyvind
Christensen, gift d. 21.-5.-1983 med Rita Jakobsen, husmor, født d. 23.-10.-1958,
datter af Augusta og Walther Jakobsen. Parret har børnene: Anne, født d. 24.-5.-1984
og Mie, født d. 19.-1.-1987.
M.C. er byrådsmedlem, han har været på Lyngby og Sydsjælland landbrugsskoler. Han
overtog gården d. 11.-12.-1977 fra sin far.
Ejendomsskyld 2.300.000. Areal 28,1 ha., heraf tilkøbt 13,5 ha. Derudover er der
forpagtet 6,5 ha.
Stuehuset er opført 1931 og restaureret 1983, svinestalde og lader opført 1931 og
1978, maskinhus 1979 og gylletank 1986. Gården drives med en besætning på 70 års
søer,m 1.100 solgte smågrise og 450 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er
byg, vinterbyg, vinterraps og sukkerroer. Der er 3 traktorer, roesåmaskine, plansilo,
koldt lufts tørreri samt anpart i vindmølle. Maskinstation bruges lidt.
NYKØBINGVEJ 123, 4850 STUBBEKØBING, tlf. 53-842486.
BØRGE LØJMAND, gårdejer, født d. 7.-8.-I959, søn af Anna og Jens Frede Løjmand,
gift d. 31.-3.-1984 med Gitte Koch, økonoma, født d. 13.-2.-1959, datter af Helga og
Erik Koch. Parret har børnene: Mariane, født d. 22.-6.-1985 og Heidi, født d.
15.-5.-1988.
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B.L. arbejder som mekaniker og har været på Lundby og Næsgård landbrugsskoler. Han
overtog gården, som har været i slægtens eje i ca. 300 år, d. 1.-7.-1982 fra sin far.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 27 ha.
Stuehuset er opført i 1888, hvor også svinestald og lade blev opført, maskinhuset er
fra 1978 og desuden er der gylletank. Gården drives med en besætning på 100 årssøer,
smågrisene sælges. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede og sukkerroer. Der
er 3 traktorer og 1 mejetærsker. På gården er ansat 1 medhjælper.
NYKØBINGVEJ 128, 4850 STUBBEKØBING, tlf. 53-841246.
HELMER NIELSEN, født d. 30.-7.-1924, søn af Carl Nielsen, gift d. 19.-8.-1945 med
Grethe Larsen, født d. 29.-1.-1927, datter af Laurits Larsen. Parret har børnene: Erik,
Arne, Margit, Birgit, Bent og Irene.
H.N. overtog gården d. 1.-3.-1960 fra sin far.
Ejendomsskyld 2.300.000. Areal 39,9 ha., heraf tilkøbt 30 ha. Der er 4 ha. skov, 4 ha.
eng og 4 ha. tørvemose.
Stuehuset er restaureret i 1969, derudover er der kvægstald, lade og maskinhus.
Gården drives med en besætning på 24 årskøer, 10 ungdyr og 10 slagtekalve af racen
SDM. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker samt halmfyr.
NYKØBINGVEJ 130, "TOFTEGAARD", 4871 HORBELEV, tlf. 53-838092.
KNUD HARE, gårdejer, født d. 30.-5.-1945, søn af Herluf Hare, gift d. 11.-5.-1974
med Birthe Toft, økonomaassistent, født d. 26.-12.-1949, datter af Aage Toft, Sundby.
K.H. overtog gården d. 1.-3.-1973.
Ejendomsskyld 3.200.000. Areal 44,3 ha., heraf tilkøbt 19 ha.
På gården er der stuehus, lade og maskinhus, som er opført i 1977. Gården drives med
en besætning på 2 tyrekalve. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo og
korntørreri.
K.H. driver desuden "Lindegaard", Møllesøvej 1, Virkel, 4863 Eskildstrup.

NYKØBINGVEJ 233, "SKOVGAARD", NR. ØRSLEV, 4800 NY
KØBING F.
KJELD KROGH JACOBSEN,
gårdejer, født d. 23.-4.-1943, søn
af Gudrun og Harald Chr. Jacob
sen, gift d. 8.-8.-1964 med Eva
Jensen, født d. 24.-5.-1946, dat
ter af Else Margrethe og Hans
Ejnar Jensen. Parret har børne
ne: Teddy og Annette.
K.K.J. overtog ejendommen d.
29.-5.-1964 fra sine forældre,
han er 13. generation på gården. Areal 29,9 ha.
NYKØBINGVEJ 234, "VESTERHØJ", NR. ØRSLEV, 4800 NYKØBING F., tlf. 53868007.
HELGA og ERIK BIRKEDAL RASMUSSEN, gårdejere.
E.B.R. er født d. 2.-10.-1937 og H.R. d. 26.-5.-1935. Parret har børnene: Karsten og
Grethe.
E.B.R. har været på Fjorvang Landbrugsskole. Parret overtog gården, som har været i
familiens eje i ca. 150 år, d. 1.-3.-1969 fra Jørgen Karstensen.
Ejendomsskyld 3.500.000. Areal 53 ha., heraf tilkøbt 24 ha.
Stuehuset er opført i 1943, svinestalde 1943, 1969, 1972 og 1983, maskinhus 1976 samt
gylletanke 1985 og 1990. Gården drives med en besætning på 100 årssøer og 2.200
slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøde er sukkerroer. Der er 3 traktorer, 1
mejetærsker, enkornssåmaskine, roeoptager, svinglæsser, plansilo samt varmt og koldt
lufts tørreri.
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PER STRANGE MIKKELSEN, gårdejer, født d. 23.-6.-1936, søn af Karen og Henry
Mikkelsen, Lolland, gift d. 20.-7.-1957 med Jytte Petersen, husmor, født d. 29.-6.1937, datter af Erna og Hilmer Petersen, St. Heddinge. Parret har børnene: Mette,
født d. 5.-11.-1957 og Lars, født d. 23.-2.-1961.
P.S.M. er lokalkonsulent ved Topsikring, han har været på Thune Landbrugsskole. Han
overtog gården d. 1.-5.-1962 fra Lea Kehling.
Areal 45 ha. og forpagtet 10,5 ha. Der er 1,5 ha. skov og 1,2 ha. med juletræer.
Stuehuset er opført 1885 og løbende restaureret, senest i 1976/77, svinestalde er
opført i 1885, 1950 og 1966, lade og maskinhus 1966. Planteproduktionens salgsafgrø
der er sukkerroer, lucerne, maltbyg, hvede samt normands juletræer. Der er 3 trak
torer, 1 mejetærsker, tårnsilo, varmt lufts tørrer samt jordvarmeanlæg. På gården er
ansat 1 medhjælper i ca. 2 måneder årligt.

NÆSVEJ 7, NÆS, 4850 STUBBE
KØBING, tlf. 53-844143.
BENT LEIRE, gårdejer, født d.
6.-8.-1948, søn af Esther og Ove
Leire, gift d. 6.-6.-1975 med Bir
the Margrethe Samuelsen, dagple
jemor, født d. 22.-5.-1955, datter
af Inge og Bent Samuelsen, Li
strup. Parret har børnene: Steen,
født d. 27.-1.-1977, Tina, født d.
7.-9.-1978, Brian, født d. 26.-12.1983 og Steffen, født d. 23.-6.1989.
B.L. har været på Næsgård Landbrugsskole, han er med i bestyrelsen for Landbofor
eningen Lolland, Falster og Møn. Han overtog gården d. 31.-12.-1978 fra sin far.
Areal 31 ha. og der er forpagtet 33 ha.
Stuehuset er opført 1854 og løbende restaureret, senest i 1988, kvægstalden fra 1948
er ombygget i 1975, svinestalden fra 1948 er nedlagt i 1975, lade opført 1948, ma
skinhuse 1975, 1978 og 1982, foderhus 1975, køresiloer 1975 og 1982. Gården drives
med en besætning på 120 årskøer og 120 ungdyr af racen RDM samt 1 årsammeko og
1 hest. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, maltbyg, hvede, ærter og
rødsvingel. Der er 7 traktorer, halmpresser, roesåmaskine, roeoptager, halmsnitter,
fodervogn, tårnsilo samt varmt og koldt lufts tørreri. Maskinstation bruges ind i
mellem. På gården er ansat 1 fodermester, 1 medhjælper og 1 skoledreng.
B.L. har lejet 1 kostald på Næsgård Agerbrugsskole.
ORE STRANDVEJ 2, ORE, 4850
STUBBEKØBING, tlf. 53-841198.
ARNE ALLERUP, gårdejer, født
d. 5.-2.-1929, søn af Ane og
Laurits Allerup.
A.A. har været på Kærhave
Landbrugsskole. Han er 2. gene
ration på gården, som han over
tog i 1966 fra sin mor.
Ejendomsskyld 950.000. Areal
9,3 ha.
Stuehuset er opført ca. 1918 og
løbende restaureret, kvægstalden
fra 1918 er løbende restaureret, svinestald opført 1918, maskinhus 1975 og desuden er
der ajlebeholder. Gården drives med en besætning på 13 årskøer og 10 ungdyr af racen
Jersey samt 32 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer og byg.
Der er 2 traktorer, tårnsilo samt varmt og koldt lufts tørreri. Maskinstation bruges
delvis.
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OREVEJ 76, ORE, 4850 STUBBEKØBING, tlf. 53-841509.
DANNY POULSEN, landmand, født d. 27.-8.-1964, søn af Vita og Edgar Poulsen, gift
d. 10.-9.-1988 med Mona Hansen, køkkenassistent, født d. 15.-2.-1966, datter af
Esther og Kaj Hansen. Parret har sønnen Patrick, født d. 27.-7.-1989.
D.P. er agroøkonom. Han overtog gården d. 1.-1.-1989 fra Frede Petersen.
Areal 28 ha.
På gården er der 1 stuehus, 2 kvægstalde, lade, 2 køresiloer og gylletank. Gården dri
ves med en besætning på 55 årskøer, 50 ungdyr og 50 slagtekalve af racen Jersey.
Planteproduktionens salgsafgrøde er sukkerroer. Der er 3 traktorer. På gården er an
sat 1 medhjælper.
OREVEJ 82, ORE, 4850 STUBBEKØBING, tlf. 53-842171.
CHRISTIAN DUE PETERSEN, gårdejer, født d. 21.-4.-1960, søn af Edith og Frede
Petersen , Stubbekøbing, gift d. 30.-7.-1983 med Karin Olsen, pædagogmedhjælper,
født d. 31.-10.-1959, datter af Birgit og Arne Olsen, Stubbekøbing. Parret har bør
nene: Thomas, født d. 8.-4.-1984 og Casper, født d. 14.-2.-1988.
C.D.P. er kommunalarbejder ved vejvæsenet i Stubbekøbing. Han har været på Næs
gård Landbrugsskole. C.D.P. overtog gården d. 1.-1.-1986 fra Regnhald Piil.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 12,8 ha.
Stuehuset er opført i 1915 og løbende restaureret, svinestald opført 1986, foderhus
1915 og gylletank 1990. Gården drives med en besætning på 800 slagtesvin. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er sukkerroer, maltbyg, hvede og hvidkål. Der er 1 traktor og
1 mejetærsker. Maskinstation bruges delvis.
OREVEJ 89, ORE, 4850 STUB
BEKØBING, tlf. 53-841335.
KURT JENSEN, gårdejer, søn af
Chr. Jensen.
K.J. overtog gården d. 31.-12.1977 fra sin far, nuværende ejer
er 3. generation.
Ejendomsskyld 2.900.000. Areal
42 ha., heraf tilkøbt 7 ha., der
er 3 ha. eng. Derudover er der
forpagtet 27 ha. og bortforpagtet
6,6 ha.
Stuehuset er opført 1915 og re
staureret 1975, ny kostald er opført i 1988, den gamle kostald er ombygget til svinestald i: 1978 og desuden er der en svinestald fra 1953, lade opført 1987 og maskinhus
1980. Gården drives med en besætning på 13 årskøer, 9 ungdyr og 10 slagtekalve af
racerne; Jersey og DRK samt 15 årssøer, 250 solgte smågrise og 100 slagtesvin, der
udover er der 25 høns og 70 ænder. Planteproduktionens salgsafgrøder er roer, byg,
hvede, engrapgræs, rødsvingel og ærter. Der er 5 traktorer, 1 mejetærsker, roeopta
ger, roesåmaskine, radsåmaskine, tallerkenharve, grønthøster, radrenser, 4 tårnsiloer
samt varmt og koldt lufts tørreri. Maskinstation bruges til halmpresning.

OREVEJ 105, ORE, 4850 STUB
BEKØBING, tlf. 53-841679.
ERIK BERGMANN, gårdejer,
født d. 14.-7.-1938, søn af Kir
sten og Svend Bergmann, gift d.
7.-5.- 1966 med Ingrid Tærsker,
medhjælpende hustru, født d.
20.-10.- 1943, datter af Inger og
Rasmus Tærsker. Parret har bør
nene: Hanne, født d. 14.-1.-1969,
Jesper, født d. 7.-12.-1971 og
Thomas, født d. 17.-6.-1973.
E.B. har været på Lundby Land-
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ben Stubbekøbing. Han overtog gården d. 15.-2.-1966 fra Ejner Skånning.
Ejendomsskyld 3.000.000. Areal 39 ha., heraf tilkøbt 21 ha.
Stuehuset er opført i 1944 og restaureret 1985, kvægstald opført 1941 og restaureret
1973, lade opført 1979, maskinhus 1976, foderhus 1979, gylletank 1987 og køresilo
1975. Gården drives med en besætning på 44 årskøer, 60 ungdyr og 10 slagtekalve af
racen Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede, ærter, sukkerroer og
foderroer. Der er 4 traktorer, plansilo samt varmt og koldt lufts tørreri. På gården er
ansat 1 medhjælper.
E.B. ejer og driver desuden faderens gård "Sprydagergård", Bønnetvej 21, 4871 Horbelev, på 15 ha., ejendommen 1.400.000.

OREVEJ 117, "FOGEDGÅRDEN", ORE, 4850 STUBBEKØBING, tlf. 53-841595.
EVALD HANSEN, gårdejer, født d. 19.-5.-1919, søn af Anna og Aksel Hansen, Ore,
gift d. 24.-4.-1943 med Helene Hansen, husmor, født d. 25.-1.-1921, død d. 4.-3.-1988,
datter af Kristine Andersen, Aastrup. Parret har sønnen Jørgen, født d. 27.-8.-1946.
E.H. overtog gården d. 11.-3.-1943 fra Jørgen Pejdersen.
Ejendomsskyld 1.660.000. Areal 24 ha., heraf tilkøbt 14,3 ha., der er 3 ha. eng.
Stuehuset er opført 1840 og løbende restaureret, kvægstald og svinestald opført 1840
samt maskinhus 1980. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, maltbyg og hve
de. Der er 3 traktorer og 1 mejetærsker. Maskintation bruges ind i mellem.
PILESTRÆDE 2, SØNDER KIRKEBY, 4800 NYKØBING F., tlf. 53-868253.
GUNNAR LISE, gårdejer, født d. 23.-2.-1933, søn af Ellen og Jørgen Lise, Eged, gift
d. 28.-8.-1955 med Else Johansen, medhjælpende hustru, født d. 10.-4.-1935, datter af
Kirstine og Carl Johansen, Nørre Ørslev. Parret har børnene: Jan, født d. 25.-11.1955, Bente, født d. 31.-10.-1956, Karin, født d. 31.-10.-1957, Suanne, født d. 8.-10.1958, Marianne, født d. 30.-12.-1959 og Jette, født d. 7.-7.-1961.
G.L. kører avisrute for Folketidende. Han overtog gården d. 10.-10.-1959 fra Åge
Kramer.
Ejendomsskyld 920.000. Areal 10,4 ha. og der er forpagtet 18 ha.
Stuehuset er opført ca. 1850 og løbende restaureret, senest i 1980, svinestald, lade,
maskinhus og foderhus er opført 1978, derudover er der ajlebeholder. Gården drives
med en besætning på 16 årssøer og 300 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder
er sukkerroer, byg og hvede. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og koldt lufts
tørreri.
POMLEVEJ 7, 4871 HORBELEV,
tlf. 53-845144.
HANS CHRISTIAN HANSEN,
gårdejer, født d. 20.-9.-1939, søn
af Astrid og Marius Hansen.
H.C.H. arbejder på Bregne Vand
værk, han har været på Sydsjæl
land Landbrugsskole. Han overtog
gården, som har været i slægtens
eje siden 1860, d. 1.-10.-1972 fra
sin far.
Ejendomsskyld 2.100.000. Areal
27 ha., heraf tilkøbt 12,3 ha.
Stuehuset er opført 1959, derudover er der svinestald, lade, maskinhus og foderhus.
Gården drives med en besætning på 30 årssøer og 350 solgte smågrise. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er korn, roer, frøgræs og ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetær
sker, kornsilo, korntørreri og vindmølle. Maskinstation bruges ind i mellem.
POMLEVEJ 9, "PLOVGÅRDEN", 4871 HORBELEV, tlf. 53-845181.
HARRY CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 25.-5.-1933, søn af Ludvig Christensen, gift
d. 29.-11.- 1958 med Merri Nielsen, født d. 25.-9.-1939, datter af Gerda og Lars Ejnar
Nielsen. Parret har børnene: Per, født d. 24.-3.-1962, Claus, født d. 8.-11.-1967 og
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Harry Christensen overtog gården
d. 1.-5.-1971.
Ejendomsskyld 3.270.000. Areal
49 ha., heraf tilkøbt 32 ha., de
14 ha. er bortforpagtet.
Gården brændte i 1959 og blev
genopført samme år med kvæg
stald, maskinhus, foderhus samt
huse til fjerkræ, laden er opført
i 1974 og desuden er der gylle
tank. Gården drives med en be
sætning på 15 årskøer og 15
slagtekalve af blandet race, samt ca. 19.000 høns og 6.000 hønniker. Derudover er der
70 stk. dåvildt. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, vinterraps, rødsvin
gel, vårbyg og hvede. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, roeoptager og vindmølle. 1
søn er medhjælper på gården.

PRÆSTEVÆNGET 7, 4850 STUBBEKØBING, tlf. 53-844132.
FINN og FLEMMING LUND, gårdejere.
Finn Lund er født d. 30.-8.-1954, søn af Margit og Dan Lund, gift d. 30.-4.-1982 med
Maja Duea, husassistent, født d. 5.-2.-1962, datter af Hertha og Viggo Duea, Køben
havn. Parret har børnene: Mikkel, født d. 25.-12.-1982 og Sissel, født d. 14.-7.-1985.
Flemming Lund, gift d. 18.-6.-1983 med Lene Andersen. Parret har børnene: Heidi,
født d. 6.-4.-1980 og Ditte, født d. 10.-1.-1983.
Finn har været på Næsgård Landbrugsskole. Gården drives som I/S. F. og F. Lund
overtog den i 1986 fra Dan Lund.
Ejendomsskyld 2.300.000. Areal 16,7 ha., heraf 2 ha. mose. Derudover er der forpagtet
40 ha.
Stuehuset er opført i 1985, kvægstalde 1972 og 1979, lade 1986, maskinhus 1965, gyl
letank 1988 og køresilo 1978. Gården drives med en besætning på 116 årskøer og 116
ungdyr af racen Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, byg, hvede
og raps. Der er 3 traktorer, andel i mejetærsker, gummiged og plansilo. Maskinstation
bruges ind i mellem. På gården er ansat 1 medhjælper.
Til gården hører også et hus på Præstevænget 5.
RAMSHERRED 2, SØNDER KIR
KEBY, 4800 NYKØBING F., tlf.
53-868572.
LONE VON WURDEN, assistent,
født d. 12.-5.-1953, datter af
Lilly og Peder Larsen, Hasselsø,
gift d. 8.-7.-1977 med Jørgen
Petersen von WOrden, repræsen
tant, født d. 19.-7.-1952, søn af
Mary og Vagn Petersen, Idestrup.
Parret har børnene: Andreas,
født d. 3.-4.-1979 og Frands,
født d. 3.-5.-1984.
L.V.W. overtog gården d. 20.-8.1977 fra Alfred Jensen.
Areal 7,2 ha., heraf 1,7 ha. lyng. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er restaureret i 1986. Der er 1 hest og 5 påfugle. På gården er der 2
traktorer.

RAMSVEJ 1, SØNDER KIRKEBY, 4800 NYKØBING F., tlf. 53-868238.
JENS PETER SIMONSEN, gårdejer, født d. 22.-4.-1921, søn af Elisabeth og Chr. Si
monsen, Skanderborg, gift d. 2.-5.-1942 med Gudrun Lutzen, husmor, født d. 16.-8.1922, datter af Ane Marie og Chr. Lutzen, Skanderborg. Parret har børnene: Anne
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J.P.S. overtog gården d. 1.-11.-1960 fra Anna Kroman Rasmussen.
Areal 16,2 ha., heraf tilkøbt 7 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1964, hvor også kvægstald, svinestald, lade, maskinhus og foder
hus blev opført, gastæt silo er fra 1972. Der er 1 traktor.
RODEMARKSVEJ 2, "VESTERGÅRD", 4850 STUBBEKØBING, tlf. 53-841135.
BENT HANSEN, gårdejer, født d. 3.-8.-1930, søn af Agnes og Viktor Hansen, gift d.
7.-3.-1965 med Bente Hansen, husmor, født d. 18.-9.-1940, datter af Gerda og Svend
Hansen, Gundslev. Parret har børnene: Anne Stine, født d. 21.-10.-1969 og Merete,
født d. 9.-8.-1972.
B.H. har været på Sydsjælland Landbrugsskole. Han er 2. generation på gården, som
han overtog i 1963 fra sin far. Ejendomsskyld 7.220.000. Areal 114,5 ha.
Stuehuset er opført 1918 og løbende restaureret, kvægstald, foderhus og lade er opført
i 1950, svinestald 1968, maskinhus 1975 og der er ajlebeholder. Gården drives med en
besætning på 8 årsammekøer, 7 ungdyr og 7 slagtekalve af racen Limousine. Plante
produktionens salgsafgrøder er sukkerroer, maltbyg, hvede, ærter, hvidkløver, eng
rapgræs og rødsvingel. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 rendegraver, gummiged, 3
plansiloer, tårnsilo, varmt og koldt lufts tørreri, halmfyr samt anpart i vindmølle. På
gården er ansat 1 medhjælper.
RODEMARKSVEJ 7, RODEMARK,
4850 STUBBEKØBING, tlf. 53844164.
ATRID OG MARTIN RASMUSSEN,
gårdejere.
M.R. er født d. 11.-7.-1911 og
A.R. d. 3.-5.-1919, børn af Anna
og Ole Rasmussen.
M.R. har været på Lyngby Land
brugsskole. Søskendeparret er 3.
generation på gården, som de
overtog i 1954 fra faderen.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal
16,2 ha., som er bortforpagtet. Stuehuset er opført i 1930/31, kvægstald, svinestald og
lade 1930, maskinhuse 1965 og 1975. Der er 3 traktorer.

RODEMARKSVEJ 9, 4850 STUBBEKØBING, tlf. 53-844175.
BENT NIELSEN, gårdejer, født d. 27.-1.-1941, søn af Karen og Thorkild Nielsen, gift
d. 27.-8.-1988 med Lillian Andersen, født d. 24.-11.-1943, datter af Gudrun Andersen.
B.N. overtog gården, der har været i slægtens eje siden 1936, d. 1.-1.-1972 fra sin far.
Ejendomsskyld 550.000. Areal 9 ha., heraf tilkøbt 3,3 ha.
På gården er der stuehus, kvægstald, svinestald, lade, maskinhus, køresilo og gylle
tank. Gården drives med en besætning på 36 årskøer og 16 ungdyr af racen Jersey
samt 6 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er roer, korn og fodergræs. Der
er 3 traktorer.
RODEMINDESVEJ 1, "RODE
LUND", RODEMARK, 4850 STUB
BEKØBING, tlf. 53-844065.
KLAUS GRUNBERG, gårdejer,
født d. 1.-3.-1930, søn af Vilhelmine og Friedrich Grunberg,
Berlin, gift d. 4.-8.-1964 med
Margit Petersen, lærer, født d.
4.-8.-1930, datter af Meta og
Søren Petersen, Gundslevmagle,
Roskilde. Parret har børnene:
Lisbeth, født i 1964 og Karen

Margrethe, født i 1966.
K.G. har været på landbrugsskole i Berlin. Han overtog gården i 1974 fra Karl Larsen.
Areal 9,9 ha.
Stuehuset er opført i 1910 og løbende restaureret, svinestalden er tilbygget i 1974,
derudover er der lade, maskinhus og foderhus. Planteproduktionens salgsafgrøder er
sukkerroer og byg. Der er 1 traktor, kornsilo, anpart i vindmølle og solfanger. Maskin
station bruges ind i mellem.

SDR. ALSLEV STRANDVEJ 6, "GRIBSHAVE", SDR. ALSLEV, 4800 NYKØBING F., tlf.
53-848222.
HENNING MATTHIESEN, gårdejer.
H.M. overtog gården, der har været i slægtens eje siden 1872, d. 1.-5.-1980.
Areal 52 ha.
Stuehuset er opført i 1915 og restaureret i perioden 1980-88, derudover er der lade og
maskinhus.
H.M. driver desuden "Jennelgård", Sdr. Alslev Strandvej 19, 4800 Nykøbing F.
SDR. ALSLEV STRANDVEJ 19, "JENNELGÅRD", SDR. ALSLEV, 4800 NYKØBING F.,
tlf. 53-848222.
HENNING MATTHIESEN, gårdejer.
H.M. overtog gården, der har været i slægtens eje siden 1872, d. 1.-7.-1972.
Areal 45 ha.
Stuehuset er opført i 1883 og restaureret i perioden 1973-89, derudover er der lade og
maskinhus. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo samt varmt og koldt lufts
tørreri. H.M. driver desuden "Gribshave", Sdr. Alslev Strandvej 6, Sdr. Alslev, 4800
Nykøbing F.
SDR. ALSLEV STRANDVEJ 25,
"ALSLEVGÅRD", SDR. ALSLEV,
4800 NYKØBING F., tlf. 53848316.
FLEMMING WEST, proprietær,
født d. 27.-10.-1945, søn af
Esther og Niels Verner West,
Sdr. Alslev, gift d. 4.-7.-1969
med Tove Eriksen, medhjælpende
hustru, født d. 24.-4.-1946, dat
ter af Valborg og Ejner Eriksen,
Væggerløse. Parret har børnene:
Susanne, født d. 15.-12.-1972 og
Jens, født d. 1.- 7.-1974.
F.W. er 3. generation på gården, som han overtog i 1972 fra sin far.
Ejendomsskyld 7.830.000. Areal 116 ha., heraf tilkøbt 36 ha.
Stuehuset er opført i 1961, svinestald 1961, lader 1961 og 1984, derudover er der
gylletank. Gården drives med en besætning på 1.000 slagtesvin. Planteproduktionens
salgsafgrøder er korn, roer og halm til fjernvarme. Der er 5 traktorer, 1 mejetærsker,
enkornssåmaskine, roeoptager, svinglæsser, rendegraver, gødningsspreder, gyllevogn,
bigballepresser, halmvogne, plansilo, varmt lufts tørreri samt fuldautomatisk foderblandeanlæg og fuldautomatisk udmugningsanlæg. På gården er ansat 1 medhjælper.
F.W. driver desuden "Krusesminde", Østersøvej 72, Ulslev, 4872 Idestrup.

SDR. KIRKEBYVEJ 7, "LUENHØJ", NØRRE ØRSLEV, 4800 NYKØBING F., tlf. 53868076.
GUNNAR HØEGH-ANDERSEN, gårdejer, født d. 25.-6.-1942, søn af Grethe og Hans
Christian Høegh-Andersen, gift d. 30.-11.-1968 med Lis Brandt Thomsen, husmor, født
d. 19.-12.-1942, datter af Sigrid og Svend Brandt Thomsen. Parret har børnene: Astrid,
født d. 8.-12.-1969, Anna, født d. 13.-11.-1971 og Peter, født d. 13.-6.-1975.
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ret på Næsgård Agerbrugsskole,
han er i bestyrelsen for slagte
riet Steff Houlberg. G.H.A., der
er 3. generation på gården, over
tog den d. 1.-7.-1972 fra sin far.
Ejendomsskyld 4.650.000. Areal
66 ha., heraf tilkøbt 20 ha., 3
ha. er frasolgt, der er 2 ha.
mose. Derudover er der forpagtet 16,5 ha.
Stuehuset er opført 1980, svinestalde 1913, 1971 og 1974 og
omforandret i 1989, lade og foderhus opført 1913, maskinhus 1977, gylletanke 1983 og
1989. Gården drives med en besætning på 225 årssøer og 5.200 slagtesvin. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er sukkerroer, ærter, rødsvingel, hvede og byg. Der er 5
traktorer, 1 mejetærsker, rendegraver, plansilo, tårnsilo, varmt og koldt lufts tørreri,
halmfyr, nødstrømsanlæg samt alarmanlæg til svinene. På gården er ansat 2 medhjæl
pere og 1 driftsleder.
G.H.A. driver desuden Holmegårdsvej 4, Eged, 4800 Nykøbing F.

SIBIRIEN 4, "HØJBJERGGAARD",
VIRKET, 4800 NYKØBING F.,
tlf. 53-838141.
JØRGEN STRANGE, gårdejer,
født d. 5.-7.-1948, søn af Ruth
og Knud Strange, gift d. 15.-3.-1975
med Birgit Andersen, medhjælpen
de hustru, født d. 20.-9.-1949,
datter af Inger og Flemming An
dersen, Horreby. Parret har bør
nene: Annette Pernille, født d.
8.-4.-1976, Lars Morten, født d.
27.-5.-1978 og Jesper Peter, født d. 19.-6.-1983.
J.S. har været på Næsgård Agerbrugsskole. Han er 5. generation på gården, som han
overtog i 1977 fra sin far.
Ejendomsskyld 3.560.000. Areal 62 ha., heraf tilkøbt 14 ha., der er 3 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1894 og løbende restaureret, kvægstald og svinestald er opført
1943, lade 1910 og desuden er der foderhus og køresilo. Gården drives med en besæt
ning på 4 årsammekøer og 20 ungdyr af racen DRK. Planteproduktionens salgsafgrøder
er sukkerroer, byg og hvede. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, plan- og tårnsilo samt
koldt lufts tørreri. Maskinstation bruges lidt.
SIBIRIEN 11, "JEPPESENSMINDE", VIRKET, 4863 ESKILDSTRUP, tlf. 53-838114.
KNUD NIELSEN, gårdejer, født d. 18.-9.-1931, søn af Anna og Valdemar Nielsen, gift
d. 5.-10.-1955 med Birgit Lejre, husmor, født d. 21.-5.-1928, datter af Valborg og Oluf
Lejre, Falkerslev. Parret har børnene: Anders, født d. 16.-5.-1956, Søren, født d.
19.-7.-1958 og Niels, født d. 3.-12.-1959.
K.N. har været på Dalum Landbrugsskole. Han er 2. generation på gården, som blev
overtaget i 1965 fra faderen.
Ejendomsskyld 2.550.000. Areal 38 ha., heraf tilkøbt 3 ha., der er 6,6 ha. skov og eng.
Derudover er der forpagtet 17,6 ha.
Stuehuset er opført 1976, svinestalde 1965 og 1970, lade 1929 og maskinhus 1977.
Gården drives med en besætning på 20 årssøer, 200 solgte smågrise og 200 slagtesvin.
Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, ærter, græsfrø, hvede, maltbyg og
raps. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, gummiged, plansilo og koldt lufts tørreri.

