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FORORD

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

Vi har bestræbt os på, at få alle bestående landbrug medtaget, og værket bliver 
først og fremmest en håndbog, der i en kort, men dog så fyldig form, som en håndbog 
af denne art tillader, omhandler de forhold, som er af betydning og interesse for de 
beskrevne ejendomme.

Registreringen af de beskrevne ejendomme er foretaget efter beliggenhed, 
vejenes navne i alfabetisk orden, indenfor hver kommune.

Billedstoffet er nyt, i mange tilfælde fotograferet til formålet, bl.a. af Kastrup 
Luftfoto, i alle tilfælde udlånt af ejeren.

Alle luftfoto der er optaget af Kastrup Luftfoto og anvendt i bogen, opbevares 
i deres arkiv, der har far veoptagelser fra 1961 og fremefter. Samme område er 
fotograferet igen med ca. 5 års mellemrum. Der kan bestilles farveforstørrelser fra 
dette arkiv. Nærmere oplysninger på telefon 31 60 91 11.

Når vi har påtaget os udarbejdelsen af dette værk, er det sket efter opfordring 
fra mange danske landmænd. Vi ved, det er et stort og betydningsfuld arbejde, som 
kun har sin fulde værdi, når alle oplysninger er rigtige; men med det kendskab som 
vore mange lokaltboende medarbejdere har til netop deres egn, mener vi, der her er 
udført et arbejde, således at vor landbrugslitteratur er blevet en god og nyttig 
håndbog rigere.

Oplysninger og fotos til denne bog er indsamlet i 1990/92.

FORLAGET DANSKE LANDBRUG I/S
8600 Silkeborg
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AUGUSTENBORG

ALMSTED 21, ALMSTED, 6440 AUGUSTENBORG, tlf. 74-473349.
HANS ERIK CLAUSEN, gårdejer, født d. 3.-7.-1942, søn af Marie og Sigurd Clausen. 
H.E.C. har været på Dalum Landbrugsskole og været udsendt som landbrugsrådgiver til 
Tanzania. Han overtog gården d. 1.-3.-1967 fra Carl Schou.
Areal 33 ha., heraf tilkøbt 13 ha., der er 1 ha. eng. Der er forpagtet ialt 42 ha. 
Stuehuset er opført i 1906 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1906, som er ombygget til svinestald i 1968, svinestalde fra 1906 og 1970, 
sidstnævnte er ændret til plansilo i 1988, lade fra 1906 ombygget til svinestald i 1968 
og til lade igen i 1970, maskinhus fra 1906. Gården drives udelukkende med plantepro
duktion bestående af raps, byg og hvede. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, 
varm lufts tørreri og halmfyr. Maskinstation bruges til skårlægning.

ALMSTEDSKOV 7, "SMØRHOLM", ALMSTEDSKOV, 6440 AUGUSTENBORG, tlf. 
74-474441.
REGNAR LIBORIUSSEN, gårdejer, født d. 20.-7.-1935, søn af Anne og Librius Libo- 
riussen, gift i 1962 med Jytte Skovgård, bogholder, født d. 17.-7.-1939, datter af 
Metha og Harald Skovgård. Parret har børnene: Udo, født d. 2.-2.-1965, og Silke, født 
d. 12.-10.-1967.
R.L. er borgmester, han er uddannet ingeniør og er medlem af Sønderjyllands Amts
råd. Han overtog gården i april 1970 fra Hans Poulsen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 25 ha., heraf 1 ha. skov og eng. Oorden er bortfor- 
pagtet.
Stuehuset er opført i 1920 og ombygget fra 1970-80. Der er aftægtsbolig fra 1750. 
Avlsbygningerne består af kvægstald og svinestald begge ombygget i 1920, lade ind
rettet til silonanlæg. På gården er der 2 traktorer, halvpart i mejetærsker, plansilo, 
tårnsilo, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr.

ALMSTEDSKOV 15, ALMSTEDSKOV, 6440 AUGUSTENBORG, tlf. 74-473308.
JØRGEN NISSEN, gårdejer, født d. 10.-6.-1935, søn af Christine og Jørgen Nissen, 
gift i 1959 med Else Berg, hjemmeplejer, født d. 24.-8.-1938, datter af Cathrine og 
Jørgen Poulsen Berg. Parret har børnene: Karin, født d. 29.-9.-1959, og tvillingerne 
Jørn og Peter, født d. 4.-8.-1961.
J.N. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården i 1959 fra Peter Erik
sen. Gården blev udflyttet fra Almsted i 1788.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 31 ha., heraf tilkøbt ialt 13,5 ha.
Stuehuset er opført i 1788 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne brændte i 1961 
og blev genopført med en kvægstald, som er ombygget i 1986, svinestald og lade fra 
1961, begge ombygget i 1986, maskinhus fra 1978. Gården drives med en slagtesvine- 
produktion på 1.000 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, hvede og 
byg. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og varm lufts tørreri. Der bruges lidt 
maskinstation.

ANHOLT 2, ANHOLT, 6440 AUGUSTENBORG, tlf. 74-474670.
JENS OVE LANG, gårdejer, født d. 11.-11.-1949, søn af Christine og Ernst Lang, gift 
d. 19.-2.-1972 med Edith Christine Thomsen, hjemmeplejer, født d. 25.-7.-1951, datter 
af Christine og Peter Thomsen. Parret har børnene: Jeanette, født d. 1.-5.-1972, og 
Torben, født d. 12.-2.-1977.
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J.O.L. overtog gården d. 1.-4.-1978 fra sin far Ernst Lang, nuværende ejer er 4. 
generation på gården, som kom i slægtens eje i 1880.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 25 ha., heraf tilkøbt 2 ha., der er forpagtet 10 ha. 
Det gamle stuehus er opført i 1880 og løbende restaureret, der blev bygget nyt stue
hus i 1978. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1888, som er ombygget til svine- 
stald i 1978, svinestald fra 1880 er renoveret i 1978, samme år blev der bygget ma
skinhus, svinestald fra 1977 og lade fra 1880, der er gylletank. Gården drives med en 
slagtesvineproduktion på 2.650 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, 
hvede og byg. Der er 3 traktorer og 1 mejetærsker. Maskinstation bruges til skår
lægning.

ASSERBALLEMARK 3, ASSSERBALLEMARK, 6440 AUGUSTENBORG, tlf. 74-473353. 
HANS LANG, gårdejer, født d. 21.-7.-1947, søn af Laurine Cecilie og Jacob Ernst 
Lang, gift d. 8.-11.-1969 med Anne Marie Lorenzen, rengøringsassistent, født d. 
5.-11.-1949, datter af Louise og Mathias Lorenzen. Parret har børnene: Dorthe, født 
d. 9.-5.-1970, Carsten, født d. 26.-5.-1972, Thomas, født d. 15.-1.-1977, og Mathias, 
født d. 16.-7.-1981.
H.L. er chauffør. Han overtog gården d. 15.-10.-1969 fra Hans Peter Cordsen. 
Ejendomsskyld 910.000. Areal 14 ha., heraf tilkøbt 8 ha. Der er forpagtet 6,2 ha. 
Stuehuset er opført i 1932 og løbende moderniseret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1932, som er ombygget til svinestald i 1970, svinestald fra 1932 siden 
renoveret, lade fra 1932 ombygget til svinestald i 1970 samt maskinhus fra 1975. 
Gården drives med en slagtesvineproduktion på 300 stk. årligt. Planteproduktionens 
salgsafgrøder er raps, ærter, hvede og byg. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, korn
magasin, tårnsilo, varm lufts tørreri og halmfyr. Maskinstation bruges til skårlægning.