-254SKIPPERGÅRDSVEJ 8, MOSEBY,
4871 HORBELEV, tlf. 53-844101.
VAGN KEHLING, gårdejer, født
d. 26.-8.-1952, søn af Martha og
Johannes Kehling.
V.K. har været på Lyngby Land
brugsskole. Han overtog gården,
der har været i slægtens eje
siden før stavnsbåndets ophævel
se, i 1977 fra sin far.
Areal 63 ha. og der er forpagtet
5,3 ha. jord.
Stuehuset er opført ca. 1900 og
løbende restaureret, svinestalde er opført 1900, 1960, 1985, 1988 og 1990, maskinhuse
1973 og 1980, gastætte siloer 1985 og 1989, foderhus 1900 og gylletank 1985. Gården
drives med en besætning på 115 årssøer og 2.300 slagtesvin. Planteproduktionens
salgsafgrøder er sukkerroer, ærter og græsfrø. Der er 3 traktorer og 1 mejetærsker.
SKOVLUNDEVEJ 1, "BLEGENGÅRD", MEELSE, 4871 HORBELEV, tlf. 53-845036.
TØNNES KOCK, gårdejer, født d. 22.-10.-1958.
T.K. har været på Næsgård Landbrugsskole. Han overtog gården i 1986 fra Peder
Blegen.
Ejendomsskyld 2.700.000. Areal 42 ha., heraf 2 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1929 og løbende restaureret, lade opført 1924 og maskinhus
1959. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, ærter, raps, græsfrø og hvede.
Der er kornsilo samt varmt og koldt lufts tørreri.
"Blegengård" drives sammen med faderens gård på Grøndundsvej 296, Meelse, 4871
Horbelev. T.K. ejer og driver desuden Halskovvej 1, Meelse, 4871 Horbelev.
SOLBAKKEN 8, "SOLBAKKEN", ORE, 4850 STUBBEKØBING, tlf. 53-841532.
BENT KROGH, gårdejer, født d. 15.-5.-1934, søn af Constance og Poul Krogh, gift d.
23.-9.-1962 med Bodil Nielsen, sygeplejerske, født d. 13.-4.-1936, datter af Esther og
Thorkild Højrup Nielsen. Parret har børnene: Henrik, født d. 25.-4.-1965 og Dorte,
født d. 16.-9.-1967.
B.K. har været på Tune Landbrugsskole og er i bestyrelsen for sukkerfabrikken i
Nykøbing. Han overtog gården d. 1.-3.-1962 fra Poul Larsen.
Ejendomsskyld 4.750.000. Areal 63,3 ha., heraf tilkøbt 33 ha., der er 1,5 ha. eng og
mose. Derudover er der forpagtet 31 ha.
Stuehuset er opført ca. 1907 og restaureret 1976, kvægstald opført 1907 og senere
ombygget til svinestald, svinestald opført 1907 og maskinhus 1978. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er sukkerroer, byg, hvede, ærter, rødsvingel, engrapgræs og hvid
kløver. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, roeoptager, grønthøster, roesåmaskine,
plan- og tårnsilo samt varmt og koldt lufts tørreri. På gården er ansat 1 medhjælper.
B.K. driver desuden "Lundagergård", Skovbyvej 24, Nørre Alslev. Gården er på 51 ha.,
ejendomsskyld 3.850.000.

SOSHØJVEJ 2, 4850 STUBBEKØ
BING, tlf. 53-841628.
MOGENS HANSEN, gårdejer,
født d. 25.-3.-1944, søn af Gre
the og Lars Hansen, gift d. 4.5.-1968 med Nina Hansen, husas
sistent, født d. 23.-12.-1946, dat
ter af Asta og Hary. Parret har
børnene: Klaus, født d. 9.-4.-1969
og Lone, født d. 5.-5.-1972.
M.H. har været på Tune Land
brugsskole. Han er 2. generation
på gården, som han overtog d.
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1.-11.-1974 fra sin far.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 33 ha., heraf tilkøbt 7,2 ha.
Stuehuset er opført i 1932 og senere restaureret, kvægstald opført 1924, svinestalden
er restaureret i 1975, lade opført 1924, maskinhus 1979 og gylletank 1986. Gården
drives med en besætning på 850 slagtesvin samt 3 ungdyr. Planteproduktionens salgs
afgrøder er sukkerroer, byg, vinterbyg og hvede. Der er 3 traktorer, roesåmaskine,
presser, roeoptager, gødningsspreder, plansilo, koldt lufts tørreri og anpart i vindmøl
le. Maskinstation bruges ind i mellem.

STANGERUPVEJ 6, "PEDERSMINDE", 4850 STUBBEKØBING, tlf.
53-844311.
LARS ROMME JAKOBSEN, gård
ejer, født d. 22.-7.-1959, søn af
Gurli og Hans Peder Jakobsen,
Vester Ulslev, gift d. 25.-9.-1982
med Henriette Mortensen, født
d. 10.-2.-1960, datter af Lilian
og Arne Mortensen. Parret har
børnene: Louise, født d. 6.-6.1984, Mette, født d. 30.-11.-1986
og Stine, født d. 29.-3.-1990.
L.R.J., der er 3. generation på gården, overtog den d. 1.-7.-1982 fra sin far.
Ejendomsskyld 3.200.000. Areal 38 ha., heraf tilkøbt 10 ha., 0,8 ha. er mose. Der
udover er der forpagtet 25,5 ha.
Stuehuset er opført 1908 og tilbygget i 1972, desuden er der svinestald, lade, maskin
hus, gastæt silo, foderhus og gylletank. D. 31.-1.-1990 brændte halmfyr, garage og
goldsostald, ny svinestald er under opførelse. Gården drives med en besætning på 250
årssøer, 2.500 solgte smågrise og 2.500 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder
er sukkerroer, byg, hvede, vinterbyg og græsfrø. Der er 4 traktorer, 2 mejetærskere,
kornsilo, korntørreri samt halmfyr. På gården er ansat 1 medhjælper.
L.R.J. driver også "Vestmark", Lundeskolevej 10, 4850 Stubbekøbing, der er på 33 ha.
STANGERUPVEJ 8, "SKOVLYGAARD", 4850 STUBBEKØBING, tlf. 53-814147.
SVEND ERIK HANSEN, gårdejer, født d. 29.-3.-1941, søn af Gudrun og Hans Jacob
Hansen, gift d. 23.-9.-1967 med Margit Jensen, medhjælpende hustru, født d. 8.-1.1947, datter af Vanda og Herman Peder Jensen. Parret har børnene: Lone, født d.
15.-8.-1968, Lisa, født d. 22.-5.-1971 og Winnie, født d. 3.-3.-1974.
S.E.H. har været på Lyngby Landbrugsskole. Han overtog gården d. 31.-12.-1964 fra H.
Hansen.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 23,2 ha.
Stuehuset er opført sidst i 1930'erne og derudover er der svinestald, lade, maskinhus
og køresilo. Gården drives med en besætning på 45 årssøer. Planteproduktionens salgs
afgrøder er hvede, roer og byg. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og kornsilo. Ma
skinstation bruges ind i mellem.
STANGERUPVEJ 17, 4850 STUBBEKØBING, tlf. 53-844166.
HANS ERIK ALBREKT, gårdejer, født d. 17.-9.-1952, søn af Anna og Aksel Albrekt,
gift d. 7.-12.-1985 med Kirsten Topp, sygehjælper, født d. 1.-9.-1962, datter af Grethe
og Erik Topp.
H.E.A. har været på Sydsjælland og Nordjylland landbrugsskoler. Han er formand for
den lokale RDM-Forening. H.E.A., der er 2. generation på gården, overtog den d.
1.-4.-1978 fra sin far.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 10,6 ha. og der er forpagtet 20 ha.
På gården er der stuehus, kvægstald, lade, maskinhus, køresilo og gylletank. Gården
drives med en besætning på 45 årskøer og 45 ungdyr af racen RDM. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er roer, korn, majs og græs. Der er 3 traktorer. Maskinstation
bruges ind i mellem.
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STANGERUPVEJ 22, 4850 STUBBEKØBING, tlf. 53-844148.
HOLGER EMIL KRISTIANSEN, gårdejer, født d. 12.-5.-1918, søn af Kristine Oline og
Julius Kristiansen, gift d. 9.-5.-1948 med Eli Hasgaard, født d. 21.-9.-1929, datter af
Margrethe og Peter Hasgaard. Parret har børnene: Anny Kirsten, født d. 17.-9.-1949,
Bent Erik, født d. 7.-4.-1952 og Børge Henning, født d. 18.-3.-1956.
H.E.K. overtog gården d. 15.-2.-1950 fra Anders Løjmann.
Ejendomsskyld 1.470.000. Areal 18,6 ha., heraf tilkøbt 7 ha. Der er bortforpagtet 14
ha.
Stuehuset er opført før år 1900 og løbende restaureret, kvægstald og svinestald er op
ført før år 1900, derudover er der lade og maskinhus. Gården drives med en besætning
på 1 årsko, 1 ungdyr og 1 slagtekalv af racen Jersey, 3 årssøer og 50 solgte smågrise
samt 3 heste. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, byg, græs og roer. Der er 4
traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, kornsilo samt anpart i vindmølle.
STENGÅRDSVEJ 13, "KØLGAARD",
4871 HORBELEV, tlf. 53-845076.
ANKER RASMUSSEN, gårdejer,
født d. 7.-2.-1928, søn af Marie
og Rasmus Rasmussen, gift d. 5.1.-1957 med Birte Elmlund Chri
stensen, medhjælpende hustru,
født d. 1.-4.-1939, datter af
Edith og Thorvald Christensen.
Parret har børnene: Henrik, født
d. 1.-7.- 1957, Carsten, født d.
4.-9.-1958 og Hannah, født d.
9.-2.-1960.
A.R. driver maskinstation. Han overtog ejendommen d. 19.-5.-1954 fra sin far,
nuværende ejer er 2. generation.
Areal 23,6 ha., deraf ca. 0,5 ha. mose.
Stuehuset er opført ca. 1830 og restaureret i 1964 og 1967, der er svinestald og ma
skinhus opført i 1961. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, byg og sukkerroer.
Der er 5 traktorer, 2 mejetærskere, slamsuger, rørspuler, halmsnitter, skårlægger,
kalkspreder, enkornssåmaskine og gummiged. På gården er ansat 1 deltids medhjælper
og 1 skoledreng.
STENLYVEJ 4, VEJRINGE, 4850
STUBBEKØBING, tlf. 53-842514.
VERNER PEDERSEN, gårdejer,
født d. 5.-6.-1949, søn af Ragn
hild og Peder Pedersen, Moseby,
gift d. 6.-12.-1969 med Birgit
Lund, ekspeditrice, født d. 18.11.-1949, datter af Gunhild og
Frede Lund, Aastrup. Parret har
børnene: Johnny, født d. 23.-8.1971 og Morten, født d. 25.-3.1977.
V.P. arbejder som gravemester.
Han overtog gården d. 1.-9.-1981.
Areal 12 ha., heraf tilkøbt 4 ha., der er 4 ha. mose. Derudover er der forpagtet 3 ha.
Stuehuset er opført 1960 og løbende restaureret, svinestald, lade og maskinhus er op
ført 1960 og gylletank 1985. Gården drives med en besætning på 45 årssøer og 750
solgte smågrise samt 1 hest. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer og byg.
Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og rendegraver. Maskinstation bruges delvis.

STRANDHUSE 1, 4871 HORBELEV, tlf. 53-845132.
HANS JØRGEN ANDERSEN, gårdejer, født d. 1.-11.-1937, søn af Anna Katrine og
Hans Peter Andersen, gift d. 21.-2.-1959 med Karen Jørgensen, medhjælpende hustru,
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født d. 11.-6.-1960, Lars, født d. 25.-7.-1961 og Lis, født d. 30.-7.-1964.
Gården har været i slægtens eje siden 1840-50 og H.J.A. overtog den d. 1.-2.-1959 fra
sin mor.
Ejendomsskyld 1.950..000. Areal 27,3 ha., heraf tilkøbt 2 ha.
På gården er der stuehus, kvægstald, svinestald, lade, maskinhus, køresilo og foderhus.
Gården drives med en besætning på 17 årskøer og 50 ungdyr af racerne RDM og SDM,
samt 2 årssøer og 20 solgte smågrise. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer,
byg, hvede, græs og blandet korn. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker og plansilo. På
gården er ansat 1 medhjælper.

STÆRLY 1,4871 HORBELEV, tlf. 53-845066.
HERMANN KYLLING, gårdejer, født d. 31.-7.-1917, søn af Henrik Kylling, gift d.
25.-5.-1947 med Rosa. Parret har datteren Sonja.
H.K. har været på Sydsjælland Landbrugsskole. Han overtog gården, der blev bygget af
hans bedstefar i 1880, d. 1.-11.-1951 fra E. Kylling.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 17,2 ha., som er bortforpagtet.
På gården er der svinestald og lade.

STÆRSMINDEVEJ 3, "STÆRSMINDE", 4850 STUBBEKØBING, tlf. 53-841251.
HANS PETER VILLY JENSEN, landmand, født d. 31.-7.-1943, søn af Kirsten Margre
the og Klaus Adolf Jensen, gift d. 28.-11.-1964 med Birthe Berg Hansen, husmor, født
d. 26.-5.-1944, datter af Esther og Helger Arne Hansen. Parret har børnene: Annette,
født d. 5.-6.-1965, Klaus Arne, født d. 29.-3.-1967, Anne Stine, født d. 4.-2.-1978 og
Hans Kristian, født d. 12.-9.-1986.
H.P.V.J. har været på Tune Landbrugsskole. Han er i bestyrelsen for Vindmøllelauget
og beboerforeningen. Han overtog gården d. 1.-7.-1970 fra sine forældre.
Ejendomsskyld 3.500.000. Areal 65 ha., heraf tilkøbt 25 ha., der er 1 ha. eng.
Stuehuset er opført 1898 og restaureret 1988/89, kvægstald opført 1898, svinestalden
er restaureret i 1986, maskinhus opført 1970/71 og der er køresilo. Gården drives med
en besætning på 23 årskøer og 20 ungdyr af racen RDM samt 40 årssøer, 800 smågrise
og 100 slagtesvin, derudover er der 2 får og 1 hest. Planteproduktionens salgsafgrøder
er byg, havre, hvede, sukkerroer, frø og majs. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker,
markvandingsanlæg, roeoptager, rodsåmaskine, tårnsilo, varmt og koldt lufts tørreri
samt anpart i vindmølle. På gården er ansat 1 medhjælper og 1 skoleelev.

STØTTENHØJ 2, 4850 STUBBE
KØBING, tlf. 53-842189.
ERLAND RASMUSSEN, gårdejer,
født d. 3.-8.-1947, søn af Sigrid
og Ejnar Rasmussen, gift d. 24.6.-1978 med Inge Lise Hansen,
bankassistent, født d. 19.-2.-1950,
datter af Kristine og Hvidtfeldt
Hansen. Parret har børnene: An
nette og Lene.
E.R. har været på Lyngby Land
brugsskole. Han overtog gården,
der har været i slægtens eje
siden 1787, d. 11.-12.-1977 fra sin far.
Ejendomsskyld 2.250.000. Areal 53,4 ha., heraf tilkøbt 20 ha., der er 4,5 ha. skov.
Derudover er der forpagtet 4,5 ha.
På gården er der svinestald, lade, maskinhus, silo, foderhus og gylletank. Gårdens be
sætning består af 30 årssøer og 200 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er
roer, byg, hvede og hvidkløver. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo og korn
tørreri.
SYVHØJVEJ 1, "SYVHØJGAARD", MOSEBY, 4871 HORBELEV, tlf. 53-844284.
KARL FREDE TÆRSKER, gårdejer, født d. 11.-7.-1953, søn af Esther og Aage Tær-
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datter af Conni og Erik Rasmussen, Birkerød. Parret har børnene: Lene, født d.
16.-12.-1976 og Lars Peter, født d. 6.-4.-1979.
K.F.T. har været pä Lyngby Landbrugsskole. Han er 6. generation på gården, som han
overtog d. 1.-7.-1979 fra Peter Tærsker.
Ejendomsskyld 2.040.000. Areal 28,5 ha.
Stuehuse er opført 1771, 1955 og 1987, svinestald 1980, lade 1771, maskinhus og foder
hus 1950 og der er ajlebeholder. Gården drives med en besætning på 85 årssøer og
1.600 solgte smågrise. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer og maltbyg.
Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og koldt lufts tørreri.
SÆRSLEVVEJ 2, 4850 STUBBE
KØBING, tlf. 53-841252.
OSVALD CHRISTENSEN, formand,
født d. 4.-4.-1924, søn af Aksel
Christensen, gift d. 21.-11.-1953
med Ingeborg Olsen, født d. 12.9.-1930, datter af Ove Olsen.
O.C. er formand for SID samt i
bestyrelsen for håndboldklubben
og kasserer i vindmøllelauget.
Han overtog gården d. 1.-4.-1956
fra F. Jensen.
Stuehuset er restaureret i 1977, derudover er der lade og maskinhus. Der er 1 traktor.

SÆRSLEVVEJ 6, 4850 STUBBEKØBING, tlf. 53-845096.
THORVALD HANSEN, gårdejer, født d. 4.-10.-1912, søn af A.P. Hansen, Listrup, gift
d. 24.-5.-1942 med Valborg Børresen, født d. 18.-2.-1913.
T.H. overtog gården d. 14.-4.-1939 fra Ane Krogh, det var en gammel slægtsgård og
T.H. giftede sig med en datter herfra, Elisa Krogh, der døde i 1940.
Ejendomsskyld 2.450.000. Areal 29,3 ha., som er bortforpagtet.
SÆRSLEVVEJ 10, 4850 STUBBEKØ
BING, tlf. 53-845187.
JØRGEN KYLLING, født d. 27.3.-1921, søn af Henrik Kylling,
gift d. 20.-10.-1958 med Grethe
Petersen, født d. 10.-2.-1924,
datter af Ejner Petersen.
J.K. har været på Sydsjælland
Landbrugsskole. Han overtog går
den d. 20.-5.-1950 fra Poul Ras
mussen.
Ejendomsskyld 590.000. Areal
3,9 ha.
Stuehuset er senest restaureret i 1977, derudover er der maskinhus. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er roer, korn, vinterhvede og sukkerroer. Maskinstation bruges lidt.

SÆRSLEVVEJ 12, 4871 HORBELEV, tlf. 53-845207.
HANS FRIIS HANSEN, gårdejer, født d. 22.-8.-1941, søn af Esther og Thyge Friis
Hansen, gift d. 16.-1.-1965 med Hanne Lone Anderson, pædagogmedhjælper, født d.
14.-5.-1944, datter af Vera Margrethe og Poul Anderson. Parret har børnene: Helene,
født d. 18.-8.-1967 og Anders, født d. 28.-3.-1971.
H.F.H. arbejder som svinekontrolassistent og er i bestyrelsen for idrætsforeningen.
Han overtog gården d. 1.-7.-1965 fra Peter Christensen.
Ejendomsskyld 990.000. Areal 11 ha., heraf tilkøbt 3,6 ha.
Stuehuset er opført i 1912 og løbende restaureret, kvægstald og svinestald opført ca.
1880. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, byg og sukkerroer. Der er 2
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traktorer og 1 mejetærsker. Maskinstation bruges lidt.
H.F.H. driver desuden Hillestrupvej 12, Sdr. Alslev, 4800 Nykøbing F.

SÆRSLEVVEJ 17, 4850 STUBBE
KØBING, tlf. 53-845577.
LISE LOTTE HERTZ, svineavler,
født d. 17.-1.-1944, datter af
Alice Svendsen og Aage Søren
sen. L.L.H. har børnene: Johnni
og Michael, født d. 28.-1.-1975.
L.L.H. overtog gården d. 15.-7.1981 fra Erik Krogh.
Ejendomsskyld 410.000.
Stuehuset er opført ca. 1900,
svinestalden fra 1900 er senere
udbygget. Gårdens besætning er
på 1 slagtekalv af racen Jersey, 2 slagtesvin, 9 årssøer og ca. 50 smågrise, 30 høns,
21 ænder, 3 gæs, 15 kyllinger og 6 får. Der er 1 traktor.
SÆRSLEVVEJ 19, 4850 STUBBE
KØBING, tlf. 53-845258.
FRODE PALLE, gårdejer, født
d. 29.-6.-1927, søn af Gert Pal
le.
F.P. er 4. generation på gården,
som han overtog i 1963 fra sin
far.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal
15 ha.
På gården er der kvægstald, svi
nestald og lade, desuden er der
1 traktor og 1 mejetærsker. Maskinstation bruges lidt.
SÆRSLEV ØSTER 11, 4871 HORBELEV, tlf. 53-845186.
JENS EJGILD KRISTENSEN, gårdejer, født d. 5.-7.-1921, søn af Ellen og Christian
Kristensen, gift d. 3.-8.-1957 med Inga Hansen, født d. 24.-8.-1932, datter af Johannes
Hansen. Parret har børnene: Carsten, Marian, Susanne og Dorthe.
J.E.K. arbejder som postbud og har været på Kærhave Landbrugsskole. Han overtog
ejendommen d. 1.-11.-1961 fra sin mor.
Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 17 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er restaureret i perioden 1963-66. Planteproduktionens salgsafgrøder er
korn, roer og sukkerroer. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og halmfyr.
TRUELSTRUPVEJ 11, 4850 STUB
BEKØBING, tlf. 53-838024.
BENT BLOMQUIST, gårdejer,
født d. 9.-6.-1942, søn af Otto
Blomquist.
B.B. har været på Lyngby Land
brugsskole. Han overtog gården
d. 1.-6.-1971 fra sin far.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal
21,3 ha.
Stuehuset er bygget i 1870 og
restaureret i 1975, 76 77, derud
over er der svinestald og ma
skinhus. Gårdens besætning er på 1.200 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøde er
sukkerroer. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og plansilo.
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JENS HANSEN, gårdejer, født d. 28.-3.-1935, søn af Ellen og Johannes Hansen, Virket,
gift d. 16.-11.-1958 med Ingrid Høst Hansen, medhjælpende hustru, født d. 13.-8.-1936,
datter af Astrid og Holger Hansen, Nørre Ørslev. Parret har børnene: Karen Marie,
født d. 5.-6.-1962 og Jens Olav, født d. 22.-1.-1966.
J.H. har været på Næsgård Agerbrugsskole. Han er 3. generation på gården, som han
overtog i 1976 fra Johanne og Aksel Hansen.
Ejendomsskyld 2.800.000. Areal 36 ha.
Stuehuset er opført i 1868 og løbende restaureret, kvægstald og svinestald opført
1940, lade og maskinhus 1947. Planteproduktionens salgsafgrøde er sukkerroer. Der er
plansilo samt varmt og koldt lufts tørreri. Der er varierende hjælp.
J.H. driver desuden Virketvej 33, Virket, 4863 Eskildstrup.

TVÆRVEJ 3, "AKSELSMINDE",
HORREBY, 4800 NYKØBING F.,
tlf. 53-847107.
BJARNE PETERSEN, gårdejer,
født d. 7.-1.-1947, søn af Mary
og Vagn Petersen, gift d. 2.-12.1972 med Ellen Petersen, syge
hjælper, født d. 8.-8.-1947, dat
ter af Signe og Georg Petersen.
Parret har børnene: Michael,
født d. 24.- 1 1.-1973, Anders,
født d. 26.-3.- 1977 og Claus,
født d. 24.-11.- 1984.
B.P. har været på Lyngby Landbrugsskole. Han er 3. generation på gården, som han
overtog fra faderen d. 11.-12.-1972.
Ejendomsskyld 4.200.000. Areal 62 ha., heraf tilkøbt 20,5 ha. og frasolgt 1,5 ha.
Derudover er der forpagtet 2 ha.
Gården brændte og blev genopført i 1930 med stuehus, svinestalde og lade. 1 svine
stald er senere ombygget til kornlager og maskinhuset er fra 1950. Gården drives med
en besætning på 250 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, roer og
frø. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, roeoptager, roesåmaskine, koldt og varmt lufts
tørreri samt halmfyr.
TVÆRVEJ 10, LISTRUP, 4800
NYKØBING F., tlf. 53-868158.
KARL PETER JENSEN, gårdejer,
født d. 16.-12.-1923, søn af Ma
thilde og Christian Jensen.
K.P.J. har været på Høng Land
brugsskole. Han overtog gården
d. 11.-5.-1956 fra Peter Hansen.
Ejendomsskyld 1.230.000. Areal
16,1 ha., heraf tilkøbt 11 ha.
Derudover er der forpagtet 4,4
ha.
Stuehuset er opført ca. 1877,
svinestalde 1877 og 1930 samt maskinhus 1976. Gårdens besætning er på 18 årssøer og
350 solgte smågrise. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer og hvede. Der er
3 traktorer, 1 mejetærsker, enkornssåmaskine, tårnsilo samt varmt lufts tørreri.
Maskinstation bruges til gødningskørsel.
TÅSTRUPVEJ 1, 4850 STUBBEKØBING, tlf. 53-845156.
POUL LOLLE, gårdejer, født d. 19.-6.-1919, søn af Hansine og Julius Lolle, gift d.
3.-5.-1942 med Kaja Else Johanne Kehling, født d. 18.-9.-1920, datter af Ingeborg og
Laurits Kehling.. Parret har børnene: Vagn, født d. 17.-9.-1945 og Bent, født d.
14.-10.-1947.
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Poul Lolle overtog gården d. 11.8.-1942 fra Laurits Hemmingsen.
Ejendomsskyld 570.000. Areal
10,5 ha., heraf tilkøbt 2,75 ha.,
der er ca. 3 ha. marginaljord, 3
ha. er bortforpagtet. Resten er
grusgrav.
Stuehuset er restaureret i 1967/68
og derudover er der kvægstald,
som er lavet om til garage. Der
er 2 lastbiler og 2 gummigede.
På gården er ansat 2 medhjæl
pere.

TÄSTRUPVEJ 2, 4850 STUBBEKØBING, tlf. 53-845236.
SIGURD CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 14.-1.-1915, søn af Anna og Hans Christen
sen, gift d. 13.-7.-1938 med Agga Brunsted, født d. 8.-4.-1910, datter af Jon Brunsted.
Parret har børnene: Birgit, født d. 27.-9.-1939, Lone, født d. 10.-5.-1943 og Finn, født
d. 8.-8.-1946.
S.C. overtog gården d. 25.-4.-1950 fra V. Pedersen.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 8,8 ha.
Stuehuset er opført i ca. 1980, derudover er der svinestald, lade og foderhus. Gårdens
besætning er på 26 årskøer, 6 ungdyr og 5 slagtekalve. Planteproduktionens salgsafgrø
de er græs. Der er 3 traktorer, 3 gummigede og 3 gravemaskiner. På gården er ansat
1 medhjælper.
TÄSTRUPVEJ 3, "BROVANG", 4850 STUBBEKØBING, tlf. 53-845487.
KNUD ERIK HANSEN, chauffør, født d. 28.-5.-1949, søn af Margrethe og Hartvig
Hansen.
K.E.H. overtog gården d. 1.-10.-1982 fra Gunner Søgaard.
Ejendomsskyld 3.000.000. Areal 26,5 ha.
På gården er der stuehus, kvægstald og svinestald. Besætningen består af 4 heste og
10 høns. Der er 1 traktor.
K.E.H. ejer og driver desuden Stengårdsvej 7, 4850 Stubbekøbing.
TÄSTRUPVEJ 5, 4850 STUBBEKØBING, tlf. 53-845231.
GUNNAR SØGAARD, gårdejer, født d. 30.-5.-1935, søn af Anni og Niels Søgaard, gift
d. 12.-2.-1961 med Lissi Hansen, medhjælpende hustru, født d. 21.-5.-1942, datter af
Fanny og Helge Hansen. Parret har børnene: Flemming og Marianne.
G.S. overtog gården d. 15.-1.-1961 fra Poul Nielsen.
Ejendomsskyld 950.000. Areal 14 ha., heraf tilkøbt 7 ha.
Stuehuset er restaureret 1965/66, derudover er der kvægstald, lade, maskinhus, foder
hus og køresilo. Gårdens besætning er på 23 årskøer, 23 ungdyr og 8 slagtekalve af
racen Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, roer og græs. Der er 3
traktorer, kornsilo og varmegenvindingsanlæg fra gylletank.

UGLEMOSEVEJ 2, "UGLEMOSE
GÅRD", 4850 STUBBEKØBING,
tlf. 53-841417.
KAJ HANSEN, gårdejer, født d.
7.-1.-1954, søn af Sonja og Hel
mer Hansen, Stubbekøbing, gift
d. 7.-8.-1981 med Lena Nymann
Andersen, økonoma, født d. 1.10.-1954, datter af Edith og Kaj
Andersen, Vejringe. Parret har
børnene: Louise, født d. 27.-10.1980 og Kristian, født d. 2.-7.1982.
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K.H. har været på Næsgård Landbrugsskole og han arbejder som lagerekspedient inden
for fødevarer. Han overtog gården d. 1.-8.-1981 fra Inger Arndt.
Ejendomsskyld 1.850.000. Areal 23,5 ha. og der er forpagtet 13,5 ha.
Stuehuset er opført i 1925 og løbende restaureret, svinestalde er opført 1954 og 1982,
lade 1925, maskinhuset fra 1925 er løbende restaureret, derudover er der ajlebeholder.
Gården drives med en besætning på 1.500 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrø
der er sukkerroer, maltbyg, hvede og ærter. Der er 3 traktorer, 1 roeoptager, 2 plan
siloer, varmt og koldt lufts tørreri samt halmfyr. Maskinstation bruges delvis.
VIRKETVEJ 4, "BIRKELY", FALKERSLEV, 4871 HORBELEV, tlf. 53-838108.
EJVIND ANDERSEN, gårdejer, født d. 8.-6.-1910, søn af Anna og Lars Peder Ander
sen, Falkerslev, gift d. 26.-10.-1945 med Inger Rasmussen, husmor, født d. 14.-10.1914. Parret har børnene: Peder, født d. 30.-7.-1946, Lars, født d. 3.-1.-1949, Helene,
født d. 22.-3.-1950 og Herluf, født d. 12.-4.-1956.
E.A. har været Sydsjælland Landbrugsskole. Han overtog gården i 1968 fra Verner An
dersen. Areal 4,5 ha.
Stuehuset er opført i 1908 og løbende restaureret, svinestald opført 1963 og maskinhus
1975.

VIRKETVEJ 6, "BAKKEKÆRGAARD", VIRKET, 4863 ESKILDSTRUP, tlf. 53-838007.
HERLUF ANDERSEN, gårdejer, født d. 12.-4.-1956, søn af Inger og Ejvind Andersen.
H.A. driver lidt maskinstation og har været på Lyngby Landbrugsskole. H.A., der er 7.
generation på gården, overtog den d. 1.-11.-1977 fra sin far. Den har været i fami
liens eje siden 1767, da den blev købt fri fra Nykøbing Slot.
Areal 35 ha., heraf 3 ha. skov og lyng.
Stuehuset er opført i 1899-1900 og løbende restaureret, svinestald opført 1906, der
udover er der lade som bruges til kornopbevaring, foderhus og gylletank. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er sukkerroer, hvede, byg og raps. Der er 2 traktorer, 1
mejetærsker, roesåmaskine, plansilo og koldt lufts tørreri.