BOKMOSEDAM 1, "BOKMOSEDAM", BOKMOSEDAM, 6440 AUGUSTENBORG, tlf. 
74-474226.
EGON CHRISTIAN JØRGENSEN, gårdejer, født d. 13.-3.-1946, søn af Anna og Hans 
Jørgensen, gift d. 31.-12.-1986 med Gerda Stuhr, medhjælpende hustru, født d. 24.- 
12.-1953, datter af Mary og Ejnar Stuhr. Parret har børnene: Frank, født d. 12.-12.- 
1972, og Kristina, født d. 2.-9.-1978.
E.C.J. arbejder ved Ess. Han overtog gården d. 1.-5.-1976 fra sin far Hans Jørgensen, 
nuværende ejer er 6. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 20 ha., heraf 3,5 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1913 og moderniseret efter overtagelsen. Avlsbygningerne består 
af kvægstald fra 1984, den er ombygget til svinestald i 1990/91, svinestalde fra 1979 
og 1984, lade fra 1984, maskinhus fra 1978, der er gylletank. Gården drives med en 
slagtesvineproduktion på ca. 1.200 stk. årligt Planteproduktionens salgsafgrøder er 
raps, hvede, byg og havre. Der er 5 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og varm lufts 
tørreri. Maskinstation bruges lidt.
E.C.J. ejer og driver også Katry 10, som er på 39 ha. Ejendomsskyld 1.900.000.

BYGADEN 1, ASSERBALLE, 6440 AUGUSTENBORG, tlf. 74-473228.
AKSEL TERP, landmand, født d. 16.-12.-1959, søn af Magda og Aage Terp, gift d. 
17.-2.-1962 med Christine Hansen, husmor, født d. 11.-5.-1940, datter af Louise og 
Hans Rasmussen Hansen. Parret har børnene: Aage, født d. 7.-5.-1964, og Hans, født 
d. 28.-1.-1966.
A.T. er uddannet landbrugstekniker på Vejlby Landbrugsskole og har været på Gråsten 
Landbrugsskole. Han overtog gården i 1965 fra sin svigerfar Hans Rasmussen Hansen. 
Areal 6,3 ha.
Stuehuset er opført ca. 200 år gammelt og løbende restaureret. Avlsbygningerne be
står af kvægstald, svinestald og lade, som er ombygget til kvægstald i 1965 og til 
hestestald i 1970. Gårdens besætning er på 2 heste. Planteproduktionens salgsafgrøder 
er raps og hvede. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og halmfyr.

BYGADEN 4, "LINDEGÅRD", ASSERBALLE, 6440 AUGUSTENBORG, tlf. 74-473360. 
HANS JØRN LAUE PETERSEN, gårdejer, født d. 14.-9.-1932, søn af Margrethe Marie 
og Peter Laue Petersen, gift d. 10.-5.-1957 med Addi Wuldum Larsen, medhjælper,
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Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 23,5 ha.

født d. 25.-3.-1936, datter af 
Anni Cathrine og Børge Wuldum 
Larsen. Parret har børnene: Hen
rik, født d. 11.-10.-1958, Micha
el, født d. 29.-7.-1962, og Søren, 
født d. 19.-10.-1971.
Hans J.L. Petersen har været på 
Korinth Landbrugsskole. Han 
overtog gården d. 1.-7.-1971 fra 
sin far Peter Laue Petersen, nu
værende ejer er 14. generation 
på gården, som kom i slægtens 
eje i 1580.

Stuehuset er restaureret i 1914 og derefter løbende moderniseret. Avlsbygningerne 
består af kvægstald fra ca. 1920, som er ombygget til svinestald i 1977, svinestalde 
fra 1977 og 1981, lade ombygget til svinestald i 1977, maskinhus fra 1972 og foderhus 
fra 1981, der er gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 140 SPF-årssøer, 
der sælges ca. 800 smågrise og 2.200 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrø
der er raps, hvede, byg og græsfrø. Der er 2 traktorer og varm lufts tørreri. På går
den er der 1 fast medhjælper, desuden hjælper sønnen Michael til og der bruges lidt 
maskinstation.

BYGADEN 19, "NØRREGÅRD", 
ASSERBALLE, 6440 AUGUSTEN
BORG, tlf. 74-473507.
JØRGEN TERP BRUUN, gårdejer, 
født d. 17.-10.-1933, søn af An
na og Ejnar Bruun.
J.T.B. har været på Gråsten 
Landbrugsskole. Han forpagtede 
gården i en årrække og købte 
den d. 1.-1.-1973 fra sin far 
Ejnar Bruun.
Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 
27 ha., heraf 1 ha. skov. Der er forpagtet 8,5 ha.
Stuehuset er ca. 200 år gammelt og løbende moderniseret. Avlsbygningerne består af 
kvægstald, som blev genopført efter brand i 1972, lade og maskinhus er fra samme år, 
der er gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 25 
årskøer, 30 ungdyr og ca. 10 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsaf
grøder er raps, hvede og byg, desuden sælges halm til halmfabrik. Der er 4 traktorer, 
1 mejetærsker, tårnsilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til lidt af mark
arbejdet.

BYGADEN 33, "SOLVANG", AS
SERBALLE, 6440 AUGUSTEN
BORG, tlf. 74-473241.
AXEL BØRGESEN, gårdejer, født 
d. 19.-12.-1934, søn af Karla Ma
rie og Aksel Christian Børgesen, 
gift d. 29.-4.-1961 med Christine 
Duus, medhjælpende hustru, født 
d. 25.-3.-1938, datter af Elisa
beth og Christen Duus. Parret 
har børnene: Birthe, født d. 
29.-1.-1962, Christen, født d.

19.-1.-1964, Svend, født d. 10.-11.-1967, og Erik, født d. 16.-3.-1971.
A.B. er medlem af Menighedsrådet i Asserballe. Han forpagtede gården fra 1961 til 
han købte den d. 1.-12.-1964 fra sine svigerforældre Elisabeth og Christen Duus. Går-
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den har været i slægtens eje siden 1859.
Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 26,4 ha., heraf tilkøbt 1 ha., der er 3 ha. marginal
jord. Derudover er der forpagtet 3 ha.
Stuehuset er opført i 1846 og moderniseret flere gange, senest i 1971. Avlsbygninger
ne består af kvægstald fra 1932, som er moderniseret i 1978, svinestald fra 1937, lade 
fra 1925 og maskinhus fra 1985, der er gylletank. Gården drives med en kvægproduk
tion på 18 årskøer, 10 ungdyr og 10 slagtekalve, desuden produceres 450 slagtesvin 
årligt. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, tårnsilo og varm lufts tørreri. 
Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

BYGADEN 36, "RAADHØJGÅRD", ASSERBALLE, 6440 AUGUSTENBORG, tlf. 74- 
473589.
JENS RASMUSSEN HANSEN, gårdejer, født d. 24.-3.-1949, søn af Louise og Hans Ras
mussen Hansen, gift d. 4.-10.-1986 med Bente Marie Jørgensen, børnehavepædagog, 
født d. 25.-12.-1954, datter af Cathrine Marie og Peter Jørgensen. Parret har 
børnene: Anders, født d. 11.-5.-1980, Jakob, født d. 27.-6.-1983, og Tine Marie, født 
d. 25.-2.-1989.
J.R.H. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården i juli 1983 fra sin 
far Hans Rasmusssen Hansen, nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 30 ha., heraf tilkøbt 6 ha., der er 1 ha. eng. Derud
over er der forpagtet 1,5 ha. græsareal.
Stuehuset er opført i 1770 og restaureret i 1986. Avlsbygningerne består af kvægstald 
fra 1914, svinestalde fra 1929 og 1952, lade fra 1918, maskinhus fra 1977 og foderhus 
fra 1960, der er gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 28 årskøer, 57 
ungdyr og 10 slagtekalve af racen SDM. Der er 3 traktorer, plansilo og varm lufts 
tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

d. 14.-6.-1978, og Marie, født d. 19.-8.-1983.

BYGADEN 40, "SÆDMOSEGÅRD", 
ASSERBALLE, 6440 AUGUSTEN
BORG, tlf. 74-473289.
ERNST CHRISTENSEN, gårdejer, 
født d. 26.-11.-1948, søn af Bodil 
Marie og Christen Ernst Christen
sen, gift d. 6.-7.-1974 med Han
ne Sentow Larsen, sygehjælper, 
født d. 2.-5.-1953, datter af 
Ruth og Torben Sentow Larsen. 
Parret har børnene: Lise, født d. 
26.-2.-1975, Christen Ernst, født

E.C. har været på Vejlby Landbrugsskole, han er i repræsentantskabet for slagteri
region Syd. Han overtog gården i 1975 fra sin far Christen Ernst Christensen, nuvæ
rende ejer er 13. generation på gården, som kom i familiens eje i 1598. Ejerne har 
skiftevis heddet Ernst Christensen og Christen Ernst.
Ejendomsskyld 2.400.000. Areal 57,2 ha., heraf tilkøbt 17 ha., der er 2,5 ha. eng. 
Stuehuset er opført i 1872 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1905 ombygget til svinestald i 1960, løsdriftsstald fra 1972, svinestald fra 
1905 renoveret i 1960, sostald fra 1979, lade fra 1930 og maskinhus fra 1983, der er 2 
gylletanke. Gården drives med en svineproduktion på 110 årssøer, det er en opforme
ringsbesætning, hvorfra der sælges ca. 700 sopolte til avl, 400 smågrise og 1.100 
slagtesvin årligt, desuden er der 17 ammekøer, 7 ungdyr og 11 slagtekalve af racen 
Hereford. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, rug, raps og ærter. Der er 4 
traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, tårnsilo, varm lufts tørreri samt halmfyr. På går
den er der 1 fast medhjælper og der bruges lidt maskinstation.
E.C. ejer og driver også "Tvemosegård", Søndergade 29, denne overtog han fra fade
ren. Den er på 25,2 ha. og ejendomsskylden er 1.150.000.
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BYGADEN 43, ASSERBALLE, 
6440 AUGUSTENBORG, tlf. 
74-473399.
HANS JØRGEN HANSEN, gård
ejer, født d. 13.-7.-1940, søn af 
Marie og Johan Frederik Hansen, 
gift d. 26.-12.-1965 med Eva 
Carlsen, Danfoss-arbejder, født 
d. 5.-8.-1939, datter af Elna og 
Oscar Carlsen.
H.J.H. har været på Nordisk 
Landbrugsskole. Han overtog går

den d. 1.-3.-1976 fra sin far Johan Frederik Hansen. Ejendomnsskyld 970.000. Areal 
8,5 ha. og forpagtet 6,5 ha.
Stuehuset er opført omkring 1850 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af 
svinestald fra 1977 og lade med kornmagasin fra 1982. Gården drives med en svine
produktion på 30 årssøer, der sælges ca. 400 smågrise og 150 slagtesvin årligt, des
uden er der en fedekvægsproduktion på ca. 10 årskvier. Planteproduktionens salgsaf
grøde er raps. Der er 2 traktorer, kornmagasin og kold lufts tørreri. Maskinstation 
bruges til en del af markarbejdet.

FREDERIKSGÄRD 10, FREDE- 
RIKSGÄRD, 6440 AUGUSTEN
BORG, tlf. 74-474173.
KRISTIAN VANDEL JENSEN, 
gårdejer, født d. 27.-5.-1927, søn 
af Kirstine og Kristen Vandel 
Jensen, gift d. 17.-5.-1958 med 
Karen Marie Petersen, medhjæl
pende hustru, født d. 27.-10.-1934, 
datter af Anne Kathrine Marie 
og Nis Petersen. Parret har bør
nene: Kristen, født d. 19.-2.- 
1960, og Kirsten, født d. 18.-5.-1965.
K.V.J. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han forpagtede ejendommen i 1958 og 
købte den d. 1.-8.-1965 fra sin far Kristen Vandel Jensen. Gården blev i 1770 ud
stykket sammen med 9 andre parceller fra mejerigården "Frederikshog", som var på 
45 ha.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 30 ha., heraf tilkøbt 18 ha. af de tidligere udstykkede 
parceller, der er 1 ha. eng og 0,5 ha. skov. Derudover er der forpagtet 3 ha.
Stuehuset er opført i 1770 og løbende moderniseret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald, svinestald og lade, alle fra 1906, men ændret til svinestald i 1980, desuden blev 
der bygget sostalde i 1971 og 1979, desuden er der maskinhus. Gården drives med en 
svineproduktion på 85 årssøer, der sælges ca. 1.700 smågrise årligt, der er 3 amme- 
køer og 5 ungdyr af racen Hereford. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. På 
gården er der 4 traktorer, plansilo og varm lufts tørreri. Der er 1 skoledreng til hjælp 
og der bruges en del maskinstation.

FREDERIKSGÄRD 42, FREDERIKSGÄRD, 6440 AUGUSTENBORG, tlf. 74-474263. 
PEDER CHRISTIAN TØLBØL, gårdejer, født d. 17.-12.-1927, søn af Nicolette og Carl 
Pedersen Tølbøl, gift d. 3.-11.-1951 med Karen Marie Clausen, medhjælpende hustru, 
født d. 25.-4.-1926, datter af Anne Marie og Christiansen Clausen. Parret har bør
nene: Carl Christian, født d. 25.-5.-1954, og Poul Erik, født d. 29.-10.-1963.
P.C.T. overtog gården d. 1.-6.-1955 fra Rasmus Jørgensen.
Ejendomsskyld 980.000. Areal 20 ha., heraf tilkøbt 14,5 ha. Derudover er der for
pagtet 5,5 ha.
Stuehuset er ca. 200 år gammelt og moderniseret efter overtagelsen. Avlsbygningerne 
består af kvægstald, som er ca. 200 år gammel, den blev nyopbygget i 1964 og om
bygget i 1975, svinestald fra 1972 og lade fra 1973. Gården drives med en kvægpro-
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duktion på 15 årskøer og 40 ungdyr, der indkøbes slagtekalve, der er ialt ca. 17, alle 
af racen SDM, desuden er der en slagtesvineproduktion på 150 stk. årligt Der er 3 
traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo og kold lufts tørreri. Der bruges lidt maskinstation.