VIRKETVEJ 27, "BUCKHØJ",
VIRKET, 4863 ESKILDSTRUP,
tlf. 53-838014.
JØRGEN THESBJERG, gårdejer,
født d. 6.-9.-1943, søn af Fanny
og Oluf Thesbjerg, gift d. 21.-7.1973 med Jette Hansen, spare
kasseassistent, født d. 17.-8.1947, datter af Martha og Aage
Hansen, Rødby. Parret har bør
nene: Dorte, født d. 2.-2.-1976
og Susanne, født d. 5.-12.-1978.
J.T. har været på Næsgård Ager
brugsskole. Han er 3. generation på gården, som han overtog d. 1.-8.-1971 fra sin far.
Ejendomsskyld 2.900.000. Areal 39,9 ha., heraf 3,5 ha. skov, eng og mose. Derudover
er der forpagtet 27 ha.
Stuehuset er opført i 1888 og restaureret 1973, kvægstald og lade opført 1974, svi
nestalde 1974 og 1979, maskinhus 1977, gylletank 1986 og der er foderhus. Gården
drives med en besætning på 40 slagtekalve af racen SDM samt 2.500 slagtesvin. Plan
teproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer og gulerødder. Der er 3 traktorer, 1
mejetærsker, svinglæsser, plansilo samt varmt og koldt lufts tørreri. Maskinstation
bruges meget lidt og der er ansat 1 medhjælper.
VIRKETVEJ 29, "HOLTEGÅRD", VIRKET, 4863 ESKILDSTRUP, tlf. 53-838162.
HANS HARE, gårdejer, født d. 9.-2.-1950, søn af Martha og Herluf Hare, gift d.
24.-2.-1990 med Pia Larsen, køkkenassistent, født d. 19.-6.-1963, datter af Elin og
Erik Larsen, Nykøbing F. Parret har børnene: Andreas, født d. 5.-3.-1979, Ronni, født
d. 20.-3.-1983 og Anders, født d. 9.-12.-1989.
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fra sin far.
Ejendomsskyld 2.300.000. Areal 33 ha., heraf 3 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1920 og løbende restaureret, kvægstald, svinestald, lade, ma
skinhus og foderhus er opført i 1942. Gården drives med en besætning på 20 årssøer
og 350 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, ærter og hvede.
Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plan- og tårnsilo samt varmt og koldt lufts tørreri.
Maskinstation bruges delvis.
VIRKETVEJ 33, "LUNDSH03", VIRKET, 4863 ESKILDSTRUP.
0ENS HANSEN, gårdejer, omtales under Truelstrupvej 15.
3.H. overtog gården i 1967 fra Helge Friis Jørgensen.
Ejendomsskyld 4.800.000. Areal 72 ha., heraf tilkøbt 36 ha., der er 6 ha. skov og
mose.
Stuehuset er opført 1968/69, hvor også kvægstald, lade og maskinhus er bygget. Går
den drives med en besætning af fedekvæg af blandet race. Planteproduktionens salgs
afgrøder er sukkerroer, byg, hvede og raps. Der er 5 traktorer, 1 mejetærsker, sving
læsser, rendegraver, plansilo, varmt og koldt lufts tørreri samt halmfyr. Der er ansat
varierende hjælp.
J.H. driver desuden Truelstrupvej 15, Truelstrup, 4850 Stubbekøbing.

VÆNGERNE 3, SDR. KIRKEBY,
4800 NYKØBING F., tlf. 53868268.
ARNE ANDERSEN, chauffør,
født d. 21.-12.-1938, søn af Em
my og Frederik Andersen, gift d.
12.-2.- 1961 med Lissie Skovgård
Hansen, husmor, født d. 12.-4.-1942,
datter af Inge og Ejner Skovgård
Hansen. Parret har børnene: Lin
da, Jens og Anette.
A.A. overtog ejendommen d. 1.3.-1967 fra Antonie og Osvald Pedersen.
Ejendomsskyld 650.000. Areal 7,7 ha.
Stuehuset er opført i 1877 og restaureret i 1989, svinestald og lade er opført 1877. På
gården er der 3 traktorer og 1 mejetærsker.
ØSTERBRO 11, MAGLEBRÆNDE, 4850 STUBBEKØBING, tlf. 53-841435.
HENNING PETERSEN, gårdejer, født d. 6.-5.-1938, søn af Herdis og Vilhelm Petersen,
gift d. 18.-7.-1964 med Lene Sværke Hansen, klinikassistent, født d. 21.-11.-1941, død
d. 24.-10.-1988, datter af Kristine og Johannes Hansen. Parret har børnene: Anders,
født d. 21.-9.-1969 og Martin, født d. 9.-12.-1973.
H.P. har været på Tune Landbrugsskole. Han overtog gården i 1963 fra sin far.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 47 ha., heraf tilkøbt 13,5 ha. Desuden er der forpagtet
5,5 ha. Der er 6 ha. marginaljord.
Stuehuset er opført 1856 og restaureret 1974, derudover er der kvægstald, svinestald
samt maskinhus fra 1978. Planteproduktionens salgsafgrøder er maltbyg, sukkerroer og
konserves ærter. Der er 5 traktorer, tårnsilo, varmt og koldt lufts tørreri samt anpart
i vindmølle. På gården er ansat 1 medhjælper på 1/4 tid.
H.P. driver desuden Østerbro 15 og 19. Østerbro 15 blev overtaget i 1985 fra Ejner
Hansen. Østerbro 19 blev overtaget i 1978 fra faderen og ejendomsskylden er fra
1.940.000.
ØSTRE SIDEVEJ 1, 4850 STUBBEKØBING, tlf. 53-841526.
EJNAR HARTVIG RASMUSSEN, gårdejer, født d. 12.-5.-1921, søn af Anna og Hans
Peter Rasmussen, gift d. 14.-5.-1947 med Esther Dorthea Malmskov, husmor, født d.
2.-10.-1926, datter af Agnes og Laurits Hansen. Parret har børnene: Birthe, født d.
23.-9.-1947, Irene, født d. 24.-5.-1950, Anna, født d. 3.-1.-1953 og Dorith, født d.
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Ejnar H. Rasmussen har været på
Høng Husmandsskole. Han overtog
gården d. 1.-5.-1947 fra Richard
Jørgensen.
Ejendomsskyld 880.000. Areal
10,8 ha. og der er forpagtet 3,3
ha.
Stuehuset er opført 1977, kvæg
stald og svinestald før 1900, lade
1900 og maskinhus 1953. Plante
produktionens salgsafgrøder er
hvede, byg og roer. Der er 1
traktor, der bruges maskinstation til markarbejdet.

AASTRUPVEJ 10, BAKKEHUSE,
4850 STUBBEKØBING, tlf. 53842109.
GUNNAR LEVINSEN, frugtavler,
født d. 25.-10.-1914, søn af Val
borg og Christian Levinsen, gift
d. 14.-6.-1952 med Sylvia Lund,
medhjælpende hustru, født d. 9.9.-1926, datter af Hedvig og Ej
ner Lund. Parret har datteren
Anne Marie, født d. 22.-11.-1962.
G.L. overtog gården d. 30.-8.-1964
fra Axel Pedersen.
Ejendomsskyld 380.000. Areal 1 ha., der er frasolgt 6 ha.
Stuehuset er genopbygget i 1969 efter brand og derudover er der svinestald. Salgs
afgrøderne er grøntsager og frugt-

AASTRUPVEJ 34, VEJRINGE,
4850 STUBBEKØBING, tlf. 53841963.
ERIK NYMAND, gårdejer, født
d. 16.-3.-1947, søn af Eva og
Rudolf Nymand, gift . d. 4.-5.1974 med Ulla Skytte, kontorassi
stent, født d. 31.-8.-1949, datter
af Johanne og Peter Skytte, Torkildstrup. Parret har børnene: Le
ne, født d. 23.-10.-1974 og Anne,
født d. 29.-10.-1978.
E.N. arbejder som salgsformidler af landbrugsmaskiner. Han er 3. generation på gården, som han overtog d. l.-l.1978 fra sin far.
Ejendomsskyld 3.180.000. Areal 40,5 ha., heraf tilkøbt 11 ha. Derudover er der for
pagtet 3 ha.
Stuehuset er opført i 1950, svinestald 1957, lade 1961, maskinhus 1978 og desuden er
der ajlebeholder. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, hvede, raps og malt
byg. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo samt varmt og koldt lufts tørreri.
AASTRUPVEJ 55, "KÆRGAARD", VEJRINGE, 4850 STUBBEKØBING, tlf. 53-841502.
GUNNAR BAGGER, gårdejer, født d. 22.-12.-1933, søn af Johanne og Hans Bagger,
Fyn, gift d. 18.-5.-1962 med Paula Rasmussen, dagplejemor, født d. 24.-4.-1934,
datter af Ingeborg og Carl Rasmussen, Vejringe. Parret har børnene: Hanne, født d.
22.-5.-1964, Kirsten, født d. 2.-4.-1966 og Laila, født d. 7.-8.-1971.
G.B. har været på Dalum Landbrugsskole. Gården, der er Paula Rasmussens fødegård,
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Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 22 ha. og der er forpagtet 16,5 ha.
Stuehuset er opført ca. 1850 og løbende restaureret, kvægstalden er løbende restaure
ret, svinestalden er løbende restaureret og blev tilbygget i 1975, lade og maskinhus er
opført i 1932. Gården drives med en besætning på 50 årssøer, 1.000 solgte smågrise og
200 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøde er sukkerroer. Der er 2 traktorer, 1
mejetærsker, 2 tårnsiloer samt varmt og koldt lufts tørreri. Maskinstation bruges
delvis.

AASTRUPVEJ 75, "CHRISTIANSHAAB", 4850 STUBBEKØBING, tlf. 53-844090.
HANS FREDERIK ANDERSEN, gårdejer, født d. 23.-12.-1925, søn af Thea og Thorvald
Andersen, gift d. 7.-4.-1952 med Karen Margrethe Winther Jørgensen, født d. 2.-8.1930, datter af Thora og Karl Jørgensen. Parret har børnene: Mogens, født d. 9.-8.1952 og Søren, født d. 9.-9.-1959.
H.F.R. har været på Næsgård Landbrugsskole. Han forpagtede gården i 1960 og
overtog den d. 1.-11.-1965 fra Palle From.
Ejendomsskyld 2.400.000. Areal 35 ha., der er bortforpagtet 31 ha.
Stuehuset er restaureret i 1974, derudover er der svinestald, lade, maskinhus og
foderhus. Gårdens besætning er på 1.000 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder
er sukkerroer, græsfrø og raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo samt
varmt og koldt lufts tørreri. 1 af sønnerne hjælper til på gården og der bruges lidt
maskinstation.
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SYDFALSTER KOMMUNE
BAKKEN 3, SKELBY, 4874 GED
SER, tlf. 53-878065.
BENT NIELSEN, gårdejer, født d.
14.-1.-1937, søn af Thyra og Ej
nar Nielsen, Marrebæk, gift d.
13.-12.-1955 med Anna Jensen,
medhjælpende hustru, født d.
29.- 8.-1932, datter af Helga og
Poul Jensen, Væggerløse. Parret
har børnene: Vibeke, født d. 13.1.-1956, Kirsten, født d. 2.-8.1959, Arne, født d. 28.-10.-1963
og Ole, født d. 22.-3.-1967.
B.N. har sæsonarbejde på sukkerfabrikken i Nykøbing. Han overtog gården d. 15.-4.1958 fra Karl Madsen, den har dog væreti familiens eje før.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 12,7 ha., heraf tilkøbt 5 ha.
Stuehusets alder er ukendt og restaureret senest i 1985, derudover er der maskinhus
fra ca. 1975, svinestald og lade. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, roer,
jordbær og kartofler. Der er 2 traktorer, kartoffeloptager, kornsilo samt koldt lufts
tørreri. Maskinstation bruges lidt af hvert.

BIRKEMOSEVEJ 4, "GREORKGÅRD", 4874 GEDSER.
IRENE HOLM, sygeplejerske,
født d. 14.-12.-1945, datter af
Hans Boesen, Stovby, gift d.
23.-3.-1968 med John Holm,
brugsuddeler, født d. 28.-9.-1944,
søn af Hans Peter Holm, Øster
Ulslev. Parret har børnene: Mor
ten, født d. 21.-8.-1968, Micha
el, født d. 3.-11.-1971 og Mar
tin, født d. 24.-5.-1977.
Parret overtog gården d. 1.-2.1981 fra Hedvig Boesen og den har været i slægtens eje i ca. 150 år.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 24,8 ha., der er bortforpagtet.
Gården brændte i 1977, men stuehuset af bindingsværk blev reddet, udbygningerne er
genopført efter branden, d.v.s. lade og maskinhus. Der er 1 traktor.
BIRKEMOSEVEJ 9, 4874 GEDSER.
OLE SØNDERGAARD, omtales under Radbjergvej 24.
O.S. overtog gården d. 15.-11.-1985 fra Ulrik Christensen.
Ejendomsskyld 770.000. Areal 8,3 ha.
Stuehuset er opført 1877, hvor også kvægstald og svinestald blev opført og tilbygning i
1952. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, byg, gule ærter, rødsvingel og suk
kerroer.
O.S. driver gården fra "Stensgaard", Radbjergvej 24, Radbjerg, 4873 Væggerløse.
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POUL KROM ANN, gårdejer, født d. 14.-6.-1921, søn af Margrethe og Jørgen Peter
Jørgensen, Sønder Tåstrup, gift d. 25.-10.-1947 med Tove Holm, husmor, født d. 30.4.-1925, datter af Inga og Johannes Holm, Nykøbing F. Parret har børnene: Anette,
født d. 12.-3.-1948, Jan, født d. 31.-10.-1949, Birgitte, født d. 28.-9.-1951 og Susanne,
født d. 26.-5.-1960.
P.K. har været på Kærhave Landbrugsskole. Han er 3. generation på gården, som han
overtog i 1965 fra morbroderen, Rasmus Rasmussen Kromann.
Ejendomsskyld 2.400.000. Areal 32 ha., heraf 4 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1951, kvægstalden er ombygget i 1951, svinestalden fra 1921 er
ombygget i 1951, en anden svinestald blev også ombygget i 1951, laden er fra 1918.
Gården drives med en besætning på 5 årssøer og ca. 100 solgte smågrise samt 20 tyre.
Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og roer. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker,
enkornssåmaskine, kornmagasin, koldt lufts tørreri samt kombifyr. Maskinstation bru
ges ind i mellem.
BREDEVEJ 5, SILLESTRUP, 4872
IDESTRUP, tlf. 53-877126.
SVEND RASMUSSEN, gårdejer,
født d. 18.-2.-1940, søn af Ellen
og Johannes Rasmussen, Horreby,
gift d. 8.-7.-1961 med Bodil Jør
gensen, gårdejer, født d. 17.-2.1939, datter af Kristine og Johan
nes Jørgensen, Sillestrup. Parret
har datteren Anne, født d. 26.4.-1962.
S.R. har været på Lundby Land
brugsskole. Han overtog gården

d. 1.-7.-1961 fra sine svigerforældre.
Ejendomsskyld 800.000. Areal 7 ha., der er frasolgt 2,2 ha. Derudover er der forpagtet
13 ha.
Stuehuset er opført i 1907, kvægstald, maskinhus og svinestald fra 1907 er om- og
tilbygget flere gange. Planteproduktionens salgsafgrøder er roer og maltbyg. Der er 3
traktorer, 1 mejetærsker, enkornssåmaskine, roeoptager, plansilo samt koldt lufts
tørreri.
BREDEVEJ 6, "BROAGERGAARD", SØNDER TÅSTRUP, 4872 IDESTRUP.
KAJ JØRGENSEN, gårdejer, omtales under Pregehøjvej 7.
K.J. overtog gården, der tidligere var fæstegård under Sorø Akademi, i 1969 fra mor
broderen Christian Pedersen.
Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 28 ha., heraf 4 ha. sandjord, der er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1910, hestestalden fra 1912-20 er ombygget til fedestald i 1972,
svinestald opført 1977, lade 1915 samt gylletank 1987. Gården drives med en besæt
ning på 1.800 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøde er roer. Der er plan- og
tårnsilo samt koldt lufts tørreri. På gården er ansat 1 medhjælper, som er bosiddende
på ejendommen. K.J. ejer også. "Højvang", Pregehøjvej 7, Tjæreby, 4800 Nykøbing F.

BREDEVEJ 10, SILLESTRUP, 4872 IDESTRUP.
VILLY WINDER, omtales under Stovbyvej 61.
V.W. overtog gården i 1977 fra Kurt Rasmussen.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 20 ha.
Stuehusets alder er ukendt, det er restaureret kort før 1977, kvægstaldens alder er
ukendt, men er ombygget senest 1977, laden er indrettet til stald i 1977 og maskin
huset er indrettet til halmlade i 1972, derudover er der køresilo. Gården drives med
en besætning på 80 årskøer, 25 kviekalve og 35 slagtekøer af blandet race. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er roer, korn og græs. På gården er ansat 1 fodermester, som
er bosiddende på ejendommen.
V.W. driver gården fra Stovbyvej 61, 4872 Idestrup.
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4872 IDESTRUP, tlf. 53-877456.
LARS FRODE HANSEN, gårdejer,
født d. 13.-1.-1918, søn af Ras
mus Hansen, Sillestrup, gift d.
26.-9.-1947 med Margit Jensen,
husmor, født d. 17.-2.-1924, dat
ter af Aage Jensen, Egebjerg.
Parret har børnene: Eigil, Bente
og Alice.
L.F.H. har været på Sydsjælland
Landbrugsskole. Han overtog går
den i april 1947 fra Laurits Jen

sen, via Statens Jordlovsudvalg.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 14 ha. og der er frasolgt 5 ha.
På gården er der 200 høns. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer og malt
byg. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, enkornsroesåmaskine og halmsnitter. Maskin
station bruges lidt.
BRUSERUP STRANDVEJ
1, "FALMERSMINDE", BRU
SERUP, 4873 VÆGGERLØSE, tlf. 53-878100.
BENT MORTEN NIELSEN,
gårdejer, født d. 4.-1.-1935,
søn af Marie og Agner Ni
elsen, Bruserup.
B.M.N. har været på Lan
geland
Landbrugsskole.
Han er i bestyrelsen for
Lolland Falsters Frøavler
forening. Han overtog går
den d. 1.-4.-1969 fra Carl Nielsen, den har tidligere været fæstegård under "Gedsergård" og blev frikøbt i 1874.
Ejendomsskyld 3.230.000. Areal 46,9 ha., heraf tilkøbt ca. 16 ha., der er 1,5 ha. plan
tage.
Stuehuset er restaureret 1982, kvægstald og svinestald er restaureret i 1969 og 1990,
maskinhus opført 1977 og der er lade. Planteproduktionens salgsafgrøder er roer, eng
rapgræs, hvidkløver, vinterraps, brødhvede, maltbyg og udsædsærter. Der er 4 trakto
rer, 1 mejetærsker, enkornssåmaskine, roeoptager, svinglæsser, luftgødningsspreder,
jordpakke- og vendeplov, kornsilo og vindmølle.
"Falmersminde" har maskinfællesskab med broderens gård "Tranemosegaard", Bruserup
Strandvej 2.
BRUSERUP STRANDVEJ 2, "TRA
NEMOSEGAARD", BRUSERUP,
4873 VÆGGERLØSE, tlf. 53878109.
HANS P. NIELSEN, gårdejer,
født d. 29.-3.-1930, søn af Marie
og Agner Nielsen, Bruserup.
H.P.N. har været på Høng Land
brugsskole. Han er 6. generation
på gården, hvor det vides, at
slægten har været fæstebønder
siden 1787, og han overtog den
d. 1.-4.-1964 fra sin mor.
Ejendomsskyld 2.090.000. Areal
30 ha.
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ombygget til kostald i 1972/73, lade opført ca. 1880 og moderniseret til kornlager,
maskinhuset er fra 1971. Gården drives med en besætning på 25 årskøer og 20 slagte
kalve af racen RDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er roer og korn. Der er 4 trak
torer, 1 mejetærsker, enkornssåmaskine, roeoptager, svinglæsser, luftgødningsspreder,
jordpakke- og vendeplov, plansilo, koldt lufts tørreri samt vindmølle.
"Tranemosegaard" har maskinfællesskab med broderens gård "Falmersminde", Bruserup
Strandvej 1.
BRUSERUP STRANDVEJ 4,
"STRANDGÅRD", 4873 VÆGGER LØSE, tlf. 53-878064.
HANS JØRGEN PALLE, gårdejer,
født d. 15.-10.-1947, søn af Inger
og Peter Palle, Væggerløse, gift
d. 30.-6.-1979 med Lillian Han
sen, sygehjælper, født d. 23.-5.1954, datter af Ragnhild og Arne
Hansen, Næstved. Parret har bør
nene: Anders, født d. 19.-3.-1980
og Tomas, født d. 1.-4.-1982.
H.J.P. har været på Høng Land
brugsskole. Han er 3. generation på gården, som han overtog d. 1.-4.-1977 fra sine
forældre.
Ejendomsskyld 2.450.000. Areal 40 ha., heraf 1,5 ha. eng.
Stuehuset er opført 1968 og restaureret 1986, svinestalden fra 1929 er restaureret
1959, lade opført 1955 og tilbygget 1983. Gården drives med en besætning på 35 års
søer, ca. 200 solgte smågrise og ca. 500 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder
er roer, hvede, byg og frø. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, roeoptager, tårn- og
plansilo, koldt lufts tørreri samt vindmølle. Maskinstation bruges lidt.

BRUSERUP STRANDVEJ 5, "BRUSERUP SKOVGÅRD", BRUSERUP, 4873 VÆGGER
LØSE, tlf. 53-878062.
PER FREDERIKSEN, gårdejer, født d. 9.-3.-1962, søn af Grete og Keld Frederiksen,
Næstved.
P.F. arbejder som landbrugsvikar, han har været på Sydsjælland og Lyngby landbrugs
skoler. Han overtog gården d. 20.-10.-1984 fra Harald Ellehave. Den har tidligere hørt
under "Gedsergård", men blev frikøbt i 1874.
Ejendomsskyld 2.450.000. Areal 38,5 ha., heraf 4 ha. eng og 0,5 ha. plantage. Derud
over er der forpagtet 15 ha.
Stuehuset er opført ca. 1900 og moderniseret flere gange, efter brand i 1986 blev der
opført maskinhus. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede, rødsvingel, roer,
ærter, gulerødder og halm. Der 2 traktorer, 1 mejetærsker og gulerodsoptager. Maskin
station bruges til halmpresning.
BRUSERUPVEJ IB, "BRUSERUPGÅRD", BRUSERUP, 4873 VÆG
GERLØSE, tlf. 53-877350.
TORBEN FALK RASMUSSEN,
gårdejer, født d. 5.-12.-1946, søn
af Ketty og Frede Falk Rasmus
sen, Væggerløse, gift d. 24.-2.-1973
med Hanne Lejre, sygeplejerske,
født d. 27.-7.-1947, datter af
Ragnhild Lejre, Lundby. Parret
har datteren Mette, født d. 20.5.-1981.
T.F.R. har været på Næsgård
Landbrugsskole. Han beskæftiger sig desuden med maskinstationsarbejde hos broderen
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Henrik Falk Rasmussen. T.F.R. overtog gården d. 1.-1.-1973 fra Charles Petersen.
Ejendomsskyld 2.470.000. Areal 37, heraf tilkøbt 9 ha. Desuden er der forpagtet 8 ha.
Stuehuset er opført i 1924 og senere gennemmoderniseret, kvægstalden er opført 1863
og moderniseret flere gange, kostalden er ombygget til maskinhus i 1987. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er roer, frø, korn, gule ærter og gulerødder. Der er 1 trak
tor, andel i mejetærsker, enkornssåmaskine, andel i roeoptager, andel i gulerodsoptager samt varmt og koldt lufts tørreri.
BRÆNDERISVEJ 5, "HØJETGÅRD", HØJET, 4873 VÆGGERLØSE, tlf. 53-874087.
JENS ERIK BOESEN, gård
ejer, født d. 9.-3.-1953,
søn af Ruth og Knud Boesen, Horbelev, gift d. 19.9.-1981 med Birthe Højland
Olsen, lærer, født d. 4.-7.1954, datter af Ninna og
Niels Jørgen Olsen, Roskil
de. Parret har børnene:
Morten, født d. 25.-7.-1982,
Maria, født d. 1.-4.-1986 og forventer 1 i marts 1990.
J.E.B. er viceborgmester og har været på Næsgård Landbrugsskole. Han er i bestyrel
sen for Falsters Landboforening og i bestyrelsen for Steff Houlberg. Han overtog
gården d. 15.-3.-1981 fra Niels Toxværd-Larsen.
Ejendomsskyld 2.800.000. Areal 57 ha., heraf tilkøbt 1,5 ha., der er 1 ha. skov. Des
uden er der forpagtet 17 ha. D. 1.-3.-1991 tilkøbtes yderligere 26,8 ha. i Stovby.
Stuehuset er opført i 1910 og moderniseret i 1986, kvægstald og svinestald er opført i
1910 og senere tilbygget og renoveret, senest i 1989, lade opført 1910, gastæt silo
1979 og gylletank 1985. Gårdens besætning er på 160 årssøer, ca. 2.000 solgte smågrise og 1.500 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er roer og frø. Der er 3
traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, enkornssåmaskine, roeoptager, svingl
æsser, gyllevogn, halmfyr og foderblandeanlæg. På gården er ansat 1 medhjælper og
der bruges lidt maskinstation.

BRÆNDERISVEJ 11, "KAAREGAARD", HØJET, 4873 VÆGGERLØSE, tlf. 53-877365.
JOHANNES CORNELIUSSEN,
gårdejer, født d. 17.-1.-1932, søn
af Johanne og Hans Corneliussen, gift d. 5.-12.-1958 med
Musse Mikkelsen, medhjælpende
hustru, født d. 24.-10.-1936, dat
ter af Ella og Kurt Mikkelsen,
Hasselø. Parret har børnene: Ni
els, født d. 17.-12.-1964 og Jens,
født d. 1.-10.-1971.
J.C. har været på Dalum Landbrugsskole. Han er 3. generation på gården, som han
overtog første halvdel af i 1960 og resten i 1965 fra sine forældre.
Ejendomsskyld 5.220.000. Areal 56 ha., heraf 2,5 ha. skov.
Stuehuset er opført 1891, svinestalde 1972 og 1988, halmlade 1981, maskinhus 1975,
gastætte siloer 1975 og 1980 samt gylletank fra 1987. Gården drives med en besæt
ning på 330 årssøer, ca. 4.000 solgte smågrise og ca. 3.000 slagtesvin samt 6 heste af
racen Dansk Varmblod. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, sukkerroer og græs
frø. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, halmfyr og anpart i vindmølle. På gården er
ansat 1 fodermester og 1 medhjælper. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
J.C. driver desuden svigerforældrenes gård på Hasselø Tværvej 3, Hasselø, 4873 Væggerløse, i Nykøbing F. Kommune.
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4873 VÆGGERLØSE, tlf. 53-877344.
TYGE HANSEN, gårdejer, født d.
31.-12.-1937, gift d. 22.-7.-1961
med Ruth Hansen, medhjælpende
hustru, født d. 10.-4.-1943. Par
ret har børnene: Morten, født d.
16.-1.-1962 og Lisbeth, født d.
20.-9.-1964.
T.H. har været på Sydsjælland
Landbrugsskole. Han overtog går
den d. 1.-3.-1961.
Ejendomsskyld 710.000. Areal 9,4
ha.
Stuehuset er opført ca. 1910 og moderniseret flere gange, senest i 1961, kvægstald
opført 1972 og ombygget til kartoffelhus i 1979, laden fra 1973 er ombygget i 1987,
desuden er der en ajlebeholder. Planteproduktionens salgsafgrøder er kartofler, korn,
græsfrø og roer. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, markvandingsanlæg, sorterer- og
pakkeanlæg til kartofler, læggemaskine med gødningsudstyr, kartoffeloptager, halm
snitter, fræser, roesåmaskine, roeoptager, truck, plansilo, varmt og koldt lufts tørreri
samt halmfyr.
T.H. driver desuden Brænderisvej 22B, der blev tilkøbt i 1982, areal 10 ha. Ejendoms
skyld 560.000. Udbygningerne anvendes til maskinhus.
BØTØGÅRDSVEJ 1, "LADEGÅR
DEN", GEDESBY, 4874 GEDSER.
OTTO SVENSSON, omtales under
GI. Landevej 4, Gedser.
O.S. overtog gården i 1962 fra
Alfred Simonsen.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal
27 ha., heraf tilkøbt 19 ha.
Stuehuset er opført i 1989 efter
brand, derudover er der avlsbyg
ninger og maskinhus Plantepro
duktionens salgsafgrøder er suk
kerroer, byg, hvede og lucerne.
Der er plansilo samt varmt og koldt lufts tørreri. Maskinstation bruges til gødning
m.m.
O.S. driver gården fra "Dyndmosegård", GI. Landevej 4, Gedesby, 4874 Gedser.
BØTØ RINGVEJ 4, "KOCHSMINDE", BØTØ, 4873 VÆGGERLØSE,
tlf. 54-135620.
FINN TRANE, gårdejer, født d.
9.-4.-1952, søn af Elly og Viggo
Trane, Marrebæk, gift d. 11.-10.1986 med Hanne Olsen, køkken
leder, født d. 26.-8.-1954, datter
af Lilly og Hans Christian Olsen,
Vejlby, Lolland. Parret har bør
nene: Charlotte, født d. 31.-7.1978, Anette, født d. 9.-5.-1982
og Helle, født d. 30.-6.-1986.
F.T. er bestyrer og har været på Høng og Næsgård landbrugsskoler. Han overtog går
den d. 1.-4.-1983 fra Omegnens Fritidshaveforening, København.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 60 ha., heraf tilkøbt 38 ha. I 1989 blev naboejendom
men købt og de .38 ha. er ikke medregnet i vurderingen.
Stuehuset er opført i perioden 1978-84, kombineret kartoffelhal og maskinhus i 1985.
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er 8 traktorer, 3 kartoffeloptager, gulerodsoptager, rendegraver, enkornssåmaskine,
løglægger, kartoffellægger, kartoffelsorterer og pakkeanlæg, rotorharvesæt og jordpakkeanlæg. På gården er 1 fastansat medhjælper og 7-8 sæsonmedhjælpere.

BØTØVEJ 180, "ØDEGAARD",
BØTØ, 4873 VÆGGERLØSE, tlf.
54-136194.
EJNER SKOVGAARD HANSEN,
gårdejer, født d. 12.-3.-1916, søn
af Helga og Vilhelm Hansen, Ide
strup, gift d. 16.-7.-1940 med
Inge Hansen, født d. 29.-5.-1916,
datter af Johanne og Markus Han
sen, Arninge, Lolland. Parret har
børnene: Remi, født d. 3.-12.1940, Lissie, født d. 12.-4.-1942,
Margit, født d. 20.-12.-1943 og

Knud, født d. 13.-6.-1949.
E.S.H. har været på Sydsjælland Landbrugsskole, han er medlem af Ødegaardsvej
Udstyknings Vejlaug. Han er 2. generation på gården, som blev overtaget i 1970 fra
forældrene, inden da, havde han forpagtet den i 5 år.
Ejendomsskyld 1.750.000. Areal 44 ha., der er frasolgt 36 ha. Jorden er bortforpagtet.
stuehuset er opført 1877/78, hestestald og svinestald 1878 og grundmuret 1941, ko
stald og svinestald er opført i 1948, vognlade og kornloft i 1943, en gammel briket
fabrik fra 1944 er senere ombygget til kornlager. På gården er der 50 høns. Der er 4
traktorer, tårnsilo samt varmt og koldt lufts tørreri.