GAMMELGÅRD 15, "ANKULGÅRD", GAMMELGÅRD, 6440 AUGUSTENBORG, tlf. 
74-473259. CHRISTIAN OG ANDREAS GREGERSEN, gårdejere.
C.G. er født d. 28.-9.-1925, søn af Anne Kathrine og Andreas Gregersen, gift i 1962 
med Birgit Thulstrup, medhjælpende hustru, født d. 6.-4.-1940, datter af Marie og 
Andreas Thulstrup. Parret har sønnen Andreas, født d. 18.-2.-1964.
C.G. overtog gården d. 1.-11.-I949 fra sin far Andreas Gregersen. I 1988 købte sønnen 
Andreas andel i gården, som siden er drevet som "I/S Ankulgård".
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 25 ha., heraf 1 ha. skov. Derudover er der forpagtet 
ialt 26,5 ha.
Stuehuset er opført i 1774 og restaureret i 1951 og derefter løbende moderniseret. 
Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1954, som er forbedret i 1965, ungkvægstald 
og lade fra 1983. Gården drives med en kvægproduktion på 55 årskøer, 115 ungdyr og 
30 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 3 avlshopper og 1 føl af racen Dansk 
Varmblod. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, byg og raps. Der er 2 trakto
rer, 1 majshøster og der bruges staldvarme til opvarmning af stuehuset. Maskinstation 
bruges til lidt af markarbejdet.

GAMMELGÅRD 17, GAMMELGÅRD, 6440 AUGUSTENBORG, tlf. 74-473546.
ARNE GREGERSEN, gårdejer, født d. 23.-7.-1954, søn af Marie og Peter Gregersen, 
gift d. 15.-10.-1988 med Änne Marie Nielsen, plejer, født d. 2.-10.-1956, datter af 
Elly og Peter Nielsen. Parret har børnene: Maria, født d. 30.-7.-1983, og Stina, født d. 
29.-4.-1987.
A.G. har været på Ladelund Landbrugsskole, han er udvalgsmedlem i Sønderjysk Kon
trolforening. Han dannede I/S i 1983 sammen med faderen P. Gregersen, d. 1.-8.-1987 
overtog han hele gården fra faderen, nuværende ejer er 4. generation på gården, som 
kom i familiens eje i 1890.
Ejendomsskyld 1.750.000. Areal 42 ha., heraf tilkøbt 27 ha., der er forpagtet ialt 54,5 
ha. Stuehuset er opført i 1785 og løbende moderniseret. Avlsbygningerne består af 
kvægstald fra 1906, som er ombygget og udbygget flere gange senest i 1983, svine- 
stald fra 1906 ombygget til kvægstald i 1970 og 1973, lade fra 1906 ombygget til 
kvægstald i 1980, samme år blev der bygget maskinhus, der er 2 gylletanke og uden
dørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 78 årskøer, 87 ungdyr og 50 
slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede og byg. Der er 
3 traktorer. På gården er der ansat 1 fodermester og 1 fast medhjælper og der bruges 
maskinstation til høst.

Morten, født d. 15.-2.-1975, og Thomas, født d. 26.-

GRÆSKOBBEL 2, "GRÆSKOBBEL", 
ASSERBALLESKOV, 6440 AUGU
STENBORG, tlf. 74-474166.
HANS CLAUSEN KOCK, gårdejer, 
født d. 12.-8.-1946, søn af Chri
stine Marie og Hans Clausen 
Kock, gift d. 6.-5.-1972 med 
Ruth Ulla Inger Hansen, medhjæl
pende hustru, født d. 6.-7.-1950, 
datter af Marie og Janne Andre
as Hansen. Parret har børnene: 
Carsten, født d. 26.-9.-1972, 
5.-1981.

R.U.I.H. er i skolebestyrelsen i Fryndesholm Skole.
H.C.K. har været på Gråsten Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for Ess, er i repræ- 
stentantskabet for slagteriregion Syd, har tidligere været skolekontaktmand og har 
været formand for Landboungdom. Han arvede første halvdel af gården i 1968 og køb
te resten i 1972 fra Cathrine Drauschke, nuværende ejer er 5. generation på gården, 
som har været i familiens eje siden 1843.
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Ejendomsskyld 2.470.000. Areal 9,5 ha., heraf tilkøbt ialt 5 ha. Derudover er der 
forpagtet ialt 24,3 ha.
Stuehuset er ca. 200 år gammelt og moderniseret flere gange, senest i 1976. Avls
bygningerne består af kvægstald fra 1914 ombygget til sostald i 1971, der er indrettet 
sostalde og slagtesvinestalde i bygningerne, som løbende er ændret, garage og værk
sted fra 1973, lade fra 1972, maskinhuse fra 1977 og 1986, der er 2 gylletanke. Går
den drives med en svineproduktion på 115 årssøer, der produceres ca. 2.350 slagtesvin 
årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, hvede og byg. Der er 3 traktorer, 
anpart i mejetærsker og halmfyr. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

født d. 6.-3.-1959, og Mette, født d. 26.-7.-1970.
M.H. er viceskoleinspektør for Fryndesholm Skole.

GRÆSKOBBEL 5, "KATRINESMIN
DE", ASSERBALLESKOV, 6440 
AUGUSTENBORG, tlf. 74-474235. 
MAX HANSEN, landmand, født 
d. 13.-6.-1927, søn af Kirstine og 
Peter Hansen, gift d. 10.-3.-1951 
med Grete Hansen, husmor, født 
d. 20.-10.-1930, datter af Erna 
og Viggo Hansen. Parret har bør
nene: Bo, født d. 19.-9.-1951, 
Anne Marie, født d. 8.-3.-1953, 
Gitte, født d. 31.-10.-1957, Stig,

Han overtog gården d. 1.-6.-1973
fra Willy Dohrn. Gården er udflyttet fra Asserballe.
Ejendomsskyld 770.000. Areal 4 ha. Stuehuset er opført i 1778, det fik nyt stråtag i 
1978 og derefter løbende moderniseret. Der er indrettet kvæg- og svinestalde i laden i 
1984. Gården drives rent økologisk med en alsidigt besætning på 2 årskøer og 1 ungdyr 
af racen SDM, 1 årsso, der sælges ca. 10 smågrise, desuden er der 3 tyre og 6 får. På 
gården er der 1 traktor, kornmagasin og halmfyr. Der bruges lidt maskinstation.

GRÆSKOBBEL 13, "SVENBÆK", 
ASSERBALLESKOV, 6440 AUGU
STENBORG, tlf. 74-474236. 
HANS MARTIN ROTH, gårdejer, 
født d. 6.-6.-1954, søn af Anne 
Marie og Anton Bertelsen Roth, 
gift med Hanne Sørensen, syge
plejerske, født d. 15.-10.-1958, 
datter af Gunnar Stig Sørensen. 
Parret har børnene: Britta, født 
d. 23.-10.-1979, Lene, født d. 
18.-5.-1984, og Lasse, født d.
3.-1.-1986. H.M.R. har været på Korinth Landbrugsskole. Han overtog gården d. 12.- 
1.-1988 fra sin far Anton Bertelsen Roth, nuværende ejer er 4. generation på gården, 
som i 1870 blev udstykket fra "Røndam".
Ejendomsskyld 1.550.000. Areal 16 ha. Der er forpagtet 30 ha.
Stuehuset er opført i 1870 og løbende moderniseret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald, svinestald og lade, alle genopført efter brand i 1925, maskinhus fra 1979, der er 
udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 30 årskøer, 20 ungdyr og 
15 slagtekalve af racen Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede og 
raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo og varm lufts tørreri. Maskinstation 
bruges til lidt af markarbejdet og der er 1 skoledreng til hjælp.

GUNDSTRUP 4, "GUNDSTRUP", SKAKKENBORG, 6440 AUGUSTENBORG, tlf. 74- 
473395.
HEINZ-UWE ALEKSANDER WINCKELMANN, gårdejer, født d. 8.-7.-1945, søn af Her
ta og Heinz Winckelmann, gift d. 7.-7.-1972 med Anne Marie Christensen, medhjælpen
de hustru, født d. 1.-11.-1949, datter af Marie og Asmus Christensen. Parret har
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sønnen Bernd Felix, født d. 23.-8.-1973.
H.U.A.W. har været på Gråsten og Tinglev landbrugsskoler, han er i bestyrelsen for 
Den tyske Landboforening i Sønderborg. Han forpagtede gården i 1974 og købte den i 
1986 fra sin far Heinz Winckelmann, nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 17 ha., heraf 7 ha. eng og 1 ha. skov. Oorden er 
bortforpagtet. Stuehuset er opført i 1916 efter en brand. Avlsbygningerne består af 
kvægstald fra 1906, svinestald fra 1850 og maskinhus fra 1975. På gården er der 2 
traktorer og halmfyr.

GYDEN 25, "N ASKERSGÅRD", 
FYNSHAV, 6440 AUGUSTENBORG, 
tlf. 74-474169.
JAKOB MØLLER LASSEN, gård
ejer, født d. 6.-2.-1957, søn af 
Doris og Henrik Lassen, gift d. 
29.-3.-1986 med Ulla Hartlev Jep
pesen, medhjælpende hustru, født 
d. 30.-12.-1959, datter af Kirsten 
og Egon Jeppesen. Parret har bør
nene: Karsten, født d. 1.-12.-1986, 
og Kristine, født 26.-12.-1988.

J.M.L. har været på Gråsten og Korinth landbrugsskoler. Han overtog første halvpart 
af gården i juni 1978 gennem et I/S, han købte resten i juni 1984 fra forældrene Doris 
og Henrik Lassen, nuværende ejer er 13. generation på gården, som har været i fami
liens eje fra sidst i 1600-tallet.
Ejendomsskyld 1.650.000. Areal 38 ha., heraf tilkøbt ialt 17 ha., der er frasolgt 5,5 
ha., der er 2 ha. skov og 2 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1819, restaureret i 1904 og derefter løbende moderniseret. Avls
bygningerne består af kvægstald fra 1819, som er forbedret og ombygget i 1918, lade 
fra 1819 udbygget omkring 1910 og maskinhus fra 1978 udbygget i 1990. Gården drives 
med en kvægproduktion på 23 årskøer, 40 ungdyr og 10 slagtekalve af racen RDM. 
Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, hvede og byg. Der er 3 traktorer, 1 meje
tærsker, kornmagasin og halmfyr. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

HELLEVED 6A, HELLEVED, 
6440 AUGUSTENBORG, tlf. 
74-474213.
ANDREAS ELHOLM, gårdejer, 
født d. 3.-1.-1922, søn af Cathri
ne og Jens Elholm, gift d. 15.- 
10.-1955 med Grethe Elholm, 
født d. 13.-7.-1934. Parret har 
børnene: Birthe, født d. 17.-1.- 
1954, Jytte, født d. 6.-11.-1955, 
og Helge, født d. 26.-7.-1958. 
A.E. overtog gården d. 1.-2.-1950 
fra sin far Jens Elholm. Ejendomsskyld 470.000. Areal 10 ha., der er frasolgt 1 ha., 
der er 1 ha. eng. Der er bortforpagtet 6 ha.
Stuehuset er opført omkring 1800, restaureret i 1955 og derefter løbende modernise
ret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1800, som er ombygget i 1953 og 1966, 
svinestald fra 1800 er ombygget i 1966, lade fra 1800 samt maskinhus og foderhus fra 
1966. Gårdens besætning er på 3 ammekøer, 1 ungdyr, 1 slagtekalve og 3 tyre. På går
den er der 1 traktor, 2 kornsiloer og kold lufts tørreri.

HELLEVED 31, HELLEVED, 6440 AUGUSTENBORG, tlf. 74-474435.
POUL ERIK SØRENSEN, gårdejer, født d. 9.-3.-1933, søn af Margrethe og Karl Søren
sen, gift d. 27.-4.-1958 med Bente Pedersen, medhjælpende hustru, født d. 8.-10.-1934, 
datter af Marie og Sofus Pedersen. Parret har børnene: Gitte, født d. 2.-10.-1958, og 
Dorte, født d. 26.-5.-1963.
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Poul E. Sørensen har været ansat 
i Forsvaret, han er medlem af 
Byrådet for Augustenborg Kom
mune. Han overtog gården i som
meren i 1970 fra Jørgen Smide
mand. Gården er fra ca. 1600. 
Ejendomsskyld 1.550.000. Areal 
12,5 ha., heraf tilkøbt 11 ha. Der 
er forpagtet ialt 30 ha.
Stuehuset er opført omkring 1880 
og udvidet i 1910, det er deref
ter løbende moderniseret. Avlsbyg

ningerne består af kvægstald, svinestald og lade, alle fra ca. 1880, de er ombygget og 
udvidet i 1946 og igen ombygget til svinestald i 1976, ny svinestald fra 1974 udvidet i 
1980 samt maskinhus fra 1946, desuden er der gylletank. Gården drives med en svine
produktion på 185 årssøer, der sælges ca. 4.000 smågrise årligt. Planteproduktionens 
salgsafgrøder er raps, ærter, hvede og byg. Der er 2 traktorer. På gården er der 1 
fast medhjælper og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
P.E.S. driver maskinsammenkøring med Østkystvej 2, Asserballeskov.