DÆMMEBROVEJ 2, "KOBBERFELD", ELKENØRE, 4872 IDE
STRUP.
SØREN ESBJERG BJERREGAARD,
gårdejer, født d. 30.-5.-1963, søn
af Ellen Margrethe og Helge
Bjerregaard, Elkenøre.
S.E.B. har været på Næsgård
Landbrugsskole. Han er 4. gene
ration på gården, der har været
i slægtens eje siden 1901, og han
overtog den i 1976 fra sin mor.
Ejendomsskyld 3.140.000. Areal 46 ha.
Stuehuset er opført i 1932, kvægstald 1917, svinestalde 1917 og 1952, fodermesterboli
gen fra 1917 er senere ombygget til karle/pigekamre, maskinhus opført 1980 og der er
køresilo. Gården drives med en besætning på 15 årskøer, 7 ungdyr og 6-7 slagtekalve
af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er roer, maltbyg og hvede. Der er
plansilo samt varmt og koldt lufts tørreri.
S.E.B. har maskinfællesskab med "Søgaard", Elkenøre Øvej 9, Elkenøre, 4872 Idestrup.
DÆMMEBROVEJ 3, "BAKKEDAL",
ELKENØRE, 4872 IDESTRUP,
tlf. 53-848016.
HANS PEDER LAURITS ANDER
SEN GRAAE, gårdejer, født d.
5.-8.-1907, søn af Emilie og Ras
mus Laurits Andersen Graae, El
kenøre, gift d. 12.-12.-1941 med
Inger Helene Larsen, født d. 26.9.-1911, død d. 16.-11.-1985, dat
ter af Anne og Jens Christian
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født d. 21.-1.-1945 og Ulla Anni, født d. 1.-9.-1947.
H.P.L.A.G., der er 5. generation på gården, overtog den d. 1.-1.-1941 fra sin far.
Gården drives i øjeblikket af sønnen Bjarne. Den blev i 1874 frikøbt fra "Orupgård",
og i 1879 udflyttet fra Elkenøre By. I 1800-tallet var den bortfæstet til Anders Graae.
Ejendomsskyld 2.280.000. Areal 32,2 ha., der er frasolgt 8 ha.
Stuehuset er opført i 1905 og tilbygget 1921, kvægstalden fra 1905 er ombygget i
1957, svinestald og lade er opført 1905 og der er hestestald. Planteproduktionens salgs
afgrøder er korn og roer. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og roeoptager.

ELKENØRE ØVEJ 7, ELKENØRE, 4872 IDESTRUP, tlf. 53-848416.
HANS ERIK HANSEN, gårdejer, født d. 24.-8.-1919, søn af Helene og Ludvig Hansen,
Elkenøre, gift d. 25.-3.-1948 med Helene Larsen, husmor, født d. 27.-6.-1927, datter
af Marie og Frederik Larsen, Idestrup. Parret har datteren Karen, født d. 16.-3.-1952.
H.E.H. har været på Kærhave Landbrugsskole. Han er 3. generation på gården, som
han overtog i 1948 fra sine forældre.
Areal 5,5 ha., der er frasolgt 2,2 ha. 3orden er bortforpagtet.
Stuehuset er nyopført i 1923 og moderniseret flere gange, kvægstald og lade opført
1953 og svinestald ca. 1924. Der er 1 traktor.
ELKENØRE ØVEJ 9, "SØGAARD",
ELKENØRE, 4872 IDESTRUP,
tlf. 53-848018.
HELGE BJERREGAARD, gård
ejer, født d. 11.-10.-1935, søn af
Magna og Christian Bjerregaard,
Elkenøre, gift d. 24.-11.-1959
med Ellen Margrethe Kobberfeld
Esbjerg, medhjælpende hustru,
født d. 21.-10.-1937, datter af
Inga og Kristian Esbjerg. Parret
har børnene: Ole, født d. 2.-10.1961, Søren, født d. 30.-5.-1963,
Annette, født d. 30.-6.-1965 og Kresten, født d. 27.-12.-1979.
H.B. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han er i fredningsnævnet, medlem af
digelauget og i bestyrelsen for Falsters Minder. H.B. er 4. generation på gården, der
har været fæstegård under "Orupgaard" og i 1874 blev frikøbt. Han overtog den i 1961
fra sin far.
Ejendomsskyld 2.850.000. Areal 46 ha., heraf tilkøbt 4 ha.
Stuehuset er opført 1872 og ombygget 1965, kvægstalden fra 1924 er ombygget til
svinestald i 1973, svinestald opført 1967 og lade 1924. Gårdens besætning er på ca. 20
årssøer og ca. 300 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, malt
byg, hvede og hestebønner. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, rendegraver, enkornssåmaskine, roeoptager, plansilo og koldt lufts tørreri. 1 af sønnerne hjælper til.

ELKENØRE ØVEJ 22, "HOFGAARD", ELKENØRE, 4872 IDE
STRUP, tlf. 53-848745.
PEDER VILLADS VEST-HANSEN,
proprietær, født d. I.-9.-1959,
søn af Kirsten Marie og Arne
Vest Hansen, gift d. 1.-7.-1981
med Kari Jørgensen, født d. 10.11.-1962, datter af Anny og Nor
man Jørgensen, Maribo. Parret
har sønnen Emil, født d. 24.11.-1989.
P.V.V.H. har været på Ladelund
og Høng landbrugsskoler. Han overtog gården d.

15.-4.-1982 fra Kirsten Larsen
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den var i slægten Hovdreng i mindst 6 generationer, i 1872 blev den flyttet ud fra
Elkenøre By.
Ejendomsskyld 4.000.000 Areal 50 ha., der er frasolgt 5,5 ha., 1 ha. er skov. Desuden
er der forpagtet 3 ha.
Stuehuset er opført 1872, kalvestalden fra 1942 er senere moderniseret, resten af
udbygningerne nedbrændte d. 8.-2.-1990, der genopføres nu løsdriftsstald med spalte
gulv, foderlade og et maskinhus i forlængelse af stalden. Gårdens besætning er på 81
årskøer og 115 ungdyr af racen RDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er maltbyg og
sukkerroer. Der er 5 traktorer, rørudlægger, svinglæsser, finsnitter, fuldautomatisk
udmugningsanlæg, fuldfoderblander og kraftfoderanlæg. Maskinstation bruges til en del
af markarbejdet. På gården er ansat 1 medhjælper.
I gamle bøger om kvægavl bliver gården fremhævet for sin fine fremavl og er i det
hele taget kendt for sin fremavl og udstillings virksomhed af RDM, dette har man nu
taget op igen, efter at man fra 1968-76 ikke havde kvægdrift.

FRIISVEJ 1, "NØRAGER", ULSLEV, 4872 IDESTRUP, tlf. 53-848878.
SØREN PETERSEN, gårdejer, født d. 31.-1.-1961, søn af Mary og Vagn Petersen,
Ulslev, gift d. 21.-5.-1988 med Jeanette Wang Nielsen, køkkenassistent, født d. 21.-8.1963, datter af Karen og Erik Wang Nielsen, Nørre Alslev. Parret har datteren Ce
cilie, født d. 3.-6.-1989.
S.P. har været på Næsgård Landbrugsskole, han er uddannet bygningssnedker. Han er
3. generation på gården, der var fæstegård under "Orupgaard" og han overtog den d.
1.-8.-1985 sin forældre.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 24 ha. og der er forpagtet 6 ha.
Stuehuset er opført 1898 og moderniseret senest i 1972, svinestalde i 1985 og 1990,
gylletank 1985 og maskinhus 1988. Gårdens besætning er på 280 årssøer og 6.2.00
solgte smågrise. Planteproduktionens salgsafgrøde er roer. Der er 2 traktorer, plansilo,
varmt og koldt lufts tørreri, computerstyret vådfodringsanlæg og computerstyret
klimaanlæg. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. På gården er ansat 1
medhjælper og 1 skoleelev.
FRIISVEJ 2, ULSLEV, 4872 IDESTRUP, tlf. 53-848366.
MIKAEL BERTELSEN, gårdejer, født d. 31.-5.-1957, søn af Agnete og Niels Bertelsen,
Ulslev, gift d. 25.-6.-1988 med Mette Videcrantz, sygeplejerske, født d. 27.-10.-1959,
datter af Birgit og Leif Videcrantz, Nykøbing F.
M.B. arbejder som frugtavler, han er uddannet på Frugtavlerskolen Søhus i Odense.
Han er medlem af Dansk Erhvervsfrugtavler Forenings lokalafdeling på Lolland Fal
ster. Han overtog gården d. 1.-7.-1985 fra Carl Graae Jensen.
Areal 18 ha.
Stuehuset er opført i 1884 og restaureret 1985/86, kvægstald opført ca. 1960, svine
stalde ca. 1900 og 1960, lade 1960. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og roer.
Der er 5 traktorer, 1 mejetærsker, enkornssåmaskine, roeoptager, svinglæsser, tågesprøjte samt, plansilo og koldt lufts tørreri.
M.B. driver desuden Ulslev Frugtplantage, Østersøvej 38, Ulslev, 4872 Idestrup.

FRIISVEJ 4, "DIGEMOSEGÅRD",
ULSLEV, 4872 IDESTRUP, tlf.
53-848673.
LARS FRIIS OLSEN, født d. 8.9.-1961, søn af Annelise og Jens
Friis Olsen, Ulslev, gift d.
23.-9.- 1989 med Lene Jensen,
født d. 25.-9.-1959, datter af
Rita og Egon Jensen, Vesterborg.
Parret har en datter, født d.
15.-6.- 1990.
L.J. og L.F.O. har været på Næs
gård Landbrugsskole.
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L.F.O. arbejder som salgschauffør. Han er 3. generation på gården, som tidligere lå i
Ulslev By, og overtog den d. 1.-1.-1990 fra sin far.
Ejendomsskyld 2.500.000. Areal 33 ha., derudover er der forpagtet jord hos L.J.'s
forældre.
Stuehuset er opført i 1931 og moderniseret flere gange, kvægstald, hestestald og
svinestald er opført i 3 længet bygning og desuden er der lade fra 1931. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er hvede, byg og roer. Der er 2 traktorer, andel i mejetærsker,
plansilo og koldt lufts tørreri.

FRUEGADE 2, "ØSTERGAARD", SØNDER ØRSLEV, 4872 IDESTRUP, tlf. 53-848062.
MAX ERIK HANSEN, gårdejer, født d. 31.-12.-1928, søn af Elisabeth og Sofus Georg
Hansen, Ulslev, gift d. 14.-5.-1954 med Grete Lund Dyhr, husmor, født d. 31.-3.-1933,
datter af Meta Kirstine Lund og Niels Peter Dyhr, Hjermind, Jylland. Parret har bør
nene: Birte, født d. 25.-3.-1955, Kurt, født d. 3.-7.-1957 og Jan, født d. 28.-1.-1959.
M.E.H. har været på Lundby Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-6.-1960 fra
Carl Hansen.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 28 ha., heraf tilkøbt 14 ha., der er frasolgt 3 ha.
Stuehuset er opført i 1875 og gennemrestaureret flere gange, kvægstalden fra ca.
1900 er ombygget til svinestald i 1965, svinestald og lade er opført ca. 1900 samt
maskinhus 1978. Planteproduktionens salgsafgrøder er roer og korn. Der er 2 trakto
rer, 1 mejetæsker, roeoptager og andel i enkornssåmaskine.
GL. LANDEVEJ 1, GEDESBY,
4874 GEDSER, tlf. 53-879312.
HANS LOLLIKE, gårdejer, født
d. 9.-6.-1917, søn af Mary og
Carl Lollike, Gedesby, gift d.
22.-9.-1950 med Annelise Kaarde, husmor, født d. 20.-12.-1928,
datter af Gerda og Rasmus
Kaarde, Canada. Parret har bør
nene: Marianne, født d. 17.-7.-1951,
Birthe, født d. 5.-1.-1953, Lene,
født d. 11.-6.-1956 og Jørgen,
født d. 15.-8.-1959.
H.L. har været på Kærhave Landbrugsskole. Han er 2. generation på gården, som han
overtog i 1954 fra sin far.
Ejendomsskyld 2.400.000. Areal 31 ha., heraf tilkøbt 17 ha., der er 0,55 ha. skov.
Stuehuset er opført 1900 og senest moderniseret i 1982, kvægstald, lade og svinestald
er opført i 1900 og om-bygget og moderniseret senest i 1957. Planteproduktionens
salgsafgrøder er byg og roer. Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker. Maskinstation
bruges til roer og sprøjtning.
GL. LANDEVEJ 2, "VEJGAARD",
GEDESBY, 4874 GEDSER, tlf.
53-879197.
KURT KRIGHAAR, gårdejer,
født d. 29.-5.-1932, søn af Rig
mor og Arnold Krighaar, Gedes
by, gift d. 17.-5.-1957 med Ellen
Petersen, medhjælpende hustru,
født d. 12.-5.-1935, datter af
Alice og Alfred Petersen, Ring
sted. Parret har sønnerne Søren,
født d. 22.-7.-1958 og Mogens,
født d. 23.-8.-1960.
K.K. har været på Sydsjælland Landbrugsskole. Han forpagtede gården i perioden 1960
til december 1971, hvor han købte den af forældrene. Gården, der med sikkerhed kan
føres tilbage til 1569, var tidlige fæstegård under "Gedsergård", men blev frikøbt d.
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mindemarmorplade, der viser vandstanden ved stormfloden d. 13.-11.-1872.
Ejendomsskyld 4.500.000. Areal 60,5 ha., heraf tilkøbt 37 ha., der er frasolgt 10 ha.
Stuehuset er opført 1855 og løbende moderniseret, kvægstalden fra 1915 er ombygget
til svinestald i 1969, kornopbevaring er opført i 1915, svinestalden fra 1952 er om
bygget til værksted i 1988, garage og værksted er opført i 1940, lade 1987 og maskin
hus 1973. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, frø, roer, halm, lucerne og gule
ærter. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, enkornssåmaskine, andel i rendegraver, plan
silo samt koldt lufts tørreri. Maskinstation bruges til halmpresning.
K.K. driver desuden Staurebyvej 16, 4874 Gedser.

GL. LANDEVEJ 4, "DYNDMOSEGÅRD", 4874 GEDSER, tlf. 53879605.
OTTO SVENSSON, gårdejer, født
d. 19.-5.-1935, søn af Johanne og
Karl Svensson, Gedesby, gift d.
24.-5.-1979 med Karen Tandrup
Hansen, damefrisør, født d. 22.3.-1931, datter af Hilda og Val
demar Hansen, Hårbøllebro, Møn.
O.S. overtog gården d. 1.-3.-1979
fra Bjarne Andersen.
Ejendomsskyld 580.000. Areal 2
ha. og der er forpagtet 8 ha.
Stuehuset er opført ca. 1865 og moderniseret 1980/81, hestestalden er ombygget til
fedestald i 1980/81, svinestalden er moderniseret i 1983/84, derudover er der lade,
ajlebeholder og fodersilo. Gården drives med en besætning på 22 årssøer og 350 slag
tesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, byg, hvede og lucerne. Der er
2 traktorer, 1 mejetærsker og enkornssåmaskine. Maskinstation bruges lidt.
O.S. driver desuden "Ladegården", Bøtøgårdsvej 1, Gedesby, 4874 Gedser.

GL. LANDEVEJ 6, GEDESBY,
4874 GEDSER, tlf. 53-870207.
SØREN KRIGHAAR, gårdejer,
født d. 22.-7.-1958, søn af Ellen
og Kurt Krighaard, gift d. 10.5.-1986 med Karin Ringsing, læ
rer, født d. 4.-2.-1960, datter af
Marie og Karl Ringsing, Sillestrup. Parret har børnene: Ras
mus, født d. 26.-9.-1987 og Tri
ne, født d. 22.-2.-1989.
S.K. har været på Høng Land
brugsskole. Han overtog gården
d. 1.-7.-1984 fra Aase og Frede Lundberg Hansen.
Ejendomsskyld 1.650.000. Areal 23 ha.
Stuehuset er opført 1885 og løbende moderniseret, kvægstald, svinestald og lade er
opført i 1885, maskinhuse 1965 og 1973. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn,
frø, roer, lucerne, ærter og halm.
S.K. har maskinpark sammen med faderen, som er bosiddende GI. Landevej 2. Maskin
station bruges engang i mellem.
S.K. driver desuden "Juulsminde", GI. Landevej 28, Skelby, 4874 Gedser.

GL. LANDEVEJ 9, GEDESBY, 4874 GEDSER, tlf. 53-879490.
LONE MEIER PEDERSEN, gårdejer, født d. 14.-8.-1954, datter af Rita og Henry Jen
sen, Gedesby, gift d. 4.-11.-1978 med Stig Allan Meier Pedersen, chauffør, født d.
25.-7.-1951, søn af Rita og Eigil Meier Pedersen. Parret har børnene: Diana, født d.
16.-5.-1975 og Dennis, født d. 8.-5.-1978.

S.A.M.P. er speditør.
L.M.P. overtog gården d. 1 .-5.-1984 fra Thorkild Østergaard.
Ejendomsskyld 420.000. Areal 0,8 ha., hvoraf en del er granplantage.
Stuehuset er opført i 1899 og er under modernisering, derudover er der en firlænget
bygning med lade og maskinhus samt en fritliggende staldbygning. Der er 1 traktor.
GL. LANDEVEJ 12, GEDESBY,
4874 GEDSER, tlf. 53-878144.
KNUD JENSEN, gårdejer, født d.
3.-9.-1921, søn af Louise og Pe
ter Jensen, Horreby, gift d. 14.5.-1949 med Emmy Jørgensen,
husmor, født d. 28.-11.-1925, dat
ter af Kristine og Jørgen Jørgen
sen, Marrebæk. Parret har børne
ne: Inge-Lise, født d. 19.-6.-1956
og Anne-Birgitte, født d. 10.-9.1960.
K.J. har været på Lundby Land
brugsskole og været offentlig vurderingmand i 20 år indtil d. 1.-4.-1990 Han overtog
gården d. 1.-4.-1949 fra Karl Svendsen.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 17,2 ha.
Stuehuset er opført 1906 og restaureret 1978-80, kvægstald opført ca. 1890 og om
bygget til svinestald senere, hestestalden er ombygget til svinestald, svinestald opført
ca. 1890 og senere ombygget og moderniseret, lade opført ca. 1890 og maskinhus
1975. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede, rug og roer. Der er 2 trakto
rer, tårnsilo og koldt lufts tørreri. Maskinstation bruges en del.

GL. LANDEVEJ 16, "VENNERSHAAB", SKELBY, 4874 GEDSER,
tlf. 53-878060.
FRODE CLAUSEN, gårdejer,
født d. 28.-11.-1926, søn af An
na Hedvig og Hans Reinhold
Clausen, Ønslev, gift d. 18.-9.-1954
med Anne Lise Eriksen, medhjæl
pende hustru, født d. 19.-8.-1932,
datter af Ellen og Johannes Erik
sen, Hasselø. Parret har børne
ne: Niels-Erik, født d. 15.-3.-1955
og Marianne, født d. 6.-10.-1957.
F.C. har været på Tune Landbrugsskole. Han er 2. generation på gården, som han for
pagtede i 5 år og som han overtog helt i 1963 fra forældrene. Gården har tidligere væ
ret fæstegård under "Gedsergård" og stormfloden i 1872 tog den såvel som nabogården
"Juulsminde". Efter nyopførelsen antændte toget på den nyanlagte jernbanelinie begge
gårde, som nedbrændte. Efter denne brand blev gårdene flyttet længere mod øst.
Ejendomsskyld 2.180.000. Areal 44 ha., heraf tilkøbt 22 ha.
Stuehuset er opført i 1886 og moderniseret flere gange, senest i 1990, kvægstalden er
ombygget i 1967 til fedestald, svinestald opført 1886 og maskinhus 1979. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er sukkerroer, maltbyg, græsfrø og ærter. Der er 2 traktorer,
1 mejetærsker, enkornssåmaskine, roeoptager, 2 gummivogne, tårnsilo og koldt lufts
tørreri.
GL. LANDEVEJ 21, SKELBY, 4874 GEDSER, tlf. 53-878116.
VILLY VERNER PEDERSEN, gårdejer, født d. 24.-10.-1941, datter af Esther og Hans
Pedersen, Kettinge, gift d. 21.-3.-1964 med Ruth Johansen, medhjælpende hustru, født
d. 29.-1.-1944, datter af Elisabeth og Aage Johansen, St. Tårnby, Vallø. Parret har
børnene: Jørgen, født d. 22.-8.-1965 og Torben, født d. 18.-9.-1967.
V.V.P. overtog gården d. 1.-2.-1971 fra Niels Christensen.
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Ejendomsskyld 2.500.000. Areal 30 ha., heraf tilkøbt 17 ha.
Stuehuset er restaureret senest i 1977, kvægstalden er ombygget til svinestald i 1971,
svinestalden er opført i 1977, laden er ombygget til svinestald i 1972 og maskinhuset
er opført i 1977. Gårdens besætning er på 15 årssøer og 300 slagtesvin. Planteproduk
tionens salgsafgrøderne er roer, maltbyg og hvede. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker,
enkornssåmaskine, roeoptager, 3 tårnsiloer, koldt lufts tørreri, halmfyr, vindmølle,
foderanlæg og udmugningsanlæg.
GL. LANDEVEJ 25, "BAUNEHØJ",
SKELBY, 4874 GEDSER, tlf. 53878036.
TORBEN FRIIS-HANSEN, gård
ejer, født d. 29.-3.-1953, søn af
Else og Arne Friis-Hansen, Skel
by, gift d. 6.-9.-1975 med Elin
Jensen, lærer, født d. 11.-9.1954, datter af Nanny og Poul
Jensen, Listrup. Parret har bør
nene: Else, født d. 7.-3.-1978 og
Anders, født d. 27.-7.-1981.
T.F.H. har været på Høng Land
brugsskole, han er medlem af skolebestyrelsen i Østersø. Han overtog halvdelen af
gården i 1977 og resten i 1978 fra sin far. Den har været fæstegård under "Gedsergård", i begyndelsen af 1800-tallet kom slægten Friis til gården.
Ejendomsskyld 4.220.000. Areal 65,5 ha., heraf tilkøbt 26,5 ha., ca. 9 ha. ligger på
Bøtø Nor. Derudover er der forpagtet 20 ha.
Stuehuset er opført 1893 og moderniseret flere gange, senest i 1985, lade og maskin
hus er opført i 1940, svinestalden fra 1894 er om- og tilbygget i 1961, svinestalden
fra 1894 er ombygget til garage og værksted i 1988, maskinhuset er fra 1987. Plante
produktionens salgsafgrøder er roer, frø, korn, ærter og halm. Der er 3 traktorer, 1
mejetærsker, andel i enkornssåmaskine, andel i roeoptager, svinglæsser, tårnsilo,
varmt og koldt lufts portionstørreanlæg samt halmfyr. Maskinstation bruges til
presning af halm.
GL. LANDEVEJ 27, SKELBY,
4874 GEDSER, tlf. 53-878099.
KNUD OTTO HANSEN, gårdejer,
født d. 17.-10.-1929, søn af Ka
ren og Hans Hansen, Sønder Kir
keby, gift d. 23.-4.-1961 med
Lene Inger Berthelsen, husmor,
født d. 10.-6.-1939, datter af
Elisabeth og Aksel Berthelsen,
Ulslev. Parret har børnene: Git
te, født d. 18.-8.-1962 og Mo
gens, født d. 17.-1.-1965.
K.O.H. har været på Langelands
Landbrugsskole og har været kredsformand for Lolland Falsters Familiebrug i perioden
1978-86. Han overtog gården d. 1.-4.-1961 fra sine forældre.
Ejendomsskyld 1.990.000. Areal 24 ha., heraf tilkøbt 11,5 ha.
Stuehuset er opført i 1820 og gennem moderniseret i perioden 1968-80, kvægstalden er
ombygget til svinestald i 1979, svinestalden er opført i 1968 og maskinhuset 1980.
Gården drives med en besætning på 33 årssøer, 250 solgte smågrise og 500 slagtesvin.
Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer og ærter. Der er 2 traktorer, 1 meje
tærsker, andel i roeoptager, ballevogn, kornsilo samt varmt og koldt lufts tørreri,
foderbladeanlæg, udmugningsanlæg og luftkompressoranlæg.
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tlf. 53-878080.
EBBE LANDER, proprietær, født
d. 9.-6.-1957, søn af Birgit og
Per Lander, Sakskøbing, gift d.
9.-7.-1988 med Janne Kruk, født
d. 11.-5.-1961. Parret har datte
ren Emilie, født d. 14.-4.-1988.
E.L. har været på Næsgård Agerbruggskole. Han overtog gården
d. 1.-3.-1984 fra Jørgen Alfred
Jørgensen.
Ejendomsskyld 4.950.000. Areal 92 ha., der er 3 ha. læbælter.
Stuehuset er opført 1886 og delvis restaureret i 1985, kvægstald og svinestald fra
1886 er senere ombygget til maskinhus og korntørreri. Gårdens besætning er på 39 får
og 2 væddere. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, brødhvede og foder
hvede. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, enkornssåmaskine, roeoptager, rotorharve
sæt, plansilo samt varmt og koldt lufts tørreri. Maskinstation bruges lidt.
"Juulsminde" blev d. 1.-6.-1990 overtaget af Søren Krighaar, der driver den sammen
med GI. Landevej 6, 4874 Gedser. Der er maskinfællesskab med GI. Landevej 6 og
S.K.'s far. Dyreavlet er nedlagt.

GL. LANDEVEJ 38, "GUNNERSMINDE", SKELBY, 4874 GED
SER, tlf. 53-878086.
JENS ERIK PEDERSEN, gårde
jer, født d. 22.-9.-1959, søn af
Inger og Kai Pedersen, gift d.
25.-3.- 1989 med Lene Lundberg,
landbrugsuddannet, født d. 15.-5.1962, datter af Hanne og Jens
Lundberg, Søllested.
L.L. og J.E.P. har været på Næs
gård Landbrugsskole.
J.E.P., der er er 2. generation
på gården, overtog den d. l.-l.- 1989 fra sin far. "Gunnarsminde" har tidligere været
fæstegård under "Gedsergård" og blev frikøbt i midten af 1800-tallet. Tidligere hed
den "Gammelstøvlgård", men ændrede senere navn efter Gunnar Olsen.
Areal 72,2 ha., heraf tilkøbt 29,1 ha.
Stuehuset er opført i 1939 og restaureret 1978, derudover er der udbygninger med
garage og lade. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede, roer, lucerne, rød
svingel, engrapgræs, gule ærter og vinterraps. På gården er der EDB-anlæg, primært
til markstyring. Maskinstation bruges ind i mellem. "Gunnarsminde" drives i samdrift
med faderens gård "Lolleseje", Skelbyvej 7, Skelby, 4874 Gedser.
GL. LANDEVEJ 63, "LERBJERGGÅRD", SKELBY, 4874 GEDSER,
tlf. 53-878035.
KAJ NIELSEN, gårdejer, født d.
11.-12.-1938.
K.N. har været på Høng Land
brugsskole. Han overtog gården
d. 13.-8.-1966 fra Rasmus Jen
sen.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal
23 ha.
Stuehuset er opført 1907, kvæg
stald og svinestald 1907, 2 nye svinestalde 1970 og 1976, lade 1976, maskinhus 1988
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Planteproduktionens salgsafgrøder er roer, korn, ærter, rødsvingel og halm. Der er 3
traktorer, 1 mejetærsker, enkornssåmaskine, roeoptager, tårnsilo samt koldt lufts
tørreri.
K.N. driver desuden Sdr. Skovvej 14, 4874 Gedser.
GL. LANDEVEJ 80, STAUREBY,
4874 GEDSER, tlf. 53-878202.
ASGER LARSEN, gårdejer, født
d. 3.-6.-1937, datter af Arnold
og Elisabeth Larsen, Skodsbølle,
Lolland, gift d. 8.-12.-1962 med
Grethe Ellehave, kontorassistent,
født d. 1.-3.-1942, datter af Kar
la og Karl Ellehave, Kettinge.
Parret har børnene: Henrik, født
d. 7.-12.-1964 og Jane, født d.
2.-12.-1966.
G.L. er 3. generation på gården,

som blev overtaget d. 1.-6.-1977 fra forældrene.
Ejendomsskyld 1.660.000. Areal 30,9 ha.
Stuehuset er opført i 1920, svinestalde 1918, 1919 og 1925, udhus 1940, maskinhus
1979 og gastæt silo 1979. Gården drives med en besætning på 50 årssøer og ca. 1.000
solgte smågrise. Planteproduktionens salgsafgrøder er roer, maltbyg, hvede, gule ærter
og raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, enkornssåmaskine, roeoptager, svinglæsser,
plov og jordpakkemaskine, tårnsilo samt fuldautomatisk udmugningsanlæg.
GL. LANDEVEJ 89, "SKALHØJGAARD", STAUREBY, 4874 GEDSER, tlf. 53-878111.
JOHN JØRN FJORD JENSEN, gårdejer, født d. 10.-12.-1936, søn af Gudrun og Emil
Jensen, Hoby, gift d. 9.-10.-1965 med Signe Madsen, medhjælpende hustru, født d.
6.-10.-1943, datter af Anne og Ejler Madsen, Tødsø, Mors. Parret har børnene: Poul
Erik, født d. 14.-1.-1964, Anne, født d. 3.-9.-1966, Linda, født d. 1.-4.-1969 og Helle,
født d. 15.-9.-1970.
J.J.F.J. har været på Ladelund Landbrugsskole. J.J.F.J. forpagtede "Skalhøhgaard" i 6
1/2 år, hvorefter han d. 1.-9.-1971 overtog den fra Aksel Sørensen's arvinger.
Ejendomsskyld 1.990.000. Areal 30 ha., heraf 1 ha. eng. Derudover er der forpagtet 55
ha., hvoraf de 33 ha. er fra faderens gård, Stavreby Strandvej 1, 4872 Idestrup.
Stuehuset er opført ca. 1854 og senere gennem restaureret, svinestalden er renoveret
i 1972/73, lade opført 1940 og maskinhus 1981. Gårdens besætning er på ca. 600 slag
tesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er roer, korn, halm, raps og ærter. Der er 4
traktorer, 1 mejetærsker, enkornssåmaskine, roeoptager, svinglæsser, plansilo, varmt
og koldt lufts tørreri, halmfyr og anpart i vindmølle. Maskinstation bruges lidt.
GL. LANDEVEJ 101, "HJØRNEGAARD", BRUSERUP, 4873
VÆGGERLØSE, tlf. 53-878074.
GUSTAV PEDERSEN, gårdejer,
født d. 4.-11.-1925, søn af Jo
hanne og Hans Jørgen Pedersen,
Bruserup, gift d. 21.-7.-1975
med Sonja Petersen, husmor,
født d. 21.-7.-1934, datter af
Margrethe og Harald Petersen,
Grænge. Parret har sønnen Jør
gen, født d. 10.-1.-1973.
G.P. er 3. generation på gården,
som har været i slægtens eje siden 1900, og han overtog den i 1960 fra sine forældre.
Ejendomsskyld 2.700.000. Areal 30,5 ha., heraf 0,7 ha. er skov.
Stuehuset er opført i 1900 og moderniseret flere gange, senest i 1984, kvægstalden fra
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den fra 1900 er senere tilbygget. Gårdens besætning er på 8 årssøer og ca. 160 solgte
smågrise samt 5 tyrekalve. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, roer, kartofler,
ærter og raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, andel i enkornssåmaskine, roeopta
ger, kornsilo, koldt lufts tørreri, halmfyr og vindmølle. Sønnen hjælper til på gården.
GL. LANDEVEJ 103, "RYSSEGAARD", BRUSERUP, 4873 VÆG
GERLØSE, tlf. 53-878105.
JØRGEN ERIK ADRIAN, proprie
tær, født d. 10.-12.-1932, søn af
Anna Margrethe og Karl Peter
Adrian, Gedser, gift d. 29.-6.1958 med Else Nørgaard Gaarde,
husmor, født d. 6.-9.-1933, dat
ter af Ellen Margrethe og Jørgen
Gaarde, Vejle. Parret har børne
ne: Karl, født d. 20.-6.-1961 og
Hans, født d. 14.-6.-1964.
J.E.A. er 2. generation på gården, som han overtog i 1965, efter at have forpagtet
den i 7 år, fra sin far. Den var tidligere fæstegård under "Gedsergård", og blev flyttet
ud fra byen i 1873 efter stormfloden.
Ejendomsskyld 2.850.000. Areal 37,4 ha., heraf tilkøbt 9,9 ha. Der er forpagtet 26 ha.
Stuehuset er opført i 1873 og senere moderniseret, svinestalde er opført i 1922, 1968
og 1981, lade 1922, maskinhus 1976, gastæt silo 1982 og gylletank 1989. Gårdens be
sætning er på ca. 3.000 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er roer, ærter og
halm. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, enkornssåmaskine, roeoptager, rendegraver,
truck, grisevogn, tårnsilo, varmt og koldt lufts tørreri, fuldautomatisk foderblandeanlæg og fuldautomatisk udmugningsanlæg. Maskinstation bruges til halm og der er
ansat 1 medhjælper.
J.E.A. driver desuden Sdr. Skovvej 12, Gedesby, 4874 Gedser.

GL. LANDEVEJ 112, BRUSERUP, 4873 VÆGGERLØSE, tlf. 53-877370.
ASGER CORNELIUS JENSEN, gårdejer, født d. 27.-7.-1923, søn af Rigmor og Viggo
Jensen, Bruserup.
A.C.J. har været på Korinth Landbrugsskole. Han er 2. generation på gården, som blev
overtaget i 1959 fra forældrene.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 28,5 ha., heraf tilkøbt 2,5 ha., der er 1,5 ha. skov i
fællesskoven i Marrebæk. Desuden er der forpagtet 3 ha.
Stuehuset er opført ca. 1880, kvægstalden fra 1880 er ombygget til svinestald i 1963,
svinestalden fra 1880 er moderniseret i 1985, maskinhus opført 1980, gylletank 1985
og derudover er der kartoffelkælder og lade, der er ombygget til farestald. Gården
drives med en besætning på 80 årssøer og ca. 1.600 smågrise samt 150-160 bistader,
der er fordelt ud i Sydfalster Kommune og som udlejes til frøavlerne. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er roer og kartofler. Der er 3 traktorer, kartoffeloptager,
gaffeltruck, kornloft, koldt lufts tørreri samt kartoffelsorterer. På gården er ansat 1
medhjælper og der bruges maskinstation.

GL. LANDEVEJ 131, "ADRIANSMINDE", MARREBÆK, 4873 VÆGGERLØSE, tlf. 53877581.
KJELD HEMMINGSEN, gårdejer, født d. 23.-2.-1947, søn af Grethe og Ernst Hemmingsen, Marrebæk.
K.H. har været på Næsgård Landbrugsskole. Han er i repræsentantskabet for DLG,
Lolland Falster. Han er 11. generation på gården, hvortil slægten kom i 1625, og han
overtog halvpart i den i 1974 og resten i 1980 fra forældrene. Den var tidligere
fæstegård, først under Kronen og senere under "Gedsergård", den blev frikøbt først i
1800-tallet.
Ejendomsskyld 5.400.000. Areal 130 ha., heraf tilkøbt ca. 10 ha., der er 15 ha. skov og
læbælter. Desuden er der forpagtet 30 ha.
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Stuehuset er opført 1923 og restaureret senere efter brand, svinestald opført 1923 og
modernisret 1977, lade og garage opført 1923 samt maskinhus 1974. Gården drives
med en besætning på 160 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, roer,
kartofler, gulerødder, raps, ærter og græsfrø. Der er 6 traktorer, 1 mejetærsker,
kartoffeloptager, gulerodsoptager, kartoffellægger, gulerodssåmaskine, kombisåmaskine, roeredskaber, rotorharvesæt, sorterings- og pakkemaskiner for specialafgrøder,
plan- og tårnsilo, varmt og koldt lufts tørreri, halmfyr, kartoffellager og vindmølle.
På gården er ansat 1 medhjælper.
GL. LANDEVEJ 142, "MARE
MARK", MARREBÆK, 4873 VÆGGERLØSE, tlf. 53-877347.
JOHANNES TOXVÆRD HEMMINGSEN, gårdejer, født d. 13.-5.1904, søn af Marie og Christian
Toxværd Hemmingsen, gift d.
24.- 4.-1942 med Katrine Boesen,
født d. 8.-2.-1904 og død d.
13.-2.- 1977. Parret har sønnen
Hans Christian, født d. 9.-4.-1943.
J.T.H. har været på Lyngby Landbrugsskole. Han er tillidsmand i
Landboforeningen samt har siddet i sognerådet i perioden 1954-74 samt i amtsrådet
1958-70.
J.T.H. overtog gården d. 15.-3.-1931 fra Kristian Larsen.
Ejendomsskyld 2.900.000. Areal 56,3 ha., heraf 3,3 ha. skov.
Gården er en 4-længet gård med egetræsbindingsværk og stuehuset er ombygget væ
sentlig i perioden 1906-31, derudover er der lade fra 1911 og maskinhus 1986. Gårdens
besætning er på ca. 200 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er roer, korn,
frø og lucerne. Der er 2 traktorer, enkornssåmaskine, roeoptager, tårnsilo og varmt
lufts tørreri. På gården er ansat 1 medhjælper.
GL. LANDEVEJ 142, "MARREMARK", 4873 VÆGGERLØSE.
NIELS CORNELIUSSEN, gårdejer, født d. 17.-12.-1964, søn af Musse og Johannes
Corneliussen, Højet.
N.C. har været på Næsgård Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1990.
Areal 56 ha., heraf 3,3 ha. skov.
Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og roer. Der er 3 traktorer.

GEDSER LANDEVEJ 10, TJÆRE
BY TANG, 4800 NYKØBING F.,
tlf. 53-877251.
HARALD FRIIS LUND, travtræ
ner, født d. 17.-9.-1940, søn af
Johanne og Marius Lund, Klov
borg, Jylland, bor sammen med
Nanna Rasmussen, damefrisør,
født d. 1 1.-5.-1942, datter af
Mary og Aage Johannes Rasmus
sen, København. Parret har bør
nene: Per, født d. 21.-4.-1963 og
Palle, født d. 8.-2.-1973.
H.F.L. overtog gården i 1969 fra Thyra Havstrøm.
Areal 4,4 ha., 2,2 ha. er bortforpagtet.
Kvæg- og svinestalde er ombygget til hestebokse. Der drives travtrænervirksomhed
med ca. 50 heste. Der er ansat 2 medhjælpere og 1 skolepige.
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GEDSER LANDEVEJ 23, "TANGHOLM", TJÆREBY, 4800 NYKØBING F., tlf. 53877022.
NIELS ERIK NIELSEN, gårdejer, født d. 10.-9.-1956, søn af Valborg og Ole Nielsen,
Tjæreby, gift d. 30.-7.-1988 med Lena Hansen, kontorassistent, født d. 17.-2.-1956,
datter af Lis og Ove Hansen, Torpe. Parret har børnene: Christian, født d. 24.-4.-1981
og Heidi, født d. 10.-6.-1988.
N.E.N. har været på Gråsten Driftlederskole. Han er 3. generation på gården, hvor
han overtog halvpart d. 3.-1.-1984 og resten d. 1.-6.-1985 fra sin far.
Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 56,8 ha.
Stuehuset er opført 1927 og løbende restaureret, bygningerne er indrettet til værksted
og magasin m.m., derudover er der en lade. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn,
roer og porrer. Der er 3 traktorer, enkornssåmaskine, markvandingsanlæg, rendegra
ver, tårnsilo, varmt lufts tørreri samt halmfyr. Maskinstation bruges lidt.
N.E.N. driver desuden "Elisabethsminde", Skovbyvej 36, 4873 Væggerløse.
GEDSER LANDEVEJ 35, "BRÆNDERISGAARD", 4873 VÆGGER
LØSE, tlf. 53-877803.
JENS JØRGEN HOLMSTRØM
JENSEN, gårdejer, født d. 24.-5.1949, søn af Esther og Åge Jen
sen, Væggerløse, gift d. 30.-7.1977 med Birgit Hansen, medhjæl
pende hustru, født d. 16.-5.-1957,
datter af Kirsten Harriet og
Ernst Hansen, Lillebrænde. Par
ret har børnene: Jakob, født 23.10.-1978, Peter, født 22.-2.-1982

og Johanne, født d. 3.-7.-1986.
J.J.H.J. har været Då Næseård Landbrugsskole. Han er offentlig vurderingsmand samt
formand for Menighedsrådet i Væggerløse. J.J.H.J., der er 7. generation på gården,
overtog første del i 1978 og resten i 1983 fra forældrene. Gården er flyttet ud fra
Væggerløse By og var tidligere fæstegård under "Gjedsergård", i 1770 blev den selv
ejergård. J.J.H.J.'s slægt kom til gården i 1785 og den er siden gået i arv fra far til
søn, datteren Johanne er den første pige, der er født på gården, i ca. 165 år.
Ejendomsskyld 3.100.000. Areal 47 ha., heraf tilkøbt 3 ha. Derudover er der forpagtet
16,5 ha.
Stuehuset er opført i 1900 og moderniseret i 1984, kvægstalden er ombygget til svine
stald i 1972, svinestalden fra 1934 er ombygget og moderniseret i 1982, fare- og
drægtighedsstald opført 1978 og der er en drægtighedsstald, hvis alder e ukendt, lade
opført 1923, kartoffelhus 1976, 2 gastætte siloer 1980, maskinhus 1989 og gylletank
1986. Gården drives med en besætning på 150 årssøer og ca. 3.000 solgte smågrise.
Planteproduktionens salgsafgrøder er roer, kartofler og halm. Der er 6 traktorer, 1
mejetærsker, enkornssåmaskine, roeoptager, svinglæsser, kartoffeloptager, kartoffel
sorterer, halmfyr samt klimacontainer. På gården er ansat 1 medhjælper og der bruges
lidt maskinstation.
J.J.H.J. driver desuden GI. Marielystvej 23, 4873 Væggerløse, på 3 ha.
GEDSER LANDEVEJ 36, 4873 VÆGGERLØSE, tlf. 53-877899.
GERT MIKKELSEN, gårdejer, født d. 28.-2.-1949, søn af Hilma og Sigurd Mikkelsen,
Væggerløse, gift d. 3.-4.-1969 med May-Britt Christensen, udearbejdende, født d.
31.-5.-1949, datter af Ruth og Helge Christensen, Nykøbing F. Parret här børnene:
Claus, født d. 7.-9.-1969, Søren, født d. 26.-5.-1972 og Luise, født d. 27.-4.-1983.
G.M. er 5. generation på gården, som han overtog i 1984 fra sin mor. Gården har
været i slægtens eje siden 1826 og har tidligere hørt under "Gedsergård" og lå i
Væggerløse By. Ejendomsskyld 2.700.000. Areal 38 ha., heraf ca. 1 ha. skov og 1 ha.
mose. Jorden er bortforpagtet.
Bygningerne er under restaureringen. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, roer
og frø. Der er 1 vindmølle.
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HAKON FALK RASMUSSEN, gårdejer, født d. 20.-6.-1928, søn af Jenny og Vilhelm
Falk Rasmussen, Højet, gift d. 10.-12.-1955 med Martha Petersen, medhjælpende
hustru, født d. 12.-12.-1929, datter af Elna og Viggo Petersen, Købelev. Parret har
børnene: Susanne, født d. 14.-10.-1956, Vivi, født d. 16.-12.-1958, Claus, født d.
9.-10.-1962 og Lars, født d. 15.-7.-1965.
H.F.R. er 7. generation på gården, som har været i slægtens eje i ca. 250 år, og han
overtog den d. 1.-3.-1963 fra forældrene.
Ejendomsskyld 1.940.000. Areal 32 ha., der er ca. 1 ha. med grantræer.
Stuehuset er opført i 1925 og restaureret flere gange, senest i 1975 , kvægstald,
svinestald og maskinhus er opført i 1965. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn,
roer og kartofler. Der er 2 traktorer, enkornssåmaskine, kartoffeloptager, plansilo,
koldt lufts tørreri og kartoffelsorteringsanlæg. Maskinstation bruges lidt.
GEDSER LANDEVEJ 43, "FYNBOGAARD", HØJET, 4873 VÆG
GERLØSE, tlf. 53-877578.
OLE CHRISTOFFERSEN JØR
GENSEN, gårdejer, født d. 4.-4.1944, søn af Gudrun og Sven
Jørgensen, Højet, gift d. 29.-8.1970 med Karin Jensen, kontor
assistent, født d. 3.-5.-1947, dat
ter af Andrea og Hans Jensen,
Eskildstrup. Parret har børnene:
Claus, født d. 23.-2.-1971 og Mi
chael, født d. 10.-1.-1974.
O.C.J. har været på Næsgård Landbrugsskole. Han overtog gården i september 1972
fra sine forældre. Ejendomsskyld 3.800.000. Areal 67 ha., heraf 5 ha. skov.
Stuehuset er opført 1886 og senere moderniseret, svinestalden fra 1886 er senere
ombygget til drægtighedsstald, farestald og fravænningsstald er opført 1976, slagtesvinestald 1980, lade og maskinhus 1886, gylletank 1981 og gastæt silo 1986. Gården
drives med en besætning på ca. 80 årssøer, ca. 300 solgte smågrise og 1.400 slagte
svin. Planteproduktionens salgsafgrøder er græsfrø, roer, vinterraps, maltbyg og hvede.
Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, rendegraver, plansilo, halmfyr samt foder- og ud
mugningsanlæg. Maskinstation bruges til lidt af hvert.
GEDSER LANDEVEJ 49, "TOFTEHØJGAARD", GEDESBY, 4874
GEDSER, tlf. 53- 879096.
CHRISTIAN ROSE RASMUSSEN,
gårdejer, født d. 22.-1.-1912, søn
af Kirstine og Martin Rasmus
sen, Hårby, gift d. 11.-4.-1941
med Petra Elisabeth Pedersen,
født d. 21.-6.-1910, datter af
Marta og Lars Pedersen, St. Hed
dinge. Parret har datteren Ben
te, født d. 4.-5.-1942.
C.R.R. har været på Dalum
Landbrugsskole. Han overtog
gården d. 1.-1.-1957 fra Seehausen, men havde forpagtet den fra foråret 1947.
Ejendomsskyld 2.470.000. Areal 50 ha., heraf tilkøbt 3,5 ha., der er 1 ha. plantage.
Stuehuset er opført 1873, kvægstalden er ombygget til svinestald, lade er opført med
kornsiloer og maskinhuset er fra 1960. Planteproduktionens salgsafgrøder er roer, malt
byg, lucerne, raps og rug. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, roeoptager, halmsnitter,
samt varmt og koldt lufts tørreri. Maskinstation bruges ind i mellem. Gården er gen
opført efter stormfloden i 1872, hovedsalig med samme materialer.
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GEDSER LANDEVEJ 50, "SKØIGACE", GEDESBY, 4874 GEDSER.
PER TOXVÆRD, proprietær, omtales under "Pedersgaard", Kobbelsøvej 8a, Gedesby.
P.T. overtog gården d. 1.-1.-1987 fra Herluf Hasling.
Ejendomsskyld 2.750.000. Areal 35 ha.
Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, roer, græsfrø, gule ærter, halm og lucerne.
P.T. driver gården fra "Pedersgaard", Kobbelsøvej 8A, Gedesby, og desuden ejer og dri
ver han Koragervej 1, Gedesby, 4874 Gedser.
GODTHÅBSALLE 1, "NORGAARD",
MARREBÆK, 4873 VÆGGERLØ
SE, tlf. 53-877355.
AAGE PEDERSEN, gårdejer, født
d. 30.-12.-1919, søn af Hansine
og Jens Pedersen, Rodbjerg, gift
d. 21.-10.-1951 med Else Hansen,
pensionist, født d. 17.-7.-1921,
datter af Martha og Jens Peder
Hansen, Frejlev. Parret har søn
nen Claus, født d. 22.-4.-1962.
AA.P. overtog gården d. 1.-12.1950 fra Hans Jensen og Hans
Hansen.
Ejendomsskyld 1.060.000. Areal 27,5 ha., som er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1926, 3-længet staldbygning opført 1926 og tilbygget i 1978.
AA.P. driver gården fra Vesterrisvej 3, Radbjerg, 4873 Væggerløse.

HASSELØ TVÆRVEJ 3, HASSELØ, 4873 VÆGGERLØSE.
JOHANNES CORNELIUSSEN, gårdejer, omtales under Brænderisvej 11.
J.C. overtog gården i perioden 1981-87 fra Ella og Kurt Mikkelsen, Svend Jensen,
Svend Ravn og Anders Håbegård.
Ejendomsskyld 3.230.000. Areal 60 ha., det er 4 gårde, som er sammenlagt.
Bygningerne er opført i 1862.
J.C. driver gården fra "Kaaregaard", Brænderisvej 11, Højet, 4873 Væggerløse.
HASSELØVEJ 27, HASSELØ, 4873 VÆGGERLØSE, tlf. 53-877040.
ERIK ROSENKILDE HANSEN, gårdejer, født d. 5.-4.-1936, søn af Mary og Dan Han
sen, Flintinge, gift d. 28.-11.-1959 med Lissi Hansen, født d. 2.-11.-1939, datter af
Rimor og Charles Hansen, Meesse. Parret har børnene: Dorthe, født d. 30.-4.-1960,
John, født d. 31.-10.-1961 og Lene, født d. 16.-3.-1968.
E.R.H. har været på Lundby Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-2.-1971 fra
Rasmus Stang.
Ejendomsskyld 2.095.400. Areal 27,8 ha., heraf tilkøbt 5,5 ha. Derudover er der forpagtet 24,5 ha.
Stuehuset er opført i 1903 og senere restaureret, svinestalde er opført 1900 og 1971,
maskinhus 1971. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, roer og frø. Der er 3 trak
torer, 1 mejetærsker, enkornssåmaskine, roeoptager, plan- og tårnsilo, varmt og koldt
lufts tørreri, anpart i vindmølle samt fuldautomatisk udmugningsanlæg. Der er part i
øen Kalvø.

HASSELØVEJ 42, "VINDTOFTEGÅRD", HASSELØ, 4873 VÆGGERLØSE, tlf. 53877055.
JØRGEN HORNSTRUP, gårdejer, født d. 8.-4.-1918, søn af Anna Jenny og Frederik
Otto Hornstrup, gift d. 26.-6.-1948 med Karen Margrethe Clausen, husmor, født d.
19.-2.-1920, datter af Agnes og Claus Johannes Clausen, Nakskov. Parret har børnene:
Erik, født d. 13.-8.-1949, Niels, født d. 29.-12.-1950 og Kirsten, født d. 14.-6.-1957.
J.H. har været på Lundby Landbrugsskole. Han overtog gården i 1957, efter at have
forpagtet den i 5 år, fra forældrene. Gården har været i selveje siden 1883 og slægten
kan føres tilbage, til 1687.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 23 ha., heraf 0,5 ha. skov. 11 ha. er bortforpagtet.
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Stuehuset er opført 1895, kvægstalden fra 1895 er ombygget til svinestald i 1974,
svinestalden fra 1894 er nyopført og udbygget i 1974, laden fra 1895 er gennemrestaureret og bevaret i gammel stil i 1985, derudover er der 2 ajlebeholdere. Gårdens
besætning er på 25 årssøer og ca. 350 solgte smågrise. Planteproduktionens salgsafgrø
der er roer, korn og raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, andel i enkornssåmaski
ne, roeoptager, tårnsilo, koldt lufts tørreri, anpart i vindmølle og fuldautomatisk
udmugningsanlæg. Maskinstation bruges til lidt af hvert.

HASSELØVEJ 93, HASSELØ,
4873 VÆGGERLØSE, tlf. 53-877176.
AAGE RASMUS CORNELIUSSEN,
gårdejer, født d. 16.-9.-1926, søn
af Helga og Hans Julius Corneliussen, Hasselø, gift d. 28.-7.-1962
med Annelise Margrethe Larsen,
medhjælpende hustru, født d. 7.4.-1936, datter af Ellen og Theo
dor Larsen, Kettinge. Parret har
børnene: Kirsten, født d. 14.-8.1963 og Irene, født d. 12.-4.-1967.
AA.R.C. har været på Korinth
Landbrugsskole. Han er 3. generation på gården, som han overtog i 1968 fra forældre
ne, efter at han havde været forpagter i 6 år.
Ejendomsskyld 1.750.000. Areal 27 ha.
Stuehuset er opført i første halvdel af 1700-tallet, kvæg- og hestestald er opført i
første halvdel af 1700-tallet og væsentlig ombygget og tilbygget i perioden 1900-1920,
svinestalden er opført i første halvdel af 1700-tallet og maskinhuset er fra 1906.
Gårdens besætning er på 20 årssøer og ca. 400 solgte smågrise. Planteproduktionens
salgsafgrøder er er roer og maltbyg. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, enkornssåmaskine, kornloft samt anpart i vindmølle.
HASSELØVEJ 103, "SUNDHAVEGAARD", HASSELØ, 4873 VÆG
GERLØSE, tlf. 53-874120.
NIELS BO LARSEN, gårdejer,
født d. 10.-6.-1956, søn af Jytte
og Knud Larsen, Tunnerup, gift
d. 1.-8.-1981 med Annette Juhl,
dyrlæge, født d. 17.-6.-1952, dat
ter af Elsebeth Juhl og Georg
Richard Bruun, Tårnby. Parret
har børnene: Lasse, født d. 6.5.-1982 og Maria, født d. 5.-4.1984.
N.B.L. har været på Lyngby Driftlederskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1981 fra
Knud Rasmussen.
Ejendomsskyld 2.370.000. Areal 40 ha., deraf tilkøbt 16 ha., der er 4,5 ha. eng. Der
udover er der 47 ha. i forpagtning, bl.a. "Engdal", Engdalen 4, Tannerup, 4800
Nykøbing F.
Stuehuset er opført i 1938 og restaureret flere gange, svinestalden fra 1932 er om
bygget til hestestald i 1982, sostalden er sammenbygget med maskinhuset fra 1982,
gastæt silo er opført 1982. Gården drives med en besætning på 65 årssøer og ca. 1.500
solgte smågrise samt 7 får, 1 vædder og 3 heste samt 6 stk. Greyhounds til opdræt.
Planteproduktionens salgsafgrøder er roer, maltbyg, ærter, vinterraps og hvede. Der er
3 traktorer, 1 mejetærsker, andel i enkornssåmaskine, roeoptager og vindmølle.
Maskinstation bruges en del og der er ansat 1 medhjælper. Til gården hører 1/12 af
Kalveøen, som bruges til græsning.
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ERIK HAAGEN HAAGENSEN,
gårdejer, født d. 19.-6.-1915, søn
af Hilleborg og Axel Haagensen,
Frederiksberg, gift d. 25.-10.-1941
med Vibeke Eads Ubsdale Switzer,
medhjælpende hustru, født d.
14.- 7.-1918, datter af Esther og
John Ubsdale Switzer, Mundelstrup.
Parret har børnene: Lise, født d.
10.-4.-1943, Gitte, født d. 30.-

3.-1946 og Finn, født d. 13.-4.-1949.
E.H.H. er uddannet dyrlæge ved Kgl. Vet. Landbrughøjskole. Han overtog gården i
1966 fra Hans Erik Andersen.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 11 ha., der er frasolgt 6,5 ha.
Stuehuset er opført ca. 1770 og senere restaureret, kvægstald, svinestald og lade er
opført ca. 1770. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og lucerne. Der er 2 trak
torer, anpart i vindmølle samt jordvarmeanlæg.
HASSELØVEJ 121, HASSELØ, 4873 VÆGGERLØSE, tlf. 53-877081.
FRANK EJNAR MIKKELSEN, gårdejer, født d. 4.-10.-1923, søn af Agnes og Hans
Peter Mikkelsen, Hasselø, gift d. 13.-4.-1960 med Karen Mary Clausen, medhjælpende
hustru, født d. 21.-12.-1926, datter af Clara og Otto Clausen, Nr. Ørslev. Parret har
sønnen Claus Ejnar, født d. 6.-7.-1961.
F.E.M. overtog gården, der har været i slægtens eje gennem 5 generationer, i 1959 fra
moderen. Gården, der har været i slægtens eje siden ca. 1800, blev i 1868 flyttet ud
fra Hasselø By, den har tidligere hørt under "Gedsergård". Det menes, at der har
været en boplads for ca. 10.000 år siden på gårdens jorde, idet der er fundet mange
flinteredskaber.
Ejendomsskyld 1.180.000. Areal 18,7 ha.
Stuehuset er opført 1868 og senere gennemrestaureret, kvægstalden fra 1860 er senere
ombygget til kombineret svine- og kostald, svinestalden er fra 1870. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er korn, roer og frø. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, roeopta
ger, enkornssåmaskine, kornloft samt anpart i vindmølle.

HAVLYKKEVEJ 1, "HJØRNEGAARD", ULSLEV, 4872 IDE
STRUP, tlf. 53-848411.
HANS JØRGEN HANSEN KAA
RE, gårdejer, født d. 31.-12.-1935,
søn af Thora og Karl Hansen
Kaare, Ulstev, gift d. 1.-2.-1958
med Else Christiansen, født d.
11.-3.-1939, datter af Olga og
Carl Christiansen, Karleby. Par
ret har børnene: Jørgen Ebbe,
født d. 15.-5.-1958, Karen Mar
grethe, født d. 30.-4.-1960 og Hans Henrik, født d. 26.-9.-1963.
H.J.H.K. arbejder som chauffør. Han er 4. generation på gården, der blev overtaget d.
1.-1.-1972 fra forældrene. Gården har tidligere hørt under Nykøbing F. Hospital og
blev frikøbt i 1864, i 1940 blev den udflyttet fra Ulslev By og nyopført af Jørgen H.
Kaare.
Ejendomsskyld 2.400.000. Areal 29,2 ha. og der er forpagtet 3,3 ha. Al jorden er
bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1940, kvægstalden fra 1941 er ombygget til svinestald i 1976,
svinestald opført 1941, laden fra 1941 er tilbygget i 1953. Sønnen Hans Henrik, der
bor i Sdr. Ørslev, forpagter jorden, og har købt maskinerne af faderen.
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HAVLYKKEVEJ 2, "VESTMINDEGAARD", ULSLEV, 4872 IDE
STRUP, tlf. 53-848064.
HENRIK VEST HANSEN, gårdejer,
født d. 20.-2.-1963, søn af Kir
sten og Arne Vest Hansen, Ulslev.
H.V.H. har været på Dalum Land
brugsskole. Han er i bestyrelsen
for lokalforeningen for RDM.
Han er 5. generation på gården,
der med sikkerhed har været i
slægtens eje fra 1843. Han over
tog den d. 1.-7.-1985 fra sin far.

Areal 27 ha. og der er forpagtet 4 ha.
Stuehuset er opført i 1877 og moderniseret flere gange, kvægstalden er renoveret i
1985, derudover er der 2 kvægstalde samt kombineret lade og maskinhus fra 1962.
Gårdens besætning er på 41 årskøer og 80 ungdyr af racen RDM. Planteproduktionens
salgsafgrøder er roer og byg. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, rendegraver, enkorns
såmaskine, fuldfoderblandeanlæg samt fuldautomatisk udmugningsanlæg. På gården er
ansat 1 medhjælper samt 1 skoleelev og maskinstation bruges til høst.

HAVLYKKEVEJ 9, "ULSLEVGÅRD", ULSLEV, 4872 IDESTRUP,
tlf. 53-848594.
KNUD HANSEN, gårdejer, født
d. 4.-12.-1944, søn af Elisabeth
og Sofus Hansen, Ulslev, gift d.
24.-5.-1969 med Lene Jørgensen,
født d. 28.-5.-1947, datter af
Julie og Svend Jørgensen, Vedby.
Parret har børnene: Lars, født d.
20.-7.-1972, Dorthe, født d. 27.6.-1974 og Niels, født d. 3.-9.1977.
K.H. har været på Høng Landbrugsskole. Han er 3. generation på gården, der blev
overtaget den 1.-4.-1976 fra forældrene.
Ejendomsskyld 3.250.000. Areal 40,4 ha. og der er forpagtet 33 ha.
Stuehuset er opført ca. 1790 og gennemrestaureret i perioden 1977-80, kvægstald og
svinestald fra omkring 1790 er ombygget og moderniseret senest i 1976/77, derudover
er der lade, køresilo samt fodermesterbolig. Gården drives med en besætning på 450
slagtesvin, 5 årsammekøer, 5 ungdyr og 8 slagtekalve af blandet race. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er sukkerroer, hvede og byg. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker,
roeoptager, enkornssåmaskine, halmpresser og kornloft. Maskinstation bruges til
gødningskørsel.
HAVLYKKEVEJ 15, "HAVLYKKEGÅRD", ULSLEV, 4872 IDESTRUP,
tlf. 53-848325.
THORKILD CHRESTEN BONDE,
gårdejer, født d. 14.-10.-1930,
søn af Dagny og Morten Bonde,
Ulslev, gift d. 29.-4.-1961 med
Kirsten Pedersen, medhjælpende
hustru, født d. 14.-2.-1940, dat
ter af Karen og Christian Peder
sen, Sdr. Tåstrup. Parret har bør
nene: Michael, født d. 10.-9.1962, Lisbeth, født d. 19.-8.-1965
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K.P. er byrådsmedlem for Venstre.
T.C.B. har været på Sydsjælland Landbrugsskole. Han er formand for Menighedsrådet i
Idestrup, formand for Idestrup Foredragsrække, i repræsentantskabet for Idestrup
Hallen (Formand), i bestyrelsen for Nørre Ørslev Ungdomsskole samt i bestyrelsen for
Venstre i Sydfalster. Han er 2. generation på gården, som han overtog i 1967 fra sine
forældre.
Ejendomsskyld 1.850.000. Areal 25 ha., heraf 3 ha. eng. Derudover er der forpagtet
3,5 ha.
Stuehuset er opført i 1894 og løbende restaureret, kvægstalden fra 1875 er ombygget
til svinestald i 1978, svinestalde er opført ca. 1900 og 1978, maskinhus 1978. Gården
drives med en besætning på 55 årssøer, ca. 500 solgte smågrise, ca. 80 slagtesvin og
ca. 250 LY polte. Den har været drevet som svineavlscenter i 40 år. Planteproduk
tionens salgsafgrøde er roer. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, roeoptager, tårnsilo,
koldt lufts tørreri samt udmugningsanlæg. Maskinstation bruges en del.
HELLERSVEJ 2, "LUNDGÄRD", HILLESTRUP, 4872 IDESTRUP.
CLAUS SKYTTE, omtales under Hillestrupvej 3, 4872 Idestrup.
C.S. overtog ejendommen i 1987 fra Erik Skytte Madsen.
Areal 27 ha.
Gården er firelænget, alle bygningerne er opført i 1901. Den hørte tidligere under
Orupgaard, men blev frikøbt ca. 1874.
C.S. ejer og driver desuden Hillestrupvej 3, 4872 Idestrup.