HUNDSLEVVEJ 3, KETTING, 
6440 AUGUSTENBORG, tlf. 
74-471473.
SVEND PETER SØRENSEN, gård
ejer, født d. 23.-10.-1927, søn af 
Anna Marie og Jens Sørensen, 
gift d. 3.-4.-1955 med Else 
Gram Andresen, køkkenassistent, 
født d. 17.-11.-1932, datter af 
Helene og Hans Jørgen Andre
sen. Parret har børnene: Bent, 
født d. 17.- 9.-1955, Erik, født 
d. 26.-6.-1958, og Ulla, født d. 28.-3.-1964.
S.P.S. overtog gården d. 1.-4.-1957 fra sin far Jens Sørensen. Gården er en af 23 ejen
domme, som i 1930 blev udstykket fra "Rumohrsgård".
Ejendomsskyld 870.000. Areal 15 ha., heraf tilkøbt 6,5 ha., der er 3 ha. eng. Derud
over er der forpagtet ialt 22 ha.
Stuehuset er opført i 1930, løbende restaureret og udvidet med aftægt i 1958. Avlsbyg
ningerne består af kvægstald, svinestald og lade, alle fra 1930, svinestald og lade er 
ændret til kviestald i 1965, foderhus fra 1968 og lade fra 1978. Gården drives med en 
kvægproduktion på 14 årskøer, 20 ungdyr og 7 slagtekalve af racen RDM. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er byg, hvede og raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 
kornsilo og korntørreri med kold luft. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

HUNDSLEVVEJ 11, "LILLEMØLLE", HUNDSLEV, 6640 AUGUSTENBORG, tlf. 74- 
473237.
HENRY BLOM, gårdejer, født d. 6.-2.-1946, søn af Ellen og Peter Blom, gift i 1969 
med Jytte Madsen, medhjælpende hustru, født d. 23.-9.-1943, datter af Else Marie og 
Søren Willy Madsen. Parret har børnene: Pia, født d. 22.-7.-1969, og Jan, født d. 
10.-12.-1971.
H.B. driver maskinstation. Han overtog gården i 1972 fra sin far Peter Blom, nuvæ
rende ejer er 4. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 18,1 ha., heraf tilkøbt 6,2 ha., der er 2 ha. eng. Der
udover er der forpagtet ialt 41,5 ha.
Stuehuset er opført i 1671 og moderniseret flere gange, senest i 1965. Avlsbygninger
ne består af kvægstald fra 1939, som er ombygget i 1958, kvægstald fra 1973, halm
lade fra 1974, lade fra 1939 og maskinhuse fra 1976 og 1989, der er udendørs køresilo. 
Gården drives med en kvægproduktion på 28 årskøer, 40 ungdyr og 15 tyrekalve af 
racen SDM, desuden er der en bestand på 250 dådyr, der leveres ca. 50 stk. årligt til
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slagtning. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, hvede, byg, ærter og græsfrø. 
Der er 5 traktorer, 1 mejetærsker, desuden alle nødvendige maskiner til en moderne 
maskinstation, desuden er der kornmagasin og kold lufts tørreri. Der er ansat 1 fast 
medhjælper og 2 på deltid.

HUNDSLEVVEJ 20, "RUMOHRS- 
GÅRD", RUMOHRSGÅRD, 6440 
AUGUSTENBORG, tlf. 74-471620. 
KRISTEN IVERSEN, gårdejer, 
født d. 29.-8.-1934, søn af Chri
stine Marie og Andreas Iversen, 
gift d. 1.-12.-1962 med Margit 
Hansen, plejehjælperafløser, født 
d. 24.-11.-1939, datter af Camil
la og Niels Juul Hansen. Parret 
har børnene: Holger Andreas, Kri
sten og Andreas.

K.I. har været på Malling Landbrugsskole. Han overtog gården i 1961 fra sine søsken
de, som fik den fra forældrene Christine og Andreas Iversen.
Ejendomsskyld 3.400.000. Areal 91 ha., heraf 4,5 ha. skov. Derudover er der forpagtet 
ialt 48 ha.
Stuehuset er opført i 1630, løbende ændret og moderniseret. Avlsbygningerne består af 
svinestald fra 1930, som er ombygget til fjerkræstald, svinestalde fra 1983 og 1990, 
lade fra 1900 og maskinhus fra 1975, der er gylletank. Gården drives med en svine
produktion på 160 årssøer, der sælges 250 smågrise og 3.000 slagtesvin årligt, desuden 
er der 550 stk. fjerkræ, der slagtes hvert år i december. Planteproduktionens salgs
afgrøder er raps, lucerne, hvede, rug, byg og græsfrø. Der er 4 traktorer, 1 mejetær
sker, plansilo, varm lufts tørreri og halmfyr. På gården er der 1 fast medhjælper og 
maskinstation bruges til skårlægning.

KANALVEJ 10, "LANGMOSEGÅRD", HUNDSLEV, 6440 AUGUSTENBORG, tlf. 74- 
474750.
HANS LINDGAARD MARCUSSEN, gårdejer, født d. 15.-2.-1952, søn af Anne Christine 
og Christian Marcussen, gift d. 13.-11.-1976 med Kirsten Marie Holdt, medhjælpende 
hustru, født d. 1.-5.-1955, datter af Emma Agnetha og Jacob Christian Holdt. Parret 
har børnene: Jens Christian, født d. 15.-3.-1977, Hans Jacob, født d. 15.-3.-1981, Mads 
Bo, født d. 19.-3.-1984, og Anne Dorthe, født d. 14.-5.-1987.
H.L.M. har været på Gråsten Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for Kontrolforenin
gen. Han overtog første halvpart af gården d. 1.-8.-1976 og fra 1988 har han forpag
tet resten indtil denne del også overtages fra faderen Christian Marcussen. Gården er 
udflyttet fra Hundsbøl i 1776 og har siden været slægtsgård for familien. 
Ejendomsskyld 2.350.000. Areal 57 ha., heraf tilkøbt 20 ha., der er 5,5 ha. eng. Der
udover er der forpagtet 6 ha.
Stuehuset er opført i 1776 og løbende moderniseret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1975 tilbygget i 1979, svinestald fra 1968, lade fra 1913, lade fra 1847 
ombygget flere gange senest til kvægstald i 1959 og restaureret i 1975, samt maskin
hus fra 1974, der er gylletank og 2 udendørs køresiloer. Gården drives med en kvæg
produktion på 54 årskøer, 80 ungdyr og 25 slagtekalve af racen RDM, desuden produ
ceres ca. 100 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, hvede og 
byg. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og varm lufts tørreri. H.L.M.'s for
ældre hjælper til på gården og der bruges lidt maskinstation.

KETTINGMARK 1, KETTING, 6440 AUGUSTENBORG, tlf. 74-472603.
ERIK HVID NIELSEN, forpagter, født d. 18.-1.-1959, søn af Marie og Heine Nielsen.
E.H.N. har datteren Henriette, født d. 8.-9.-1985.
E.H.N. driver taxa-firma, han har været på Gråsten Landbrugsskole og forpagter 
gården fra Ketting Menighedsråd.
Areal 20 ha. og forpagtet 6 ha.
Hele gården blev opført i 1958, der er stuehus, kvægstald, svinestald, lade og maskin-
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hus. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 900 stk. årligt, der er 4 årssøer. 
Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter, hvede og byg. Der er 2 traktorer, 
halvpart i mejetærsker, plansilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges lidt.