HILLESTRUPVEJ 3, "TORKILDE", HILLESTRUP, 4872 IDESTRUP, tlf. 53-848217.
CLAUS SKYTTE, gårdejer, søn af Aase og Knud Skytte, gift med Birthe Holst, lærer.
Parret har 2 børn.
C.S. er agronom. Han overtog gården i 1983 fra sin far. Slægten har været på gården
siden 1660. Gården hørte oprindelig under Kronen. I 1767 blev den lagt ind under
"Orupgaard", jorden blev udskiftet i 1791. Gården blev frikøbt i 1874 og flyttet ud fra
Hillestrup by i 1912.
Areal 35 ha. og der er forpagtet 20 ha.
Stuehuset er opført i 1912/13, kvægstalde 1912/13 og 1979/80, svinestalden fra
1912/13 er senere ombygget til kalvestald, laden er fra 1912/13 og maskinhuset er fra
1977/78. Gården drives med en besætning på 75 årskøer af racen Jersey.
C.S. ejer og driver også "Lundgård", Hellersvej 2, Hillestrup, 4872 Idestrup.
JERNBANEVEJ 13, SDR. ØRSLEV, 4872 IDESTRUP, tlf. 53-848987.
HANS HENRIK HANSEN KAARE, elmontør og forpagter, født d. 26.-9.-1963, søn af
Else og Hans Jørgen Hansen Kaare, Ulslev, bor sammen med Anette Friis Hansen, ren
gøringsassistent, født d. 3.-6.-1968, datter af Ketty og Karl Aage Friis Hansen.
H.H.H.K. overtog gården d. 1.-3.-1989 fra sin far.

KATTESUNDET 3, "STENVANG",
STAUREBY, 4874 GEDSER, tlf.
53-878019.
JØRN DALBY, gårdejer, født d.
6.-4.-1955, søn af Karla og Arne
Dalby, Systofte, gift d. 19.-6.1982 med Elsebeth Hemmingsen,
timelærer, født d. 17.-10.-1958,
datter af Sigrid og Frode Hem
mingsen, Nykøbing F. Parret har
børnene: Sina, født d. 25.-8.-1985
og Maria, født d. 8.-6.-1988.
J.D. er lokalkonsulent for Top
Danmark og har været på Næsgård Landbrugsskole. Han er i repræsentantskabet for
sukkerfabrikken i Nykøbing F., i bestyrelsen for Halmleverandørforeningen, i bestyrel
sen for Sukkerroedyrkerforeningen samt i bestyrelsen for Venstre Vælgerforening. Han
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overtog gården d. 1.-2.-1981 fra forældrene.
Ejendomsskyld 3.200.000. Areal 50 ha., heraf tilkøbt 22 ha.
Stuehuset er opført i 1777 og restaureret senest i 1961, kvægstald og svinestald er
opført i 1977, de benyttes ikke mere, maskinhus er opført i 1983. Planteproduktionens
salgsafgrøder er roer, byg, vinterbyg, hvede, rug, gule ærter, raps og halmfyr. Der er
andel i traktor og mejetærsker, desuden er der enkornssåmaskine, roeoptager, sving
læsser, koldt lufts tørreri samt anpart i vindmølle. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
KETTINGEVEJ 118, "BILLESHØJ", FREJLEV, 4892 KETTINGE.
NIELS RASMUSSEN KIMER, omtales under Tangetvej 19.
N.R.K. overtog gården i 1966 fra Knud Bonke.
Ejendomsskyld 1.550.000. Areal 22 ha.
Stuehuset er opført ca. 1840-50 og senere moderniseret, udbygningerne er opført ca.
1840-50. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede, roer og maltbyg. Der er
plansilo samt koldt lufts tørreri.
N.R.K. driver gården fra "Lundledgaard", Tangetvej 19, Tjæreby, 4800 Nykøbing F.

KIRKEVEJ 45, "LANGMOSEGAARD", SDR. ØRSLEV, 4872
IDESTRUP, tlf. 53-848068.
FREDE V. NIELSEN, lektor
dr.pæd., født d. 10.-5.-1942, søn
af Sigvald Nielsen.
F.V.N. er lektor ved Danmarks
Lærerhøjskole. Han overtog går
den d. 1.-3.-1989 fra sin far.
Ejendomsskyld 3.200.000. Areal
46 ha., heraf tilkøbt 22 ha., der
er frasolgt 7 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1890 og løbende restaureret, driftsbygningerne, bestående af
kvægstald, svinestald, lade og maskinhus, er opført i perioden 1916-60.
F.V.N. driver desuden "Lundegaard", Digelsvej 2, Langstrup, 3480 Fredensborg, på 40
ha.
KOBBELSØVEJ 8A, "PEDERSGAARD", GEDESBY, 4874 GEDSER, tlf. 53-879627.
PER TOXVÆRD, proprietær, født d. 22.-4.-1955, søn af Tove og Ludvig Toxværd,
Skelby.
P.T. driver desuden Skelby Maskinstation, han har været på Lyngby Landbrugsskole.
Han overtog gården d. 1.-4.-1981 fra Hans Christian Jensen.
Ejendomsskyld 2.800.000. Areal 15,5 ha. og der er forpagtet 50 ha.
Stuehuset er opført ca. 1911 og restaureret 1979/80, alle staldbygningerne er revet
ned i 1986 og et nyt maskinhus blev opført dette år. Planteproduktionens salgsafgrø
der er korn, roer, græsfrø, gule ærter, halm og lucerne. Der er 5 traktorer, 2 meje
tærskere, 2 rendegravere, 2 selvkørende skårlæggere, 1 roeoptager, 1 enkornssåmaski
ne, rotorharvesæt, 3 kalkspredere, 1 gødningsspreder, skiveslåmaskine til frø, 1 big
balle halmpresser, amoniakanlæg samt 8 anparter i vindmølle. På gården er ansat 4
medhjælpere. P.T. driver desuden "Skøigace", Gedser Landevej 50, Gedesby, 4874
Gedser, samt Korsagervej 1, Gedesby, 4874 Gedser.

KORSAGERVEJ 1, GEDESBY, 4874 GEDSER.
PER TOXVÆRD, proprietær, omtales under "Pedersgaard", Kobbelsøvej 8A.
P.T. overtog gården d. 1.-6.-1989 fra Helge Skov.
Ejendomsskyld 850.000. Areal 15,5 ha.
Stuehuset er opført 1915-20, derudover er der kvægstald og svinestald, som ikke benyt
tes. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, roer, græsfrø, ærter, halm og lucerne.
Gården drives sammen med "Pedersgaard", Kobbelsøvej 8A, Gedesby, 4874 Gedser,
samt "Skøigace", Gedser Landevej 50, Gedesby, 4874 Gedser.
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KORSAGERVEJ 10, GEDESBY,
4874 GEDSER, tlf. 53-879137.
POUL MIKKELSEN, gårdejer,
født d. 30.-1.-1931, søn af Elna
og Nikolaj Mikkelsen, Stubbekø
bing, gift d. 17.-5.-1958 med In
ger Nielsen, hjemmehjælper, født
d. 22.-5.-1933, datter af Helga
og Viggo Nielsen, Frejlev. Parret
har børnene: Karin, født d. 28.3.-1959 og Lene, født d. 26.-3.1962.
P.M. overtog gården d. 10.-4.1958 fra Gunnar Corneliussen.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 16 ha., heraf tilkøbt 7,5 ha.
Stuehuset er opført 1940 og senere gennemrestaureret, svinestald opført 1940 og ma
skinhus 1978. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og roer. Der er 2 traktorer, 1
mejetærsker, enkornssåmaskine, roeoptager og plansilo. Gården er udstykket fra
"Strandgården" i 1940.

KRANGETVEJ 5, "KÆMPEGAARD", HILLESTRUP, 4872 IDESTRUP, tlf. 53-848084.
JOHAN DUE, gårdejer, født d. 19.-8.-1925, søn af Kristiane og Hans Peter Due, Hil
lestrup, gift d. 16.-6.-1948 med Alice Strange Hovmand, husmor, født d. 20.-6.-1925,
datter af Marie og Poul Hovmand, Idestrup. Parret har børnene: Jens, født d. 29.-6.1950 og Birthe, født d. 23.-10.-1955.
J.D. har været på Korinth Landbrugsskole. Han er 2. generation på gården, som han
først forpagtede i 1954, og overtog d. 1.-3.-1959 fra sine forældre. Gården har været
fæstegård under "Orupgård", og blev frikøbt ca. 1860.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 19 ha.
Stuehuset er opført før 1870 og moderniseret flere gange, senest i 1968, kvægstald og
hestestald fra 1870 er ombygget til svinestald i 1963, svinestald og lade er opført
1870. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og roer. Der er 2 traktorer, 1 meje
tærsker, enkornssåmaskine, roeoptager, tårnsilo, varmt og koldt lufts tørreri samt
halmfyr.

KRANGETVEJ 7, "KILDEGAARD",
HILLESTRUP, 4872 IDESTRUP,
tlf. 53-848327.
OTTAR MOGENSEN, gårdejer,
født d. 11.-9.-1915, søn af Hele
ne og Hans Mogensen, Gundslevmagle, gift d. 28.-5.-1941 med
Estrid Nielsen, medejer, født d.
15.-12.-1917, datter af Clara og
Rasmus Nielsen, Hillestrup. Par
ret har børnene: Poul Ebbe, født
d. 10.-10.-1943, Hans Henrik,
født d. 27.-9.-1948, Birgitte,
født d. 27.-8.-1950 og Vibeke, født d. 17.-7.-1954.
E.M. er 3. generation på gården, som parret overtog i juni 1941 fra Clara Nielsen.
Gårdens navn stammer fra et sagn om en gammel kilde.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 14,4 ha., der er frasolgt 0,5 ha. Jorden er bortfor
pagte t.
Stuehuset er opført i 1911/12, gården er 4-længet m. 3 yderligere bygninger, indehol
dende bl.a. garage, hønsehus og svinestald. Der er 1 traktor.
KROGEDEVEJ 3A, "ALLINGSGAVE", GEDESBY, 4874 GEDSER, tlf. 53-879277.
JOHANNES TØNNESEN LOLLE, gårdejer, født d. 11.-5.-1936, søn af Nicoline og
Anton Tønnesen Lolle, Gedesby, gift d. 27.-1.-1963 med Bitten Møller, dagplejemor,
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født d. 14.-1.-1938, datter af
Erna og Peter Møller, Listrup.
Parret har børnene: Jørn, født d.
18.-4.-1964 og Britt, født d. 13.2.-1973.
Johannes T. Lolle er frivillig
brandmand og medlem af Digebe
styrelsen for Falsters Østkyst,
han har været på Korinth Land
brugsskole. J.T.L. er 5. genera
tion på gården, som han overtog
d. 1.-8.-1971 fra sine forældre.
Gården har tidligere hørt under
"Gedsergård", men blev frikøbt i 1830'erne.
Ejendomsskyld 3.230.000. Areal 50 ha., heraf tilkøbt 10 ha., der er frasolgt 13 ha.
Stuehuset er opført ca. 1858 og nyopført i 1955, kvægstald og svinestald er opført
efter stormen i 1967. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, roer, frø, lucerne og
halm. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, roeoptager og aftopper. Maskinstation bruges
til lidt af hvert.

KROGEDEVEJ 5, "BAKKEGÅRD",
GEDESBY, 4874 GEDSER, tlf.
53-879352.
JØRN PETERSEN, landmand,
født d. 23.-4.-1929, søn af Jør
gen Petersen, Stubbekøbing, gift
d. 9.-11.-1955 med Lis Dunk Han
sen, bestyrerinde, født d. 17.10.-1935, datter af Henry Han
sen, 0. Ulslev. Parret har bør
nene: Anette, Bjarne, Marianne
og Henrik.
J.P. er digeopsynsmand. Han overtog ejendommen d. 15.-2.-1958.
Ejendomsskyld 700.000. Areal 5 ha., der er frasolgt 2 ha.
Stuehuset er fra ca. 1880 og løbende restaureret, udbygninger brændte i 1949, laden
er genopbygget i 1950. Gården drives med en besætning på 4 årssøer, 35 solgte smågrise og 5 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer og korn. Der er
2 traktorer, 1 mejetærsker, roeoptager og roesåmaskine samt plansilo.
KROGEDEVEJ 12, "NYSTØVLGAARD", GEDESBY, 4874 GED
SER, tlf. 53-879236.
TAGE SYLOW DAVIDSEN, gård
ejer, født d. 22.-4.-15^38, søn af
Magda og Richard Davidsen, Hydesby, gift d. 17.-11.-1962 med
Lissi Grethe Larsen, medhjælpen
de hustru, født d. 11.-4.-1939,
datter af Gudrun og Aage Lar
sen, Vaalse. Parret har datteren
Laila, født d. 24.-11.-1965.
T.S.D. er medlem af Lignings
kommissionen, næstformand for Bøtø Nor, frivillig brandmand i Gedser, kasserer for
Liberalt Oplysningsforbund samt i bestyrelsen for Sydfalster Vandværk. Han overtog
gården d. 1.-10.-1967 fra Hans Peter Løj.
Ejendomsskyld 2.300.000. Areal 46 ha., heraf tilkøbt 32 ha.
Stuehuset er opført 1868 og restaureret i perioden 1970-85, kvægstald, hestestald og
svinestald fra 1868 er ombygget til svinestald i 1978, ny svinestald opført 1978,
maskinhuse 1973, 1978 og 1988, derudover er der lade med korntørreri og lager. Går-
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dens besætning er på 35 årssøer, halvdelen sælges som smågrise og resten fedes op.
Planteproduktionens salgsafgrøder er roer, engrapgræs, hvidkløver, korn, lucerne og
halm. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, enkornssåmaskine, roeoptager, rendegraver,
slamsuger, plansilo, koldt og varmt lufts tørreri samt halmfyr. Gården er flyttet ud
fra Gedesby i 1868.
MARREBÆK SKOVVEJ 4, "POPPELGÅRD", MARREBÆK, 4873 VÆGGERLØSE, tlf.
53-874221.
JØRGEN EBBE KAARE, gårdejer, født d. 15.-5.-1958, søn af Else og Hans Jørgen
Kaare, Ulslev, gift d. 26.-9.-1987 med Mette Petersen, sygeplejerske, født d. 2.-12.1958, datter af Inge og Erik Petersen, Nykøbing F. Parret har børnene: Mads, født d.
11.-4.-1985, Maria, født d. 3.-12.-1988 og Mia, født d. 3.-12.-1988.
J.E.K. har været på Næsgård Landbrugsskole. Han overtog gården d. 11.-6.-1987 fra
Lars Hansen Hillebrand. Gården fik i 1952 navnet "Poppelgård" efter at Erik Hillebrand i 1949 plantede en ny poppelrække.
Ejendomsskyld 2.900.000. Areal 54 ha., heraf 3,6 ha. skov. Desuden er der forpagtet
3,5 ha.
Stuehuset er opført ca. 1885 og gennemrestaureret i perioden 1980-83, svinestalde er
opført 1904 og 1950, lade 1950 og maskinhus 1976. Gårdens besætning er på ca. 60
årssøer og 1.000 solgte smågrise. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, roer, frø
og raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og 2 tårnsiloer. Maskinstation bruges til
lidt af hvert.
MARREBÆK SØNDREVEJ 13, "BAKKEGÅRD", MARREBÆK, 4873 VÆGGERLØSE, tlf.
53-874402.
ERIK TRANE, født d. 9.-4.-1952.
E.T. overtog gården d. 1.-6.-1981 fra familien Rysse.
Ejendomsskyld 3.450.000. Areal 60 ha., heraf tilkøbt 11 ha., der er 2,8 ha. skov.
Stuehuset er opført 1888 og moderniseret flere gange, maskinhal med kartoffelhus er
bygget i 1986, svinestalden er fra først i 1940'erne. Planteproduktionens salgsafgrøder
er hvede, byg, roer og raps.
E.T. driver sammen med en bror gården som et I/S, hvor hver bror ejer 50 %. Des
uden er der forpagtet 35 ha., fordelt på 3 ejendomme.
MARREBÆK TVÆRVEJ 3, MAR
REBÆK, 4873 VÆGGERLØSE,
tlf. 53-874224.
HENRIK FALK RASMUSSEN,
gårdejer, født d. 13.-2.-1950, søn
af Ketty og Frede Falk Rasmus
sen, Marrebæk. H.F.R. har bør
nene: Anders, født d. 11.-5.-1979
og Jacob, født d. 5.-11.-1982.
H.F.R. er praktiserende læge.
Han overtog gården i 1977 fra
Osvald Stang.
Ejendomsskyld 2.400.000. Areal
32 ha., heraf 3 ha. skov og 1 ha. eng.
Stuehuset er opført 1838 og senest restaureret i 1987, svinestald opført 1956 og lade
1953. Planteproduktionens salgsafgrøder er roer, hvidkløver, engrapgræs, byg, hvede,
lucerne og vinterraps. Der er 2 traktorer, tårnsilo, koldt og varmt lufts tørreri samt
vindmølle. Maskinstation bruges til lidt af hvert. Gården drives med hjælp fra
broderen.

MARREBÆK TVÆRVEJ 5, "VESTERVANG", MARREBÆK, 4873 VÆGGERLØSE, tlf.
53-877357.
FREDE FALK RASMUSSEN, gårdejer, født d. 17.-7.-1918, søn af Jenny og Wilhelm
Rasmussen, Højet, gift d. 16.-4.-1943 med Ketty Hemmingsen, medhjælpende hustru,
født d. 7.-11.-1919, datter af Julie og Ludvig Hemmingsen, Marrebæk. Parret har
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Henrik, født d. 13.-2.-1950 og
Jørgen, født d. 11.-1.-1956.
Ketty Hemmingsen er formand
for lokalarkiverne i Sydfalster
Kommune.
Frede F. Rasmussen har været
på Lyngby Landbrugsskole. Han
er formand for Falsters Digelaug, lokalformand for Dansk
Slægtsgårdsforening i Lolland
Falsters afdeling. Han overtog
gården i juli 1953 fra sin svigerfar. Parret er 4. generation på gården, der har været i
familiens eje siden 1835. Den var først fæstegård under Nykøbing F. Slot og senere
under "Gedsergård".
Ejendomsskyld 4.650.000. Areal 118 ha., heraf tilkøbt 10 ha., der er 2 ha. skov og ca.
5 ha. plantage.
Stuehuset er opført i 1831 og moderniseret flere gange, kvægstalden er udvidet i
1920'erne og nedlagt i 1960, svinestalde er opført i 1916, 1924 og 1929, de er nedre
vet i 1985, der er 3 lader og maskinhus fra 1985. Planteproduktionens salgsafgrøder er
korn, roer, kartofler, raps, frøgræs og ærter. Der er 4 traktorer, andel i mejetærsker,
rendegraver, enkornssåmaskine, andel i roeoptager, andel i kartoffeloptager, andel i
grøftegraver, varmt og koldt lufts tørreri samt anpart i vindmølle.

MULDKILDEVEJ 1, MARREBÆK, 4873 VÆGGERLØSE.
HELGE SKOV, gårdejer, født d. 6.-11.-1914, søn af Marie og Julius Skov, Marrebæk,
gift d. 10.-10.-1941 med Elise Johanne Margrethe Juhl Hansen, medhjælpende hustru,
født d. 22.-6.-1917, datter af Sofie Børresen og Niels Christian Juhl Hansen.
H.S. har været på Tune Landbrugsskole. Han er 2. generation på gården, som han
overtog d. 6.-6.-1941 fra sine forældre.
Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 19 ha., heraf tilkøbt 3,5 ha.
Stuehuset er opført 1960, kvægstalden fra 1943 er senere ombygget, svinestald opført
1950, lade 1948 og maskinhus 1978. Planteproduktionens salgsafgrøder er roer, hvede
og byg. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, roeoptager og kornmagasin. Maskinstation
bruges til tærskning.
MULDKILDEVEJ 5, MARREBÆK, 4873 VÆGGERLØSE, tlf. 53-877319.
KJELD OLSEN HOLM, gårdejer, født d. 27.-4.-1930, søn af Johanne Margrethe og Kaj
Holm Olsen, Tårs, gift d. 17.11.-1979 med Anne Margrethe Jensen, medhjælpende
hustru, født d. 1.-6.-1930, datter af Mary Krestine og Valdemar Jensen, Nykøbing F.
K.O.H. har været på Tune Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-3.-1979 fra
Gunnar Råhauge.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 15 ha., der er 0,5 ha. skov. Desuden er der forpagtet
41 ha.
Stuehuset er opført i 1967 og svinestald 1980. Gårdens besætning er på 60 årssøer og
ca. 1.200 solgte smågrise. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, roer, rødsvingel
og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, svinglæsser, gravemaskine og tårnsilo.
Maskinstation bruges lidt og man benytter vikarordningen.

MØLLEVEJ 48, "KROGHL0VGÄRD", 4872 IDESTRUP, tlf. 53-848428.
KAI KNUD OLSEN, gårdejer, født d. 4.-11.-1943, søn af Mary og Ernst Olsen, Klodskov, gift d. 20.-3.-1971 med Connie Birgitte Pedersen, medhjælpende hustru og ude
arbejdende, født d. 8.-11.-1946, datter af Solveig og Helge Pedersen, Sværdborg.
Parret har datteren Dorthe Birgitte, født d. 16.-1.-1973.
K.K.O. har været på Høng Landbrugsskole. Han er medlem af planteavlsudvalget i
Lolland Falster og Møns Landboforening, Østlige Øers specialafgrødeudvalg, i bestyrel
sen for kontraktavlerforeningen, i bestyrelsen for Seas og i repræsentantskabet for
Steff Houlberg. Han overtog gården i januar 1971 fra Hjort Larsen.
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Stuehuset er opført ca. 1866 og restaureret flere gange, senest i 1989, svinestalde er
opført ca. 1866 og senest renoveret i 1978, svinestalde er opført 1973, 1978 og 1986,
lade 1920, maskinhus 1980 samt gylletanke 1978 og 1986. Gården drives med en besæt
ning på 200 årssøer, 400 solgte smågrise og 3.600 slagtesvin. Planteproduktionens
salgsafgrøder er sukkerroer og rødbeder. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, rødbede
optager, sortereranlæg, enkornssåmaskine, roeoptager, plansilo, koldt lufts tørreri,
fuldautomatisk fodringsanlæg og fuldautomatisk udmugningsanlæg. På gården er ansat
1 heltids og 1 deltids medhjælper. Maskinstation bruges lidt.

MØLLEVEJ 53, "SKOVLØKKEGAARD", 4872 IDESTRUP, tlf.
53-848089.
KRISTIAN LARSEN, gårdejer,
født d. 8.-11.-1933, søn af Rig
mor og Svend Aage Larsen, Jels,
gift d. 27.-6.-1959 med Inge
Bjerre Christensen, bademester,
født d. 17.-12.-1938, datter af
Karen og Jens Bjerre Christen
sen, Sdr. Ørslev. Parret har bør
nene: Charlotte, født d. 13.-6.-1961,
Karsten, født d. 27.-3.-1964, Vi
beke, født d. 16.-2.-1966 og Sara, født d. 25.- 9.-1975.
K.L. er lærer og har været på Malling Landbrugsskole. Han overtog gården d. 15.-10.1963 fra Karl Huge.
Ejendomsskyld 1.950.000. Areal 23,8 ha.
Stuehuset er opført i 1926 og senere restaureret, kvægstald, svinestald og lade er op
ført i 1926, derudover er der foderhus, som er ombygget til garageanlæg. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er roer, korn og lucerne. Der er 2 traktorer, plan- og
tårnsilo, varmt og koldt lufts tørreri og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.

MØLLEVEJ 66, "IDESTRUP SKOV
GÅRD", 4872 IDESTRUP, tlf.
53-848694.
BENTE OG ARNE JEPPESEN,
gårdejere.
A.J. er født d. 30.-5.-1937, søn
af Inger og Peder Jeppesen, Stub
bekøbing, gift i marts 1960 med
Bente Larsen, udearbejdende,
født d. 9.-9.-1939, datter af
Margrethe og Albert Th. Larsen.
Parret har sønnen John, født d.
7.-6.- 1960.
Parret overtog gården, der har været i slægtens eje i ca. 150 år, i oktober 1971 fra
B.L.'s far.
Ejendomsskyld 1.650.000. Areal 22 ha., der er 2 ha. skov. Desuden er der forpagtet 17
ha.
Stuehuset er opført i 1960, kvægstald og svinestald 1959 samt maskinhus 1974. Plante
produktionens salgsafgrøder er korn, roer og frø. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og
roeoptager. Maskinstation bruges meget lidt.
PREGEHØJVEJ 2, "KROGHSGAARD", TJÆREBY, 4800 NYKØBING F., tlf. 53-848379.
JENS JØRGEN KROGH, gårdejer, født d. 10.-5.-1927, søn af Bertha og Johannes
Krogh, Tjæreby, gift d. 10.-3.-1956 med Kirsten Andersen, hjemmesygeplejerske, født
d. 24.-2.-1931, datter af Inger og Hans Andersen, Tybjerg, Sjælland. Parret har
sønnerne John, født d. 16.-5.-1958 og Jens, født d. 23.-4.-1962.
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by Landbrugsskole, han er vold
giftsmand i Nykøbing F.'s rets
kreds. Han overtog gården d. 1.1.-1956 fra sine forældre. Gården
blev frikøbt fra "Orupgård" i
1854 og har siden været i slæg
tens eje, de sidste 3 generationer
i lige linie.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal
24 ha. og der er forpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført 1857 og se
nest moderniseret i 1989, kvæg
stald opført 1857 og ombygget 1966, ungdyrstald opført 1976, lade 1925, maskinhus
1977, desuden er der gylletank og køresilo. Gårdens besætning er på 45 ungtyrer.
Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og roer. Der er 2 traktorer, andel i meje
tærsker, markvandingsanlæg, enkornssåmaskine, roeoptager, svinglæsser, rotorharve
sæt, kornmagasin, koldt lufts tørreri, halmfyr og automatisk udmugningsanlæg. Maskin
station bruges til gyllekørsel.
3.3.K. driver gården sammen med sønnen John Krogh, "Lundumgaard", Sdr. Tåstrup.
PREGEH03VE3 7, "H03VANG",
T3ÆREBY, 4800 NYKØBING F.,
tlf. 53-848374.
KA3 30RGENSEN, gårdejer,
født d. 17.-2.-1946, søn af Mar
tha og Ove 3ørgensen, Tjæreby.
K.3. har været på Høng Land
brugsskole, han er i repræsen
tantskabet for Steff Houlberg.
Han overtog gården d. 1.-1.-1979
fra sin far.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal
22 ha.
Stuehuset er opført 1862, kvæg
stalden fra 1950 er ombygget til svinestald i 1985, svinestalden fra 1929 er moderni
seret i 1985, hestestalden er ombygget til svinestald i 1985, lade opført ca. 1920 og
gylletank 1985. Gården drives med en besætning på 120 årssøer, 400 solgte smågrise
og ca. 1.800 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøde er sukkerroer. Der er 4 trak
torer, 1 mejetærsker, andel i roeoptager, andel i enkornssåmaskine, andel i svinglæs
ser, tårnsilo, varmt og koldt lufts tørreri, halmfyr og vådfodringsanlæg. Maskinstation
bruges en del.
K.3. driver desuden "Broagergaard", Bredevej 6, Sdr. Tåstrup, 4873 Idestrup.

PREGEH03VE3 10, "SK3ALMH03VE3 10, IDESTRUP, 4800 NY
KØBING F., tlf. 53-848099.
KNUD ERIK SKAFTE CHRISTEN
SEN, gårdejer, født d. 21.-5.1938, søn af Lauri og Christian
Christensen, Idestrup, gift d. 23.3.-1978 med Gerda 3ohansen, læ
rer, født d. 18.-3.-1942, datter
af Ane og Magnus 3ohansen,
Hjerm, 3ylland. Parret har bør
nene: Dorte, født d. 23.-8.-1982
og Signe, født d. 3.-7.-1984.
K.E.S.C. har været på Tune Landbrugsskole. Han er 2. generation på gården, som han
overtog d. 1.-5.-1968 fra sin far.
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Stuehuset er opført ca. 1860 og senere moderniseret, 2 svinestalde er opført 1979, 1
svinestald 1989/90, 1 svinestald er moderniseret i 1975, lade opført 1951 og desuden
er der gylletank. Gårdens besætning er på 70 årssøer. Planteproduktionens salgsafgrø
de er sukkerroer. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, andel i enkornssåmaskine, andel i
roeoptager, tårnsilo, koldt lufts tørreri samt halmfjernvarme. Maskinstation bruges til
presning af halm.