KETTINGMARK 3, "TROLDBORG", KETTING, 6440 AUGUSTENBORG, tlf. 74-472431. 
PETER HALD, gårdejer, født d. 24.-2.-1954, søn af Jenny Kristine og Børge Hald, bor 
sammen med Hanne Birck, lærer, født d. 30.-6.-1952, datter af Martha og Christian 
Birk. Parret har datteren Kristine, født d. 29-11.-1981.
P.H. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården i september 1985 
fra Peter Hansen.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 20 ha. og forpagtet 40 ha.
Stuehuset er opført i 1909 og senere moderniseret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1909, som er ombygget til svinestald i 1986, kvægstald fra 1974 er udbygget 
i 1988, svinestald fra 1909 renoveret i 1986, lade fra 1909 og maskinhus fra 1980, der 
er gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 54 årskøer, 70 ungdyr og 40 
slagtekalve af racen SDM, desuden er der en slagtesvineproduktion på 1.500 stk. år
ligt. Der er 1 traktor, tårnsilo og varm lufts tørreri. På gården er der 1 fast medhjæl
per og der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.

KETTINGMARK 5, "CHRISTINESMINDE", KETTINGMARK, 6440 AUGUSTENBORG, 
tlf. 74-471174.
JENS HERLUF JACOBSEN, gårdejer, født d. 4.-2.-1937, søn af Ingeborg Cathrine og 
Jens Jacobsen, gift d. 9.-3.-1963 med Inger Staugård, køkkenassistent, født d. 26.- 
11.-1942, datter af Martha Christine Dorthea og Andreas Alfred Jørgensen Staugård. 
Parret har børnene: Troels, født d. 4.-9.-1963, Esben, født d. 21.-9.-1965, og Asger, 
født d. 9.-10.-1968.
J.H.J. har været på Gråsten Landbrugsskole, han er medlem af Ketting Menighedsråd. 
Han overtog gården Ramserl 6 i oktober 1964 fra Kathrine Clausen. I 1990 tilkøbtes 
Kettingmark 5 på 7 ha. Gårdene er nu sammenlagt. Ramserl 6 har en ejendomsskyld 
på 1.300.000 og et areal på 29 ha. Kettingmark 5 har en ejendomsskyld på 1.600.000 
og er på 7 ha., den er udflyttet fra Ketting i 1938. Der er tilkøbt 26,5 ha. og frasolgt 
1 ha.
Stuehuset er opført omkring 1850 og moderniseret i 1964/65. Avlsbygningerne består 
af kvægstald fra 1920, som er ombygget til sostald i 1987, svinestald fra 1920 om
bygget til klimastald, lade fra 1920 og maskinhus fra 1989. Gården drives med en 
svineproduktion på 56 årssøer, der sælges ca. 1.150 smågrise årligt. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er raps, hvede og byg. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo 
og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet, desuden er der 1 
skoledreng til hjælp.

LANGDEL 16A, "FRØRUPGÅRD", 
LANGDEL, 6440 AUGUSTENBORG, 
tlf. 74-471574.
HANS THOMAS ERICHSEN, gård
ejer, født d. 28.-2.-1955, søn af 
Marie Louise og Hans Thomas 
Erichsen, gift d. 5.-7.-1986 med 
Susanne Jensen, medhjælpende hu
stru, født d. 24.-2.-1963, datter 
af Ingrid og Harry Jensen. Parret 
har børnene: Jens og Erik, født 
d. 25.-2.-1987.

H.T.E. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han forpagtede bygningerne i 1978 og 
overtog hele ejendommen d. 1.-10.-1985 fra sin far Hans Thomas Erichsen. Nuværende 
ejer er 5. generation på gården, som har været i familiens eje i ca. 200 år.
Ejendomsskyld 4.500.000. Areal 57 ha., heraf 2 ha. skov.
Langdel 16A blev bygget i 1978 ca. 100 meter fra den oprindelige ejendom Langdel 
16. Dette var nødvendig for at få godkendt SPF-besætningen, da den gamle gård ikke 
ville være egnet til formålet. Den nye gård består af en lille beboelse, som er ind-
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rettet i 1983, 2 svinestalde fra 1978, svinestald fra 1980 og lade/maskinhus fra 1978. 
Den gamle gård består af stuehus, som er opført i 1813 og siden renoveret. Avls
bygningerne består af kvægstald fra 1903 renoveret i 1989, svinestald fra 1970 reno
veret i 1989, svinestald fra 1970 ombygget til maskinhus, endnu en stald er renoveret 
i 1960, svinestald fra 1813 renoveret og bruges nu til angorageder, desuden er der 2 
gylletanke på gårdene. Gården drives som avlscenter med 150 årssøer, der sælges ca. 
1.200 smågrise og 600 slagtesvin årligt, desuden er der 19 Angorageder, der bruges 
både til avl og uldproduktion. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og frøgræs. 
Der er 4 traktorer, plansiloer, varm lufts tørreri samt anpart i vindmøllelaug. På 
gården er der ansat 1 fodermester, 1 fast medhjælper og 1 skoledreng. Maskinstation 
bruges til lidt af markarbejdet.

LANGDEL 18, "ABILDGÄRD", LANGDEL, 6440 AUGUSTENBORG, tlf. 74-471429. 
HANS HEINRICH BENDIXEN, gårdejer, født d. 12.-11.-1939, søn af Anne Cathrine og 
Alex Bendixen.
H.H.B. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården i 1971 fra sin far 
Alex Bendixen, nuværende ejer er 12. generation på gården, som kom i familiens eje i 
1645.
Ejendomsskyld 1.750.000. Areal 42 ha., heraf 1 ha. eng og 2 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1795, hvor gården blev udflyttet fra Ulkebøl, stuehuset er 
ombygget flere gange, senest i 1922 og ellers løbende moderniseret. Avlsbygningerne 
består af kvægstald fra 1795, restaureret og ombygget senest i 1960, svinestald fra 
1795 ombygget i 1910, lader fra 1795 og 1910 samt maskinhus fra 1979. Gården drives 
udelukkende med planteproduktion bestående af raps, hvede og byg. Der er 3 trakto
rer, 1 mejetærsker, 3 plansiloer, varm lufts tørreri samt halmfyr. Maskinstation bru
ges til skårlægning.

LYKKEVEJ 14, "HESSGÄRD", HUNDSLEV, 6440 AUGUSTENBORG, tlf. 74-473457. 
JØRGEN PETER HØJ, gårdejer, født d. 17.-4.-1937, søn af Anna og Christian Høj, 
gift d. 12.-6.-1965 med Anne Sørensen, medhjælpende hustru, født d. 20.-5.-1946, 
datter af Ella og Hans Henrik Sørensen. Parret har børnene: Anette, født d. 13.-5.- 
1966, og Christian Henrik, født d. 29.-6.-1970.
H.P.H. forpagtede gården i 1965 og overtog den d. 1.-7.-1970 fra sin far Christian 
Høj, nuværende ejer er 4. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 26 ha., heraf tilkøbt 5,5 ha. Der er forpagtet 12 ha. 
Stuehuset er opført i 1860 og moderniseret fra 1970-75. Avlsbygningerne består af 
kvægstald fra 1860, som er ombygget og moderniseret efter 1970, svinestald fra 1860 
genopbygget til maskinhus, lade fra 1860, der er gylletank. Gården drives med en 
kvægproduktion på 22 årskøer, 33 ungdyr og 15 slagtekalve af racen SDM, desuden er 
der 2 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, byg og raps. Der er 3 
traktorer, kornmagasin og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af mark
arbejdet. J.P.H. ejer og driver også Søndergade 4, som er på 6,6 ha.