PREGEHØJVEJ 12, "DAMKÆRGAARD", TJÆREBY, 4800 NYKØBING F., tlf. 53848394.
ERNST KOØLLER HOLM, gårdejer, født d. 24.-6.-1932, søn af Marie og Aksel Kjøller
Holm, Vedby, gift d. 22.-5.-1959 med Birgit Dorthea Christensen, medhjælpende hu
stru, født d. 24.-6.-1933, datter af Gudrun og Harald Christensen, Bromme v. Sorø.
Parret har børnene: Anne, født d. 10.-2.-1960, Dorte, født d. 6.-8.-1962 og Lars, født
d. 25.-2.-1965.
E.K.H. har været på Ladelund Landbrugsskole, han er i hovedbestyrelsen for Dansk
Jagtforening. Han overtog gården d. 1.-5.-1961 fra sin far.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 21 ha.
Stuehuset er opført ca. 1870 og senere moderniseret, kvægstalden fra 1870 er senere
ombygget til svinestald, s vinestalden fra 1870 er moderniseret og tilbygget i 1978,
lade opført 1943 og ombygget til silo og mølleri, maskinhuset er fra 1976. Gården
drives med en besætning på ca. 30 årssøer og ca. 450 slagtesvin. Planteproduktionens
salgsafgrøder er roer og jordbær. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plantemaskine,
andel i roesåmaskine, andel i roeoptager, plansilo, koldt lufts tørreri, fuldautomatisk
foderblandeanlæg og fuldautomatisk udmugningsanlæg. Maskinstation bruges til halm
presning. I sæsonen er der 25-30 skoledrenge/piger til jordbærplukning.
PREGEHØJVEJ 13B, TJÆREBY, 4800 NYKØBING F., tlf. 53-848069.
KURT RASMUSSEN, gårdejer, født d. 18.-7.-1945, søn af Gertrud og Johannes Ras
mussen.
K.R. er 2. generation på gården, som han overtog d. 1.-11.-1977 fra sine forældre.
Den har tidligere været fæstegård under "Orupgård" og blev frikøbt i 1874.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 23,1 ha.
Stuehuset er opført ca. 1847 og restaureret 1949, kvægstald, svinestald og lade er
opført 1924, derudover er der gyllebeholder opført i 1988. Gårdens besætning er på
ca. 600 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer og korn. Der er 2
traktorer, 1 mejetærsker, roeoptager, plansilo samt koldt lufts tørreri. Maskinstation
bruges lidt. K.R.'s forældre er stadig bosiddende på gården.
PREGEHØJVEJ 17, TJÆREBY,
4800 NYKØBING F., tlf. 53848524.
POUL KIEL LARSEN, gårdejer,
født d. 25.-9.-1933, datter af
Signy og Peder Larsen, Nr. Bro
by, Fyn, gift d. 17.-5.-1975 med
Birte Danielsen, sparekasseassistent,
født d. 20.-11.-1944, datter af
Britta og Ib Danielsen, Hellerup.
Parret har datteren Louise, født
d. 15.-8.-1979.
P.K.L. arbejder som landbrugslæ
rer. Han overtog gården i 1978 fra Valdemar Børresen.
Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 24 ha.
Stuehuset er opført ca. 1895 og senere gennemmoderniseret, kvægstald og svinestald
er formentlig fra 1895. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, byg, gule ærter og
roer. Der er 1 traktor, plansilo, varmt og koldt lufts tørreri samt halmfjernvarme.
Maskinstation bruges en del.
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F., tlf. 53-848023.
ASTOR LARSEN, gårdejer, født
d. 15.-11.-1912, søn af Sofie og
3ens Christoffer Larsen, Rodbjerg,
Væggerløse, gift d. 2.-5.-1942
med Bertha Hansen, født d. 11.12.-1917, død d. 15.-11.-1959,
datter af Mina og Carl Krøll Han
sen, Bruserup. Parret har børne
ne: 3ytte, født d. 30.-7.-1946,
Hanne, født d. 20.-6.-1950 og

Henning, født d. 15.- 2.-1955.
A.L. har været på Tune Landbrugsskole. Han er 2. generation på gården, som han
overtog i 1942 fra sin far.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 20,4 ha.
Stuehuset er opført 1895 og restaureret senest 1987, kvægstalden fra 1895 er ombyg
get til svinestald, svinestald og lade er opført 1895. Planteproduktionens salgsafgrøder
er roer, raps, ærter, byg og hvede. Der er 2 traktorer, tårnsilo samt halmfjernvarme.
Maskinstation bruges til alt markarbejdet.
PROCESVE3 4, GEDESBY, 4874
GEDSER, tlf. 53-879382.
ODA BUNDGAARD 3ENSEN,
gårdejer, født d. 9.-3.-1923, dat
ter af Anna og 3ulius Hansen,
Gedesby, gift d. 22.-10.-1944
med Christian Bundgaard 3ensen,
født d. 25.-3.-1915, død d. 31.8.-1965, søn af Kirsten Marie og
Søren Bundgaard 3ensen, Vammen,
Viborg. Parret har børnene: In
ger, født d. 23.-11.-1945, Erik,
født d. 9.-3.-1949 og Egon, født d. 26.-9.-1952.
Parret overtog gården i juni 1967, efter at have forpagtet den fra 1947, fra Anna
Hansen. O.B.3. har drevet gården selv siden mandens død i 1965, nu passes den af
sønnen Egon, som med sikkerhed er 5. generation.
Areal 11,5 ha.
Stuehusets alder er ukendt, det samme for kvægstalden, som er moderniseret i
1951/52, og laden er fra 1926. Gården drives med en besætning på 12 malekøer og 10
kvier af racen RDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og sukkerroer. Der er 2
traktorer, 1 mejetærsker, såmaskine, roeoptager, gødningsspreder og kornsilo.

RADB3ERGVE3 10, "VÆNGELUND", RADB3ERG, 4873 VÆGGERLØSE, tlf. 53-877067.
HELGE BOESEN, gårdejer, født d. 3.-5.-1920, søn af Sofie og Alfred Boesen, Stouby,
gift d. 29.-12.-1944 med Magda Solveig Nielsen, husmor, født d. 4.-3.-1923, datter af
Sara og Marius Nielsen, Radbjerg. Parret har børnene: Otto, født d. 13.-5.-1945,
Lonny, født d. 5.-11.-1946 og Kaj, født d. 7.-10.-1950.
H.B. har været på Kærhave Landbrugsskole. Han overtog gården d. 15.-3.-1957 fra
forældrene. Ejendomsskyld 1.180.000. Areal 15,8 ha., som alle er bortforpagtet til
sønnen Otto Boesen, Radbjergvej 2, 4878 Væggerløse.
Stuehuset er opført 1925, kvægstalden fra 1925 er senere ombygget til svinestald,
svinestald opført 1925.
RADB3ERGVE3 16, "STRANDH03EGÄRD", RADB3ERG, 4873 VÆGGERLØSE, tlf.
53-877349.
ARNE FREDE LARSEN, gårdejer, født d. 10.-11.-1927, søn af Marie og Sigvald
Larsen, Radbjerg, gift d. 20.-9.-1952 med Renate 3essen, medhjælpende hustru, født d.
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27.-8.-1932, datter af Therese og
Karl Oessen, Flensborg. Parret
har børnene: Hans-Oørn, født d.
15.-8.-1953, Karl-Flemming, født
d. 31.-7.-1955 og Inge Bodil, født
d. 30.-9.-1957.
Arne F. Larsen er 9. generation
på gården, som han overtog d.
1.-7.-1978 fra sin far. I dag dri
ves den som I/S sammen med søn
nen Hans-Oørn, der dermed er
10. generation. Gården blev flyt
tet ud fra byen i 1909 og er
opkaldt efter 2 høje på jorden.
Ejendomsskyld 3.130.000. Areal 43,3 ha., heraf tilkøbt 5 ha., der er 2,3 ha. eng og 1,5
ha. skov. Desuden er der forpagtet 74 ha.
Stuehuset er opført 1909 og restaureret 1979, kvægstalden fra 1909 er ombygget til
svinestald i 1969, svinestalden fra 1909 er tilbygget i 1969, ny svinestald er opført
1978, maskinhus 1985 og gastæt silo 1978. Gården drives med en besætning på 1.200
fedesvin og ca. 3.800 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er roer, korn og
gule ærter. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, enkornssåmaskine, roeoptager, sving
læsser, gyllebeholder og -vogn, lastbil, varmt og koldt lufts tørreri, nødstrømsanlæg og
alarmanlæg til Falck, automatisk foderblandeanlæg og automatisk udmugningsanlæg.
På gården bor også sønnen Hans-Jørn Larsen, gårdejer, født d. 15.-8.-1953, gift d.
3.-5.-1975 med Inge Dorrit Larsen, overassistent, født d. 25.-10.-1954, datter af Sigrid
og Mogens Larsen. Parret har børnene: Henrik Jørn og Hanne Bodil. H.J.L. har været
på landbrugsskole.
RADBJERGVEJ 24, "STENSGAARD", RADBJERG, 4873
VÆGGERLØSE, tlf. 53-877720.
ANNA MARGRETHE OG OLE
SØNDERGAARD, gårdejere.
A.M.S. er født d. 11.-9.-1943,
datter fa Mimi og Kaj ToxwærdLarsen, Højet, gift d. 3.-8.-1963
med Ole Søndergaard, gårdejer,
født d. 27.-2.-1936, søn af Jo
hanne og Jens Søndergaard, Vensyssel. Parret har børnene: Tor
ben, født d. 13.-4.-1965, Henrik,
født d. 16.-8.-1966 og Karin, født d. 18.-3.-1980.
A.M.S. arbejder desuden som kontorassistent. O.S. har været på Hammerum Landbrugs
skole og er medlem af jordbrugskommissionen. Parret overtog gården d. 24.-2.- 1976
fra Frede Toxwærd-Larsen. Den var allerede i 1760 fæstegård under "Gedsergård" og
har været i den nuværende slægts eje i ca. 200 år.
Ejendomsskyld 2.470.000. Areal 33,7 ha., deraf 1,5 ha. skov. Desuden er der forpagtet
60 ha.
Stuehuset er opført ca. 1880 og senest moderniseret i 1986, hestestald opført 1880 og
ombygget til svinestald i 1980, svinestald opført 1880, den bruges nu til maskinhus,
halmlager og grøntsagslager, svinestalden fra 1925 er plantørringlager og tilbygget
maskinhus i 1953, svinestalden fra 1976 bruges nu til grøntsager, lade opført 1916,
maskinhuse opført 1915, 1976 og 1984. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede,
byg, ærter, rødsvingel, sukkerroer, asier, selleri, hvidkål, kinakål og blomkål. Der er 3
traktorer, 1 mejetærsker, enkornssåmaskine, kombisåmaskine, roeoptager, svinglæsser,
gødningsspreder, marksprøjte, plantørreri, koldt og varmt lufts tørreri samt halmfyr.
På gården er ansat 1 medhjælper og i sæsonen 2 skoledrenge/piger.
A.M.S. og O.S. ejer og driver desuden Birkemosevej 9, Gedser.
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GEDSER, tlf. 53-879138.
KNUD HANSEN, gårdejer, født
d. 23.-10.-1927, søn af Justine og
Laurits Hansen, Karleby, gift d.
10.-4.-1949 med Margrethe Schütt,
medhjælpende hustru, født d.
24.- 4.-1929, datter af Martha og
Walther Schütt, Gedesby. Parret
har børnene: Anette, født d.
12.-8.- 1949 og Bjarne, født d.
4.-8.- 1953.
K.H. og M.S. er 4. generation på

gården, som de overtog i 1970 fra Walther Schuft.
Areal 40 ha., heraf tilkøbt 25 ha., der er 1 ha. skov.
Stuehuset er opført 1904 og restaureret flere gange, kvægstald og svinestald er opført
ca. 1904, de er moderniseret og ombygget senest i 1972, hvor også maskinhuset blev
opført. Planteproduktionens salgsafgrøder er roer, lucerne, byg og hvede. Der er 3
traktorer, 1 mejetærsker, enkornssåmaskine, kornsilo samt varmt og koldt lufts
tørreri.
SALIMORVEJ 6, "STÆRSMINDE",
GEDESBY, 4874 GEDSER, tlf.
53-879123.
ESTHER MÅNSSON, gårdejer,
født d. 8.-10.-1915, datter af
Hanne og Claus Schuft, Gedesby,
gift d. 8.-10.-1938 med Svend
Månsson, født d. 11.-3.-1913,
død d. 31.-1.-1979. Parret har
børnene: Hanne, født d. 13.-11.1938 samt tvillingerne Niels og
Ingeborg, født d. 10.-8.-1941.
E.M. er 2. generation på gården,
som blev overtaget i april 1942 fra forældrene.
Areal 8,3 ha., der er frasolgt 14,9 ha. Jorden er bortforpagtet til svigersønnen Arne
Madsen, "Rosenvold", Frejlev pr. Kettinge.
Stuehusets alder er ukendt, men er bygget før stormfloden 1872, det er restaureret
flere gange, gården er 4-længet med kombineret hestestald, møllerum og lade, dette
er ombygget hen ad vejen. Der er 1 traktor.
På gården bor E.M.'s bror, Hans.
SDR. SKOVVEJ 12, "GEDESSKOVGAARD", GEDESBY, 4874 GED
SER.
JØRGEN ERIK ADRIAN, proprie
tær, omtales under GI. Landevej
103.
J.E.A. overtog gården i 1983 fra
Helge Boesen.
Ejendomsskyld 2.110.000. Areal
28,6 ha.
Stuehuset er opført 1928, kvæg-,
heste- og svinestald er opført i
1918, det bruges nu til halmlager.
J.E.A. driver desuden GI. Landevej 103, Bruserup, 4873 Væggerløse.
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4874 GEDSER.
KAJ NIELSEN, gårdejer, omtales
under GI. Landevej 63.
K.N. overtog gården i 1976 fra
Jørgen Christensen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal
20 ha., heraf tilkøbt 10 ha.
Stuehuset er opført ca. 1770,
kvæg- og svinestald er en 2-længet bindingsværks bygning og
derudover er der halmlager.
K.N. driver desuden "Lerbjerg-

gård", GI. Landevej 63, 4874 Gedser.
SILLESTRUP ØVEJ 8, "DALSBORGGAARD", 4872 IDESTRUP, tlf. 53-848025.
HANS KRISTIAN BONDE, gårdejer, født d. 31.-7.-1933, søn af Dagmar og Henry
Bonde, Gundslev. H.K.B. har børnene: Henrik, født d. 2.-4.-1963, Tina, født d.
27.-8.-1965 og Ulla, født d. 22.-2.-1970.
H.K.B. har været på Sydsjælland Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-3.-1962 fra
Poul Jakobsen. Den har tidligere været fæstegård under Sorø Akademi.
Ejendomsskyld 3.600.000. Areal 38,5 ha. og der er forpagtet 7 ha.
Stuehuset er opført 1940 og senest moderniseret i 1978/79, gården er 5 længet og der
er hestestald fra 1915, svinestald fra 1973 og maskinhus fra 1974. Gårdens besætning
er på ca. 1.500 slagtesvin samt 12 heste til travopdræt og 1 avlshingst. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er sukkerroer, frø, hvede, byg og gule ærter. Der er 3 traktorer,
1 mejetærsker, enkornssåmaskine, roeoptager, læssegrab, marksprøjte, gødningsspreder,
plansilo, koldt lufts tørreri og halvautomatisk udmugningsanlæg. På gården er ansat 1
medhjælper.

SKELBYVEJ 7, "LOLLESEJE",
SKELBY, 4874 GEDSER, tlf. 53878012.
KAJ HENNING PEDERSEN, pro
prietær, født d. 10.-1.-1928, søn
af Ernstine og Jens Pedersen,
Skelby, gift d. 11.-2.-1955 med
Inger Johanne Hansen, hjemmehusmor, født d. 20.-4.-1930, dat
ter af Emma og Georg Hansen,
Spjellerup. Parret har børnene:
Marianne, født d. 10.-5.-1956,
Jens Erik, født d. 22.-9.-1959 og Helle, født d. 26.-11.-1964.
K.H.P. har været på Lundby Landbrugsskole. Han overtog gården i 1972, efter at have
forpagtet den i 7 år, fra sin far.
Ejendomsskyld 6.360.000. Areal 125 ha., deraf 3 ha. skov.
Stuehuset er opført 1861 og senere restaureret, udbygningerne fra 1861 er restaureret
gennem årene, maskinhus opført 1976 og der er silo. Planteproduktionens salgsafgrøder
er byg, hvede, sukkerroer, gule ærter, rødsvingel, engrapgræs, vinterraps og halm. Der
er 4 traktorer, 1 mejetærsker, rendegraver, enkornssåmaskine, roeoptager, høvender,
plansilo, varmt og koldt lufts tørreri, rensemaskine til korn og raps samt laserudstyr
til dræning. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. Sønnen Jens Erik hjælper
til på gården. 77 ha. jord på Bøtø Nor er drænet med 6-8 og 12 meters drænings
afstand.
Faderen, der i 1936 stoppede med besætning på gården, blev en foregangsmand for
lucernetørring.
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STAVREBY STRANDVEJ 1, STAV
REBY, 4874 GEDSER, tlf. 53878075.
EMIL JENSEN, gårdejer, født d.
13.-8.-1910, søn af Ida og Adolf
Jensen, Unnerup, gift d. 14.-3.1936 med Gudrun Jensen, født d.
28.-10.-1913 og død d. 1.-9.-1950.
Parret har børnene: Jørn, født d.
10.-12.-1936, Flemming, født d.
17.-10.-1938, Margit, født d. 4.6.-1941, Lizzie, født d. 15.-10.1942, Niels Henrik, født d. 6.8.-1952 og Birthe, født d. 14.-3.-1957.
E.J. overtog gården d. 1.-8.-1941 fra Knud Rasmussen.
Ejendomsskyld 2.340.000. Areal 33 ha., heraf tilkøbt 16,5 ha. Jorden
Stuehuset er opført 1935 og senest restaureret i 1978, kvægstald og
des til maskinhus og halmlager. Planteproduktionens salgsafgrøder
hvede. Der er kornmagasin.
Jorden er forpagtet til sønnen Jørn Fjord Jensen, "Skalhøjgaard",
overtaget maskinerne.

er bortforpagtet.
svinestald anven
er roer, byg og
og han har også

STAVREBY STRANDVEJ 10, "STRANDGAARDEN", STRAVREBY, 4874 GEDSER, tlf.
53-878066.
ASTRID OLSEN, gårdejer, født d. 2.-1.-1907, datter af Mary og Carl Jørgensen, Stavreby, gift d. 22.-5.-1931 med Otto Olsen, født d. 29.-2.-1904, søn af Martine og Johan
Olsen, Bregninge, Lolland. Parret har børnene: Tage, født d. 26.-9.-1945 og Tove, født
d. 12.-7.-1947.
A.O. er 3. generation på gården, der blev overtaget i 1960, efter at have været for
pagtet i 18 år, fra forældrene. Gården har været fæstegård under "Gedsergård" og
blev flyttet ud og frikøbt til selveje i 1874, da A.O.s morfar byggede den.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 20 ha., deraf 2,6 ha. eng. Ca. 15,4 ha. bortforpagtet.
Stuehuset er opført ca. 1874 og senest restaureret i 1983, kvæg- og svinestald er
opført i 1874, laden fra 1874 er tilbygget i 1957. Der er 1 traktor, plansilo og
korntørreri.
STAVREBYVEJ 15, "LANGEMOSEGAARD", STAVREBY, 4874 GED
SER, tlf. 53-878069.
OLE AALBORG, proprietær,
født d. 11.-4.-1957, søn af Inge
borg og Gunnar Aalborg, Stavreby, gift d. 29.-6.-1987 med Kanlayanee Aalborg, udearbejdende,
født d. 25.-5.-1964. Parret har
børnene: Chanchira, født d. 16.1.-1984 og Vasan, født d. 13.9.-1987.
O.AA. har været på Høng Land
brugsskole. Han overtog første
halvdel af gården i 1984 og re
sten i 1987 fra forældrene.
Ejendomsskyld 4.200.000. Areal 72,5 ha., der er 2,5 ha. eng.
Stuehuset er opført 1855 og løbende moderniseret, svinestald opført 1920, maskinhus
1974 og lade 1989. Gårdens besætning er på ca. 900 slagtesvin. Planteproduktionens
salgsafgrøder er korn, roer, frø og halm. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, enkorns
såmaskine, roeoptager, svinglæsser, gødningsspreder, plansilo, plantørreri samt halm
fyr. Maskinstation bruges lidt.
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STAVREBYVEJ 16, STAVREBY, 4874 GEDSER, tlf. 53-879197.
KURT KRIGHAAR, gårdejer, omtales under GI. Landevej 2.
K.K. overtog gården d. 1.-12.-1981 fra Svend Holger Andersen.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 26,2 ha.
Stuehuset er opført 1916, kombineret kvæg-, heste- og svinestald samt lade er fra
1916. K.K. driver desuden "Vejgaard", GI. Landevej 2, Gedesby, 4874 Gedser.
STOVBY TVÆRVEJ 6, "LINDE
GÅRD", STOVBY, 4873 VÆGGERLØSE, tlf. 53-877025.
BORGGAARD PEDERSEN, gård
ejer, født d. 28.-8.-1912, søn af
Marie og Jørgen Pedersen, Klodskov, gift d. 10.-10.-1944 med
Anna Olsen, født d. 9.-7.-1907 og
død d. 1.-2.-1980, datter af Kri
stine og Karl Olsen, Stovby.
B.P. er 2. generation på gården,
som han overtog i 1950 fra sin
svigermor.

Ejendomsskyld 1.950.000. Areal 23,4 ha.
Stuehuset er opført 1878 og senest restaureret 1965, kvægstald og svinestald fra 1878
er senere grundmuret, lade opført 1878 og maskinhus ca. 1975. Planteproduktionens
salgsafgrøder er roer, byg og raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, roeoptager,
læssegrab, 2 tårnsiloer, koldt lufts tørreri samt halmfjernvarme.
STOVBYVEJ 30, 4873 VÆGGERLØSE, tlf. 53-877045.
OVE MØLLER, gårdejer, født d.
26.-4.-1919, søn af Emma og
Carl Møller, Stovby, gift d. 25.4.-1953 med Jutta Olsen, husmor,
født d. 6.-1.-1930, datter af Sig
ne og Poul Emil Olsen, Nysted.
Parret har børnene: Eva, født d.
26.-1.-1954, Valdemar, født d.
26.-5.-1956 og Bente, født d.
6.-3.-1961.
O.M. har været på Sydsjælland
Landbrugsskole. Han overtog går
den i 1953 fra Rasmus Pedersen.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 10,6 ha., som er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1910, hvor også kvæg- og svinestald blev opført. Der er 1 traktor,
andel i mejetærsker, kornsilo og halmfjernvarme.
STOVBYVEJ 38, STOVBY, 4873 VÆGGERLØSE, tlf. 53-877091.
JENS PETER BOESEN, gårdejer, født d. 28.-3.-1928, søn af Marie og Christian Boesen, Stovby, gift d. 27.-6.-1957 med Else Christensen, født d. 24.-6.-1935, død d.
31.-5.-1980, datter af Julie og Carl Christensen, Idestrup. Parret har børnene: Ole,
født d. 8.-6.-1958 og Anne-Marie, født d. 20.-3.-1965.
J.P.B. har været på Sydsjælland Landbrugsskole. Han er 9. generation på gården, som
han overtog i 1967 fra sine forældre. Gården har hørt under Nykøbing F. Hospital,
men blev købt fri i 1892. Slægten har så vidt vides boet på gården fra ca. 1700. Ejen
domsskyld 2.500.000. Areal 33 ha., der er frasolgt 11 ha. 5 ha. ligger på Bøtø Nor.
Stuehuset er opført 1697 og totalt ombygget i 1953, kvægstalden fra ca. 1900 er
senere ombygget, svinestalden fra ca. 1900 er ombygget i 1975, lade og maskinhus fra
1912 er tilbygget i 1979. Planteproduktionens salgsafgrøder er roer, korn og lucerne.
Der er 2 traktorer, tårnsilo, varmt og koldt lufts tørreri samt halmfjernvarme. Maskin
station bruges til roer og høst.
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SILLESTRUP, 4872 IDESTRUP,
tlf. 53-877437.
KARL BØRGE RINGSING, gård
ejer, født d. 6.-8.-1935, søn af
Laura og Knud Ringsing, Sillestrup,
gift d. 7.-4.-1958 med Marie Lar
sen, medhjælpende hustru, født
d. 30.-8.-1936, datter af Rigmor
og Svend Aage Larsen, Jels, Søn
der Jylland. Parret har børnene:
Bent, født d. 18.-1.-1959, Karin,
født d. 4.-2.-1960 og Arne, født
d. 21.-8.-1968.
K.B.R. har været på Lundby Landbrugsskole. Han er 2. generation på gården, som han
overtog d. 1.-2.-1960 fra sine forældre. Pr. 1.-1.-1989 har sønnen Bent Ringsing
overtaget halvdelen af gården.
Ejendomsskyld 5.200.000. Areal 78 ha., heraf tilkøbt 61,5 ha. Derudover er der
forpagtet 40 ha.
Stuehuset er opført 1912 og senest restaureret 1978, kvægstalden fra 1912 er ombyg
get til svinestald i 1962, svinestald og lade er opført i 1912 samt maskinhus 1978.
Gårdens besætning er på 15 årssøer og ca. 300 slagtesvin. Planteproduktionens salgs
afgrøder er frø, byg, hvede, sukkerroer, ærter og vinterraps. Der er 5 traktorer, 1
mejetærsker, enkornssåmaskine, roeoptager, svinglæsser, rotorharvesæt, ballepresser,
plansilo, koldt lufts tørreri samt fuldautomatisk foderblandeanlæg. Der er ansat
sæsonmedhjælp. K.B.R. driver desuden 3 gårde ved siden af.

STOVBYVEJ 61, SILLESTRUP,
4872 IDESTRUP, tlf. 53-877127.
VILLY JØRGEN WINDER, gård
ejer, født d. 22.-8.-1934, søn af
Johannes Winder, Sillestrup, gift
d. 18.-11.-1956 med Karen Han
sen, født d. 6.-1.-1939, datter af
Anna og Karl Hansen, Falkerslev.
Parret har børnene: Torben, født
d. 12.-5.-1957, Jan, født d.
22.-6.- 1959 og Flemming, født
d. 18.- 11.-1965.
V.J.W. er i bestyrelsen for Syd
falsters Familiebrug. Han overtog gården i 1960, efter at have forpagtet den i 3 år,
fra sin mor.
Ejendomsskyld 2.890.000. Areal 48 ha., heraf tilkøbt 26,6 ha.
Stuehusets alder er ukendt, men er senest ombygget i 1940-45, kvægstald opført 1968,
maskinhus 1975 og der er en lade. Gårdens besætning er på 120 ungdyr og ca. 40 slagtekalve af racenjersey samt blandet. Planteproduktionens salgsafgrøder er roer, korn
og græs. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, enkornssåmaskine, roeoptager, industri
læsser, kornsilo, automatisk foderblandeanlæg og automatisk udsugningsanlæg. Maskin
station bruges lidt. På gården er ansat 1 fodermester og 1 medhjælper.
V.J.W. driver desuden Bredevej 10, Sillestrup, 4872 Idestrup.

STOVBYVEJ 62, SILLESTRUP, 4872 IDESTRUP, tlf. 53-877133.
HANS JØRGEN VEST HANSEN, gårdejer, født d. 18.-6.-1957, søn af Erna og Walther
Vest Hansen, Sillestrup, gift d. 17.-2.-1990 med med Bodil Birgitte Hare, køkkenleder,
født d. 14.-7.-1955, datter af Sigrid og Jørgen Hare, Sørup. Parret har børnene:
Charlotte, født d. 24.-9.-1981 og Camilla, født d. 20.-7.-1990.
H.J.V.H. har været på Høng Landbrugsskole. Han er 4. generation på gården, som han
overtog d. 1.-7.-1988 fra sin far. Ejerskabet var dog afbrudt 1 1/2 år, hvor gården var
ejet af en handelsmand. Den har været fæstegård under Nykøbing F. Hospital.
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Ejendomsskyld 1.650.000.
Areal 21,5 ha., heraf 2 ha.
på Bøtø Nor. Desuden er
der forpagtet 6,8 ha.
Stovbyvej 62's stuehus er
opført i 1877 og senest
moderniseret i 1974, kvæg
stald og svinestald opført
1959, værksted og garage
1877, lade 1910, maskinhus
1977 og gylletank 1976,
derudover er der køresilo.
Gården drives med en be
sætning på 19 årskøer, 16 ungdyr og 10 slagtekalve af racen Jersey. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er korn og roer. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, enkornssåma
skine, roeoptager, svinglæsser, grønthøster, båndsprøjte, radrenser, gødningsspreder,
slamsuger samt plansilo.
Besætningen på gården har de sidste 12 år været den højstydende på Lolland Falster.

STRANDVEJEN 33A, "SØVANG", 4874 GEDSER, tlf. 53-879189.
LAURITS LARSEN, gårdejer, født d. 16.-6.-1916, søn af Kirstine og Kristian Larsen,
Såderup, gift d. 29.-4.-1941 med Dagny Johansen, medhjælpende hustru, født d. 26.10.-1917, datter af Marie og Lars Peter Johansen, Tunnerup. Parret har børnene:
John, født d. 14.-6.-1944 og Erik, født d. 24.-12.-1949.
L.L. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården i 1946 fra Wilhelm
Boesen.
Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 22,6 ha., heraf tilkøbt 7,7, ha., 0,3 ha. er plantage.
Der er bortforpagtet 7,7 ha. Til ejendommen hører et fredet areal, hvor det gamle
gods "Gedsergård" har ligget, den gamle voldgrav findes endnu.
Stuehusets alder er ukendt, udbygningerne og lade er opført efter brand i 1939. Plan
teproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede, roer og lucerne. Der er 1 traktor og
kornloft. Maskinstation bruges til høst.
SYSTOFTEVEJ 9, "KROGSGAARD", SDR. VEDBY, 4800
NYKØBING F., tlf. 54-852792.
CARSTEN VOLSING SMITH,
gårdejer, født d. 15.-6.-1949, søn
af Vera og Knud Smith, gift d.
6.- 3.-1976 med Marianne Bilyk,
lærer, født d. 25.-9.-1951, datter
af Anna og Adolf Bilyk, Sdr. Ved
by. Parret har datteren Stine,
født d. 15.-2.-1979.
C.V.S. har været på Næsgård
Landbrugsskole. Han overtog
gården d. 1.-3.-1976 fra sine svigerforældre. M.B. er 5. generation på gården, der var
fæstegård under Nykøbing F. Hospital. Sidste fæstebonde var Ole Kristoffersen indtil
1864 og M.B. er i direkte linie i familie med ham.
Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 24,6 ha. og der er forpagtet 24 ha.
Stuehuset er opført 1895 og senest restaureret 1982, svinestald opført 1974, hestestald
og kostald er ombygget til svinestalde, lade opført 1922 og restaureret 1986. Gårdens
besætning er på 30 årssøer og ca. 600 solgte smågrise. Planteproduktionens salgsafgrø
der er byg, hvede, sukkerroer og ærter. Der er 3 traktorer, 1 méjetærsker, enkorns
såmaskine og roeoptager.

SØNDERVANGSVEJ 14A, "SØNDERVANG", BØTØ, 4873 VÆGGERLØSE, tlf. 54136302.
HANS HANSEN, gårdejer, født d. 18.-7.-1918, søn af Johanne og Markus Hansen,
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Christa Mende, født d. 10.-4.1933, datter af Emma og Karl
Mende, Hamborg. Parret har bør
nene: Rolf, født d. 27.-3.-1956
og Betina, født d. 16.-9.-1962.
Hans Hansen driver også sommer
husudlejning, han har været på
Haslev Landbrugsskole. Han over
tog gården d. 1.-6.-1966 fra sin
mor.
Ejendomsskyld 3.000.000. Areal
6,1 ha., der er i årenes løb fra
solgt 29,4 ha., som er udstykket til sommerhusgrunde.
Stuehuset er opført 1875 og nedbrændt i 1982, efter branden opførtes 2 adskilte
enfamilieshuse, hvoraf søsteren, Sara Elise Hansen, fik det ene og H.H. og familien
det andet.

SØNDERVANGSVEJ 14B, "SØNDERGVANG", BØTØ, 4873 VÆGGERLØSE, tlf. 54136231.
SARA ELISE HANSEN, gårdejer, født d. 15.-9.-1926.
S.E.H. underviser i porcelænsmaling på aftenskole.
Planteproduktionens salgsafgrøder er kartofler, jordbær og grøntsager.

TANGETVEJ 3, TJÆREBY, 4800
NYKØBING F., tlf. 53-848151.
MOGENS LUND ANDERSEN,
gårdejer, født d. 6.-6.-1953, søn
af Inge Lund og Frede Andersen,
Nr. Tåstrup, bor sammen med
Connie Irene Hansen, børnehave
pædagog, født d. 22.-5.-1953,
datter af Ellen og Alex Hansen,
Geltofte. Parret har børnene:
Steen Henrik, født d. 22.-5.-1979
og Stine Marie, født d. 9.-3.-1984.
M.L.A. driver eget handelsfirma
med specialprodukter til landbru
get og er i bestyrelsen for Minkavlerforeningen, han har været på Høng Landbrugs
skole. Han overtog gården d. 20.-9.-1976 fra sin far.
Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 14,5 ha.
Stuehuset er restaureret i 1981/82, kvægstald opført 1973-75, svinestalden fra 1968 er
ombygget til tyre i 1981, lade opført 1976 og gylletank 1975. Gården drives med en
besætning på 60 slagtekalve af racerne SDM og RDM, samt 600 minktæver. Der er 2
traktorer, 1 mejetærsker, markvandingsanlæg, enkornssåmaskine, roeoptager, svinglæs
ser, pelseri og 1 lastbil.
M.L.A. driver gården sammen med faderens gård "Ødebo", Tvedvej 5, Idestrup.
TANGETVEJ 4, TJÆREBY, 4800
NYKØBING F., tlf. 53-848126.
ERIK JAQUES DUPONT, gård
ejer, født d. 18.-1.-1930, søn af
Marie og Johannes Dupont, gift
d. 17.-4.-1957 med Anni Rasmus
sen, medhjælpende hustru, født
d. 2.-4.-1936, datter af Esther og
Hans Rasmussen, Maglebrænde.
Parret har børnene: Hans Erik,
født d. 2.-4.-1961 og Anne Ma-
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rie, født d. 21.-3.-1965.
E.J.D. overtog gården i 1957 fra Hans Jensen.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 12,1 ha. og der er forpagtet 2,2 ha. Desuden er der
lejet 13,8 ha. til græsning.
Stuehuset er opført ca. 1910 og moderniseret 1970, kvægstalden fra 1975 er ombygget
i 1986, maskinhus opført 1976 og gylletank 1979, derudover er der køresilo. Gården
drives med en besætning på 70 årskøer og 70 ungdyr af racen SDM. Planteproduktio
nens salgsafgrøde er roer. Der er 4 traktorer, roeoptager, rundballepresser og kraft
fodersilo. Maskinstation bruges til gyllekørsel. På gården er ansat 1 medhjælper.
TANGETVEJ 6, IDESTRUP, 4800 NYKØBING F., tlf. 53-848038.
OLE JENSEN, gårdejer, født d. 7.-8.-1923, søn af Solvej og Alfred Johannes Jensen,
Fejø, gift d. 30.-4.-1947 med Gudrun Jørgensen, medhjælpende hustru, født d. 9.-10.1926, datter af Karen og Peter Jørgensen, Idestrup. Parret har børnene: Lisbeth, født
d. 25.-11.-1949 og Arne, født d. 25.-12.-1957.
O.J. har været på Sydsjælland Landbrugsskole. Han overtog gården i 1948 fra sine
svigerforældre.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 11 ha., som er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1888 og senere moderniseret, kvægstald og svinestald er opført
efter brand i 1964, maskinhus ca. 1900.

TANGETVEJ 19, "LUNDLEDGAARD", TJÆREBY, 4800 NYKØ
BING F., tlf. 53-848167.
NIELS RASMUSSEN KIMER, gård
ejer, født d. 7.-2.-1940, søn af
Ellen og Karl Rasmussen Kimer,
Tjæreby, gift d. 24.-7.-1965 med
Doris Elkjær, medhjælpende hu
stru, født d. 25.-11.-1945, datter
af Margit og Erik Johannes El
kjær. Parret har børnene: Tine,
født d. 22.-2.-1968, Ditte, født
d. 14.-3.-1974 og Kristian, født
d. 25.-5.-1978.
D.E. blev valgt ind i byrådet i november 1989.
N.R.K. har været på Vejlby Risskov Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for Tjæreby
Vandværk, i repræsentantskabet for maskin- og byggeudvalget. Han er med sikkerhed
7. generation på gården, som han overtog d. 24.-9.-1971 fra sine forældre.
Ejendomsskyld 3.700.000. Areal 39,6 ha. og der er forpagtet ca. 155 ha.
Stuehuset er opført 1858/59 og senest restaureret i 1973-75, de gamle stalde blev
ombygget/moderniseret i 1972, ny svinestald opført 1972 og ombygget til kombineret
stald i 1987-89, laden er ombygget til korntørreri/opbevaring i 1973 og maskinhuset er
fra 1973/74, derudover har man lejet 2 stalde, 1 fedestald og 1 goldsostald på nabo
gården.
Gården drives med en besætning på ca. 220 årssøer, 1.500 solgte smågrise og 2.500
slagtesvin. Planteproduktionens salgafgrøder er byg, hvede, roer og maltbyg. Der er 4
traktorer, 2 mejetærskere, roeoptager, enkornssåmaskine, rotorsæt med jordpakker,
plansilo, varmt og koldt lufts tørreri, fuldautomatisk foderblandeanlæg og fuldautoma
tisk udmugningsanlæg. På gården er ansat 2 medhjælpere og 1 fodermester, desuden
hjælper faderen til på halv tid.
N.R.K. driver desuden "Billeshøj", Kettingevej 118, Frejlev, 4892 Kettinge. Samtidig
drives ca. 32 ha. som maskinstation ved siden af forpagtningen på 155 ha.

TANGETVEJ 21, 4872 IDESTRUP, tlf. 53-848114.
JØRGEN STRANGE HOVMAND, gårdejer, født d. 15.-6.-1924, søn af Marie og Poul
Hovmand, Idestrup, gift d. 3.-7.-1948 med Gudrun Petersen, husmor, født d. 4.-12.1925, datter af Elna og Viggo Petersen, Købelev. Parret har børnene: Kirsten, født d.
3.-10.-1948, Poul Erik, født d. 1.-8.-1950, Søren, født d. 6.-11.-1953 og Hans Henrik,
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J.S.H. har været på Korinth Landbrugsskole. Han er 3. generation på gården, som han
overtog d. 1.-7.-1956 fra sin far.
Ejendomsskyld 1.550.000. Areal 20,5 ha., heraf tilkøbt 9 ha., der er 1 ha. med gran
træer. Derudover er der forpagtet 4 ha.
Stuehuset er opført 1909 og senest restaureret i 1972, kvægstalden fra 1909 er om
bygget til svinestald i 1977, svinestalden fra 1909 er senere tilbygget, ny svinestald
opført 1959 og 1963, maskinhus 1963. Gårdens besætning er på 1 årsso og ca. 100
slagtesvin samt 5 travheste. Planteproduktionens salgsafgrøder er roer, byg og hvede.
Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, roeoptager, plansilo, koldt lufts tørreri, halmfjern
varmeanlæg og foderblandeanlæg. Maskinstation bruges lidt.
TOPSHAVEVEJ 13, SDR. ØRSLEV,
4872 IDESTRUP, tlf. 53-848056.
WILLY RICHARD OLSEN, gård
ejer, født d. 17.-10.-1919, søn af
Bertha Marie og Hans Jacob Ol
sen, Ulslev Brugsforening, gift d.
4.-10.-1946 med Asta Winder,
medhjælpende hustru, født d.
18.- 9.-1925, datter af Ingeborg
Kristine og Johannes Winder, Sillestrup. Parret har børnene: Bir
te, født d. 9.-6.-1947, Anni, født
d. 18.- 5.-1950 og Hans Ove,
født d. 3.-12.-1956.
W.R.O. overtog gården d. 20.-7.-1946 fra Carl Petersen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 19,8 ha., heraf ca. 1 ha. mose.
Stuehuset er opført i 1875 og genopført i perioden 1973-78, kvægstald opført ca. 1940,
svinestalden fra 1940 er ombygget til kostald i 1979, laden fra 1940 er opbygget efter
storm i 1967, derudover er der gylletank og køresilo. Gårdens besætning er på 43
årskøer og 40 ungdyr af racen Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og
roer. Der er 3 traktorer, andel i roesåmaskine og 1 gyllevogn. Maskinstation bruges til
markarbejdet.

TVEDEVEJ 2, EGEBJERG TVEDE, 4872 IDESTRUP, tlf. 53848789.
JOHANNES LARSEN, statshus
mand, født d. 17.-9.-1918, søn af
Rasmine og Jørgen Peder Larsen,
Musse, gift d. 8.-8.-1948 med
Maren Jenny Petersen, husmor,
født d. 17.-12.-1923, datter af
Nanny Emilie og Ole Petersen,
Sundby.
J.L. byggede selv gården i 1951.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 12 ha., heraf tilkøbt ca. 6 ha.
Stuehuset er opført 1951/52, kvægstald og svinestald fra 1951/52 er om- og tilbygget
flere gange, lade opført 1975 og maskinhus 1980. Planteproduktionens salgsafgrøder er
vårbyg og sukkerroer. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og tårnsilo. Maskinstation
bruges til lidt af hvert.
TVEDEVEJ 5, "ØDEBO", 4872 IDESTRUP, tlf. 53-848375.
FREDE ANDERSEN, gårdejer, født d. 8.-7.-1926, søn af Karen og Oluf Andersen, Nr.
Tåstrup, gift d. 26.-4.-1949 med Inge Margrethe Lund, beskæftigelsesvejleder, født d.
31.-1.-1929, datter af Helga og Peder Lund, Herfølge. Parret har børnene: Birthe, født
d. 12.-9.-1949 og Mogens, født d. 6.-6.-1953.
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Frede Andersen har været på Tune Land
brugsskole. Han overtog gården i 1976
fra Jens Chr. Petersen.
Areal 19 ha., heraf tilkøbt 5 ha.
Stuehuset er opført i 1952 og moderni
seret i perioden 1977-82, kvægstalden
fra 1952 er ombygget og moderniseret i
1977, lade opført 1977 og gylletank
1978. Planteproduktionens salgsafgrøder
er sukkerroer og korn. Der er 2 trakto
rer, 1 mejetærsker, markvandingsanlæg,
enkornssåmaskine, roeoptager og sving
læsser.
F.A. driver, sammen med sønnen Mogens, dennes gård Tangetvej 3, Tjæreby, 4800
Nykøbing F.
TØRVEMOSEVEJ 2, "PALLESHØJ",
ULSLEV, 4872 IDESTRUP, tlf.
53-848296.
POUL EWARD SCHUTT, gårde
jer, født d. 20.-2.-1938, søn af
Johanne og Marius Schiitt, Ul
slev.
P.E.S. har været på Høng Land
brugsskole. Han er 3. generation
på gården, som han overtog i
1967 fra forældrene.
Ejendomsskyld 2.400.000. Areal
33 ha., heraf 0,3 ha. mose. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1860 og moderniseret flere gange, 1 svinestald er opført 1880, 2
svinestalde i 1942 og laden er fra 1959. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, roeop
tager, enkornssåmaskine, grønthøster, kornmagasin og koldt lufts tørreri.

TØRVEMOSEVEJ 5, "ELMELY", ULSLEV, 4872 IDESTRUP, tlf. 53-848599.
JAN DYHR HANSEN, gårdejer, født d. 28.-1.-1959, søn af Grethe og Max E. Hansen,
Sdr. Ørslev.
J.D.H. har været på Høng Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-8.-1986 fra Asger
Malmskov.
Ejendomsskyld 2.500.000. Areal 35 ha.
Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, hvede og maltbyg. Der er 1 traktor,
1 mejetærsker, enkornssåmaskine, kornsilo samt varmt og koldt lufts tørreri.
TÄSTRUPVEJ 3, "LUNDUMGAARD", SDR. TÅSTRUP, 4872 IDESTRUP, tlf. 53848937.
JOHN KROGH, gårdejer, født d. 16.-5.-1958, søn af Kirsten og Jørgen Krogh, Tjæ
reby, gift d. 11.-11.-1989 med Anni Hansen, sygeplejerske, født d. 13.-5.-1959, datter
af Karen Johanne og Ferdinand Hansen, Slagelse. Parret har børnene: Jacob, født d.
31.-3.-1984 og Sidse, født d. 13.-5.-1987.
J.K. har været på Høng Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1978 fra Poul
Vest Hansen.
Ejendomsskyld 2.650.000. Areal 35 ha., heraf ca. 4 ha. på Bøtø Nor.
Stuehuset er opført 1897 og gennemrestaureret fra 1982, kvægstalden fra 1907 er
ombygget til svinestald i 1984, svinestalde er opført 1907 og 1908, de er moderniseret
i 1988, garage og maskinhus er opført 1907 samt gylletank 1988. Gården drives med
en besætning på 150 årssøer, ca. 2.400 solgte smågrise og 600 slagtesvin. Plantepro
duktionens salgsafgrøde er roer. Der er 2 traktorer, andel i mejetærsker og roeopta
ger, enkornssåmaskine, plansilo, koldt lufts tørreri samt fuldautomatisk fodringsanlæg.
På gården er ansat 1 medhjælper.
J.K. driver gården sammen med faderens gård "Krogsgaard" i Tjæreby.
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TÅSTRUPVEJ 5, "KOKSGAARD", SDR. TÅSTRUP, 4872 IDESTRUP, tlf. 53-848408.
TOVE BO PETERSEN, gårdejer, født d. 15.-11.-1924, datter af Eli og Otto Mortensen,
Sdr. Tåstrup, gift d. 23.-5.-1947 med Knud Bo Petersen, født d. 27.-5.-1922 og død d.
14.-11.-1987, søn af Karen og Niels Peter Petersen, Baarse. Parret har børnene: Kla
us, født d. 2.-9.-1948, Lars, født d. 22.-3.-1951 og Kresten, født d. 10.-3.-1956.
T.B.P. er orgasist ved Idestrup Kirke samt spillelærer. Gården, der tidligere har hørt
under Nykøbing Hospital, blev i 1861 købt fri og familien har siden da været på går
den, der i 1959 blev overtaget af T.B.P., efter at hun i 7 år havde forpagtet den.
Areal 33 ha., der er frasolgt 8,8 ha.
Stuehuset er opført i slutningen 1880'erne og senest moderniseret i 1977, kvægstald og
svinestald er af ukendt oprindelsesår, men senest ombygget og moderniseret i 1964/65,
maskinhuset er moderniseret i ca. 1970.Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og
roer. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 roeoptager samt andel i enkornssåmaskine.
T.B.P. driver gården som deltids landbrug med hjælp.
Gården blev d. 1.-8.-1990 solgt til Bent og Karl Ringsing, Stovbyvej 51, 4872 Idestrup.
TÄSTRUPVEJ 14, "PALLEHAVE", ELKENØRE, 4872 IDESTRUP, tlf. 53-848564.
PREBEN THOUSIG MØLLER, proprietær, født d. 2.-9.-1960, søn af Inge og Jens Thousig Møller, Toreby, gift d. 2.-9.-1989 med Dorthe Hylstofte Thomsen, sygeplejerske,
født d. 12.-12.-1963, datter af Ann-Lis og Kaj Thomsen, Nakskov.
P.T.M. har været på Lundby og Næsgård landbrugsskoler. Han overtog gården d. 1.3.-1984 fra Aksel Palle Staldbom. Gården har tidligere hørt under "Orupgård".
Ejendomsskyld 4.500.000. Areal 70 ha., heraf 15 ha. på Bøtø Nor. Derudover er der
forpagtet yderligere 40 ha.
Stuehuset er opført 1908 og moderniseret i 1988, kvægstalden fra 1941 er ombygget
og moderniseret i 1984/85, svinestalden fra 1904 er moderniseret i 1985/86 og ny
svinestald er opført i 1964, garage og kornlager er opført 1904, lade 1950, gylletank
1989 og der er køresilo. Gården drives med en besætning på 160-170 slagtekalve af
racerne SDM/RDM, desuden er der 550 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder
er ærter, hestebønner, roer, maltbyg og hvede. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker,
rendegraver, enkornssåmaskine, roeoptager, svinglæsser, rotorsæt, plansilo, kornmaga
sin, varmt og koldt lufts tørreri. Maskinstation bruges ind i mellem og der er ansat 1
skoledreng og 1 medhjælper i efterårssåsonen.
VESTERRISVEJ 3, RADBJERG,
4873 VÆGGERLØSE.
AAGE PEDERSEN, omtales under
Godthåbsalle 1, Marrebæk.
AA.P. overtog gården i somme
ren 1978 fra sine forældre.
Ejendomsskyld 525.000. Areal 5,5
ha., som er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1910 og
kvægstald 1928.
AA.P. driver desuden "Norgaard",
Godthåbsalle 1, Marrebæk, 4873
Væggerløse.

VÆGGERLØSEVEJ 12, "STRANDAGERGAARD", 4873 VÆGGER
LØSE, tlf. 53-877725.
FLEMMING PEDER KRAGH,
gårdejer, født d. 24.-2.-1945, søn
af Karen og Reimer Kragh, Væg
gerløse, gift d. 2.-10.-1976 med
Kirsten Ellehave Hansen, syge
hjælper, født d. 10.-2.-1942, dat
ter af Grethe og Poul Olaf Han
sen, Odense. Parret har sønnen

Peder Jacob, født d. 17.-3.-1977.
F.P.K. har været på Malling Landbrugsskole. Han er 8. generation på gården, som han
overtog første halvdel af i 1968 og resten i 1973, fra sine forældre. Gården er tid
ligere fæstegård under "Gedsergaard", F.P.K.'s familie var 2. generation på gården, da
den blev frikøbt i 1770.
Ejendomsskyld 3.000.000. Areal 41 ha., heraf tilkøbt 12,1 ha. Desuden er der forpagtet
7,7 ha.
Stuehuset er opført 1915 og løbende restaureret, senest i 1975, kvægstald og heste
stald fra 1915 er ombygget til svinestald i 1968, svinestalden fra 1915 er moderniseret
i 1969, lader opført 1915, 1958 og 1973. Gårdens besætning er på 20 årssøer, 100 solg
te smågrise og 250 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, roer og
lucerne. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, roeoptager, enkornssåmaskine, 2 tårnsiloer
og varmt lufts tørreri. Maskinstation bruges lidt.

VÆNGEVEJ 1A, "HOLLÆNDERGAARDEN", GEDESBY, 4874
GEDSER, tlf. 53-878073.
IB AAGE HANSEN, gårdejer,
født d. 19.-9.-1944, søn af Marie
og Knud Hansen, Gedesby, gift d.
29.-7.-1968 med Linnea Bach, pæ
dagog, født d. 8.-2.-1946, datter
af Marie og Chresten Bach, Thy
borøn. Parret har børnene: Tina,
født d. 21.-8.-1969, Hanne, født
d. 3.-12.-1972 og Helle, født d.
21.-3.-1978.
I.AA.H. har været på Haslev Landbrugsskole. Han er 2. generation på gården, som han
overtog i august 1985 fra forældrene.
Ejendomsskyld 2.420.000. Areal 32,8 ha., heraf mageskiftet 8,7 ha. Desuden er der for
pagtet 14,4 ha.
Kvægstalden er ombygget til svinestald i 1987 og laden er fra 1942. Gården drives
med en besætning på 47 årssøer, ca. 850 solgte smågrise og ca. 150 slagtesvin. Plante
produktionens salgsafgrøder er sukkerroer, byg og hvede. Der er 3 traktorer, 1 meje
tærsker, plansilo, varmt og koldt lufts tørreri samt anpart i vindmølle.

VÆNGETVEJ 3, SKELBY, 4874 GEDSER, tlf. 53-878050.
HENNING PEDERSEN, gårdejer, født d. 16.-3.-1923, søn af Anna og Carl Pedersen,
Skelby.
H.P. er med sikkerhed 3. generation på gården, som han overtog i 1972 fra sin far.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 9,9 ha., heraf tilkøbt 3,3 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er ombygget i ca. 1930, resten af gården er 3-længet og benyttes ikke. Der
er 1 traktor.

ØSTERGADE 62, 4872 IDESTRUP, tlf. 53-849052.
BENT RINGSING, gårdejer, født d. 18.-1.-1959, bor sammen med Lizette Irene Lohse,
født d. 22.-3.-1966, datter af Sigrid og Hans Lohse, Maribo.
B.R. har været på Høng Landbrugsskole. Han overtog d. 1.-1.-1989 halvdelen af "Birke
gård", Sillestrup, 4872 Idestrup, den anden halvdel ejes af faderen, Karl Børge Ring
sing. Gården omtales under Stovbyvej 51, Sillestrup, 4872 Idestrup.
ØSTERSØVEJ 21, "HJULMANDSGÅRD", 4872 IDESTRUP, tlf. 53-848351.
REGIN OLAV JØRGENSEN, gårdejer, født d. 3.-3.-1916, søn af Marie og Peder
Jørgensen, gift d. 16.-5.-1941 med Johanne Marie Jensen, født d. 20.-5.-1914, datter
af Charlotte og Jens Peder Jensen. Parret har børnene: Hildur, født d. 13.-6.-1943,
Carsten, født d. 17.-1.-1946 og Hanne, født d. 11.-12.-1952.
R.O.J. har været på Tune Landbrugsskole. Han overtog ejendommen d. 27.-5.-1941 fra
sine svigerforældre. Gården har tidligere hørt under Kronen, derefter under Orupgård,
den blev købt fri af hjulmand Lars Jensen i 1884.
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Ejendomsskyld 1.560.000. Areal
22,2 ha.
"Hjulmandsgård"s stuehus er op
ført i 1885 og løbende restaure
ret, kvægstalden fra 1913 er om
bygget til svinestald i 1952, svinestalde er opført i 1913 og
1965, lade 1913 og maskinhus
1955. Planteproduktionens salgsaf
grøder er korn og sukkerroer.
Der er 2 traktorer, 1 mejetær
sker og kornsilo.
ØSTERSØVEJ 27, ULSLEV, 4872
IDESTRUP, tlf. 53-848794.
HENNING WEST HANSEN, gård
ejer, født d. 11.-9.-1952. søn af
Erna og Walther West Hansen,
Sillestrup, gift d. 14.-4.-1979
med Elsebeth Andersen, køkken
medhjælper, født d. 23.-3.-1957,
datter af Rita og Herman Ander
sen, Lyngby. Parret har børnene:
Jesper, født d. 22.-3.-1980 og Mi
chael, født d. 29.-8.-1982.
H.W.H. er uddannet agronom og
arbejder som økonomikonsulent. Han er i bestyrelsen for Syd- og Østfalsters Familie
brug samt kasserer i Idestrup Vandværk. Han overtog gården d. 20.-10.-1985 fra Børge
Olsen.
Ejendomsskyld 1.040.000. Areal 10 ha.
Stuehuset er opført 1913 og restaureret 1987, kvægstald og lade er opført 1913 og
svinestald 1933. Gårdens besætning er på 10 årssøer og ca. 200 slagtesvin samt 14
fedetyre af racen Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøder er maltbyg, lucerne og
sukkerroer. Der er 2 traktorer og kornmagasin.
ØSTERSØVEJ 34, "ELLEVANG",
ULSLEV, 4872 IDESTRUP, tlf.
53-848358.
HANS KOCH, gårdejer, født d.
16.-4.-1945, søn af Agnes og
Christian Koch, Grove v. Ringkø
bing, gift d. 5.-4.-1974 med Su
sanne Larsen, udearbejdende,
født d. 31.-1.-1952, datter af
Harry Larsen, Nykøbing F. Par
ret har børnene: Martin, født d.
8.-6.-1973 og Casper, født d.
23.-8.-1976.
H.K. overtog gården d. 1.-8.-1987 fra Gunnar Vest Hansen.
Areal 55 ha., heraf 1 ha. mose.
Stuehuset er opført 1957 og maskinhus 1985, derudover er der 2 længer med svine
stald. Gårdens besætning er på 6 får og 1 hest. Planteproduktionens salgsafgrøder er
korn, roer, raps og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, roesåmaskine, roeopta
ger, svinglæsser, tårnsilo, varmt og koldt lufts tørreri.
ØSTERSØVEJ 38, "ULSLEV FRUGTPLANTAGE", ULSLEV, 4872 IDESTRUP.
MIKAEL BERTELSEN, omtales under Friisvej 2, Ulslev.
M.B. er 2. generation på gården, som han overtog d. 1.-7.-1987 fra sin far. Faderen er
stadig aktiv i driften af plantagen og forældrene bor stadigvæk på ejendommen.

-314Areal 17 ha. plantage.
Stuehuset er opført i 1944/45, lagerhal 1944/45 og maskinhus 1965. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er æbler, pærer, blommer og kirsebær. I sæsonen er der ansat
10-12 medhjælpere og 4-6 skoleelever.
M.K. driver desuden Friisvej 2, Ulslev, 4872 Idestrup.

ØSTERSØVE3 41, "AARMOSEGAARD", ULSLEV, 4872 IDESTRUP, tlf. 53-848309.
PALLE MØLLER NIELSEN, gårdejer, født d. 12.-6.-1960, søn af Margit og Max Møller
Nielsen, Ulslev.
P.M.N. har været på Næsgård Landbrugsskole. Han er 2. generation på gården, som
han overtog d. 1.-4.-1989 fra sin far. Den var tidligere fæstegård under Nykøbing
Hospital og blev frikøbt i 1862.
Ejendomsskyld 4.500.000. Areal 77 ha., heraf tilkøbt 27,5 ha., der er 1 ha. mose.
Stuehuset er opført i 1862 og moderniseret og ombygget flere gange, senest i 1948,
kvægstald, s vinestald og lade er opført 1862 og senere restarureret, derudover er der
køresilo. Gårdens besætning er på 10 tyre. Planteproduktionens salgsafgrøder er suk
kerroer, byg og hvede. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, roeoptager, enkornssåmaskine, gummiged og kornloft.

ØSTERSØVE3 54, "BAKKEGÅRD",
ULSLEV, 4872 IDESTRUP, tlf.
53-848011.
PEER WICH BOESEN, gårdejer,
født d. 3.-5.-1943, søn af Edtih
Wich og Hans Thorvald Oørgensen
Boesen, Ulslev, gift d. 23.-8.1969 med Annet Schou, udearbej
dende, født d. 26.-8.-1945, datter
af Edith og Willy Schou, Køben
havn. Parret har børnene: Søren,
født d. 19.-8.-1971 og Henrik,
født d. 31.-7.-1973.
P.W.B. arbejder som arbejdsmand på SN og har været på Lundby Landbrugsskole. Han
er med sikkerhed 5. generation på gården, der har været i slægtens eje siden 1884,
han overtog den d. 20.-8.-1969 fra forældrene.
Ejendomsskyld 2.180.000. Areal 30,8 ha., heraf tilkøbt 3,3 ha., der er 1.7 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1902, maskinhus 1981 og derudover er der et grisehus, der er
fritliggende samt en 3-længet bygning, som ikke benyttes. Planteproduktionens salgs
afgrøder er hvede, byg og ærter. Der er 2 traktorer og halmfyr.
P.W.B.'s far var hele sit liv interesseret i heste og drev rideskole fra først i 1950'erne. Moderen, der er bosat på gården, driver rideskolen videre.
ØSTERSØVE3 70, "ØSTERVANG",
ULSLEV, 4872 IDESTRUP, tlf.
53-848412.
RUTH OG ASGER LARSEN,
gårdejere.
A.L. er født d. 11.-4.-1931, søn
af Rigmor og Aage Larsen, R.L.
er født d. 25.-4.-1931, datter af
Andrea og Alfred Børresen, par
ret blev gift i 1955 og har bør
nene: Anna Marie, Lars Otto og
Inger Birgit.
A.L. er uddannet cand.agro. og
arbejder som økonomikonsulent i Vestsjællands Landboforening. Parret overtog gården
i 1975 fra Andrea og Alfred Børresen.
Areal 15 ha.
Stuehuset er opført i 1865 og senere restaureret, kvægstalden fra 1865 er ombygget

-315til svin i 1940/41, svinestalden er nyopført i 1952. Planteproduktionens salgsafgrøder
er sukkerroer, byg og hvede. Der er kornsilo samt varmt lufts tørreri. Maskinstation
bruges en del.

ØSTERSØVEJ 72, "KRUSESMINDE", ULSLEV, 4872 IDESTRUP.
FLEMMING WEST, omtales under Sdr. Alslev Strandvej 25, 4800 Nykøbing F. (Stubbe
købing Kommune).
F.W. overtog gården i 1969 fra Otto Jensen.
Ejendomsskyld 2.850.000 Areal 27 ha.
Stuehuset er opført ca. 1900 og moderniseret i 1969, svinestalde er opført 1978 og
1980, lade ca. 1900. Gårdens besætning er på ca. 4.000 slagtesvin årligt. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er korn og roer. Der er 3 tårnsiloer.
F.W. driver desuden "Alslevgård", Sdr. Alslev Strandvej 25, 4800 Nykøbing F. (Stub
bekøbing Kommune).
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MØN KOMMUNE

Afrikavej
Askebjergvej
Bakkehøjvej
Basnæsvej
Baunehøjvej
Bodshøjvej
Borrensvej
Brakildevej
Bringtoftevej
Bøgebjergvej
Dalsgårdsvej
Dammegade
Dammehavevej
Egholmvej
Elmelundevej
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Fanefjord Kirkevej
Fanefjord Skovvej
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Lundehøjvej
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Lusmosevej
Maglekildevej
Marie Grubbes Vej
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Nyhavevej
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Vindebækvej
Vollerupgade
Vollerupvej
Ympehavevej
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NYKØBING KOMMUNE.
Bellingegårdsvej
Birketvej
Bregningevej
Bruntofte Alle
Brænder Alle
Bygaden
Bymarken
Byskovvej
Dambaekvej
Ditlevshøj
Ebbe Alle
Enghaven
Engmosevej
Flintingevej
Frostrupvej
Fæddievej
Grænge Skovvej
Grønvej
Guldborgvej
Gaabensevej
Hasselø Tværvej
Hasseløvej
Hiltvej
Holmen
Hullebækvej
Hønselægget
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Lisevej
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Åmarksvej
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NØRRE ALSLEV KOMMUNE.

Alleen
Alstrup Skovvej
Alstrup vej
Bannerupvej
Barup Søvej
Baunehøjen
Bjergvej
Blichersvej
Borregårdsvej
Brarupvej
Bruntoftevej
Bødker Alle
Damgårdsvej
Dukkerupvej
Dæmningsvej
Egelev Gade
Egensevej
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Godthåbsvej
Grynsevej
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Gyldenbjergvej
Gåbensevej
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Kippingevej
Klodskov Strandvej
Klodskovvej
Kredsvej
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Ovstrupvej
Ravnse Byvej
Ravnse Skovvej
Ravnstrupvej
Riserupvej
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Skerne Skovvej
Skjoldmosevej
Skovby Tværvej
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Tårup Skovvej
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Vestergade
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STUBBEKØBING KOMMUNE.

Algestrupvej
Alslevvej
Bregningevej
Bringserevej
Brydsbjergvej
Byvej
Bøgelundsvej
Bønnetvej
Donnemosevej
Egedvej
Engdalen
eriksdalsvej
Falkerslevvej
Fjendstrupvej
Gavlhusvej
GI. Skolevej
Gravergårdsvej
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Grønsundsvej
Gårdvej
Hal skovvej
Haregårdsvej
Hesnæsvej
Hestehavevej
Hillestrupvej
Holmegårdsvej
Hovedgårdsvej
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Kildegårdsvej
Kirkevej
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Ore Strandvej
Orevej
Pilestræde
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Præstevænget
Ramsherred
Ramsvej
Rodemarksvej
Rodemindevej
Sdr. Alslev Strandvej
Sdr. Kirkebyvej
Sibirien
Skippergårdsvej
Skovlundevej
Solbakken
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Soshøjvej
Stangerupvej
Stengårdsvej
Stenlyvej
Strandhuse
Stærly
Stærsmindevej
Støttenhøj
Syvhøjvej
Særslevvej
Særslev Øster
Truelstrupvej
Tværvej
Tåstrupvej
Uglemosevej
Virketvej
Vængerne
Østerbro
Østre Sidevej
Aastrupvej
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SYDFALSTER KOMMUNE.
Bakken
Birke mose vej
Bredevej
Bruserup Strandvej
Bruserupvej
Brænderisvej
Bøtøgårdsvej
Bøtø Ringvej
Bøtøvej
Dæmmebrovej
Elkenøre Øvej
Friisvej
Fruegade
GI. Landevej
Gedser Landevej
Godthåbsalle
Hasselø Tværvej
Hasseløvej
Havlykkevej
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Muldkildevej
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Pregehøjvej
Procesvej
Radbjergvej
Salimorvej
Sdr. Skovvej
Sillestrup Øvej
Skelbyvej
Stavreby Strandvej
Stavrebyvej
Stovby Tværvej
Stovbyvej
Strandvejen
Systoftevej
Søndervangsvej
Tangetvej
Topshavevej
Tvedevej
Tørvemosevej
Tåstrupvej
Vesterrisvej
Væggerløsevej
Vængevej
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Østersøvej
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