MYRBJERGVEJ 5, "SVELSTRUP- 
GÄRD", KETTINGSKOV, 6440 
AUGUSTENBORG, tlf. 74-407571. 
BAJRNE MOISEN, gårdejer, født 
d. 22.-3.-1957, søn af Hilda og 
Bernhard Moisen, gift d. 21.-3.- 
1987 med Anne Jensen, medhjæl
pende hustru, født d. 13.-5.-1957, 
datter af Edith og Carl Jensen. 
Parret har børnene: Bo, født d. 
21.-12.-1983, og Christina, født 
d. 4.-3.-1988.

B.M. er uddannet landbrugstekniker, han har været på Korinth, Gråsten og Nordisk 
landbrugsskoler. Han overtog gården d. 1.-7.-1985 fra Jens Severinsen.
Ejendomsskyld 1.950.000. Areal 30 ha., heraf 1 ha. eng. Der er forpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført omkring 1880 og moderniseret i 1989. Avlsbygningerne består af
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svinestalde fra 1976 og 1977 samt lade/maskinhus fra 1970. Gården drives med en 
slagtesvineproduktion på ca. 2.000 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er 
raps, byg og hvede. Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker. Maskinstation bruges til en 
del af markarbejdet.

MYRBJERGVEJ 16, KETTING- 
SKOV, 6440 AUGUSTENBORG, 
tlf. 74-407967.
BODIL THESBJERG, gårdejer, 
født d. 25.-6.-1950, datter af 
Hanne og Johannes Damgård, 
gift d. 31.-8.-1974 med Harlev 
Thesbjerg, agronom, søn af Nan
na og Niels Thesbjerg. Parret har 
børnene: Pia, født d. 31.-12.-1976, 
Lene, født d. 5.-9.-1979, og Mo
gens, født d. 16.-3.-1984.

H.T. har været på Malling og Høng landbrugsskoler, han er uddannet på Landbohøj
skolen. B.T. er børnehavevikar. Hun overtog gården d. 1.-6.-1975 fra Anna Thomsen. 
Ejendomsskyld 1.070.000. Areal 11,2 ha., heraf 1 ha. skov.
Stuehuset er opført omkring 1850, det er restaureret flere gange, senest i 1977. Avls
bygningerne består af kvægstald, som er ombygget til svinestald i 1976, svinestald fra 
1984, svinestald fra 1850 ombygget til garage og lignende i 1985 samt lade fra 1850, 
som senere er restaureret, derudover er der maskinhus og gylletank. Gården drives 
med en svineproduktion på 15 årssøer, der sælges ca. 250 smågrise og 50 slagtesvin 
årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede og raps. Der er 2 traktorer og 
halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

MØLLEVEJ 1, "ASSERBALLE 
MØLLEGÅRD", ASSERBALLE, 
6440 AUGUSTENBORG, tlf. 74- 
473323.
HANS PETERSEN, gårdejer, født 
d. 17.-2.-1938, søn af Thyra og 
Peter Hansen Petersen, gift i 
1964 med Inga Johanne Volf, 
medhjælpende hustru, født d. 
30.-1.-1938, datter af Ella og 
Johannes Volf. Parret har børne
ne: Anette, født d. 18.-10.-1964,
Vibeke, født d. 22.-12.-1966, og Martin, født d. 11.-5.-1973.
I.J.P. er formand for Menighedsrådet.
H.P. har været på Vinding Landbrugsskole, han er kaptajn i Asserballe Frivillige 
Brandværn. Han overtog gården i 1964 fra sin far Peter Hansen Petersen, nuværende 
ejer er 5. generation på gården, som kom i familiens eje i 1823. Det var oprinde en 
kendt mølle på egnen og den gamle Stub Mølle afløstes af en ny vindmølle i 1890, 
denne brændte i 1919, derefter blev den drevet som motormølle.
Ejendomsskyld 1.040.000. Areal 9,6 ha. og forpagtet 20 ha.
Stuehuset er opført i 1876 og restaureret flere gange, senest i 1976. Avlsbygningerne 
består af kvægstald fra 1800-tallet ombygget i 1966, maskinhus fra 1979. Gården dri
ves med en kvægproduktion på 36 årskøer, 55 ungdyr og 18 slagtekalve af blandet 
race. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, byg og raps. Der er 3 traktorer, 1 
mejetærsker og kornmagasiner. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

NALDMOSE 5, NALDMOSE, 6440 AUGUSTENBORG, tlf. 74-474209.
MATTIAS ANDERSEN, landmand, født d. 11.-4.-1924, søn af Anna og Aage Andersen, 
gift d. 19.-7.-1946 med Andrea Dam, husmor, født d. 10.-11.-1924, datter af Elise og 
Jens Dam. Parret har børnene: Lis, født d. 27.-4.-1947, og Inger, født d. 28.-9.-1950.
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Mattias Andersen er medlem af 
Menighedsrådet. Han overtog går
den i 1949 fra Elise Frederiksen, 
nuværende ejer er 7. generation 
på gården, som har været i slæg
tens eje siden 1777.
Ejendomsskyld 630.000. Areal 8 
ha.
Stuehuset er opført i 1777 og lø
bende moderniseret. Avlsbygnin
gerne består af ny kvægstald og 
svinestald fra 1964, desuden er 

der en lade. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af raps, hvede 
og byg. Der er 1 traktor. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

NOTMARK 19, "HAREBJERG- 
GÅRD", NOTMARK, 6440 AUGU
STENBORG, tlf. 74-473216. 
KLAUS HESS JØRGENSEN, gård
ejer, født d. 11.-9.-1952, søn af 
Martha og Ernst Nicolai Jørgen
sen, gift d. 4.-12.-1976 med Ma
rete Frederikke Madsen, kontor
assistent, født d. 15.-11.-1955, 
datter af Mette og Marcus Mad
sen. Parret har børnene: Micha
el, født d. 22.-5.-1977, Karsten, 
født d. 8.-4.-1979, Anne, født d. 7.-7.-1980, og Tine, født d. 4.-12.-1984.
K.H.J. har været på Gråsten Landbrugsskole, han er medlem af skolebestyrelsen for 
Fryndesholm Skole. Han overtog gården i juli 1978 fra sin far Ernst N. Jørgensen.
Gården har været i slægtens eje siden 1630.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 40 ha., heraf tilkøbt 9,5 ha., der er 2 ha. skov og 5 
ha. eng og mose. Derudover er der forpagtet ialt 16 ha.
Stuehuset er opført i 1899 og løbende moderniseret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1904, som er ombygget i 1978, en gammel svinestald, lade og maskinhus fra 
1904, der er 2 udendørs køresiloer og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion 
på 40 årskøer, 45 ungdyr og 20 kalve af racerne RDM, SDM og Simmentaler. Plante
produktionens salgsafgrøder er byg og hvede. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 2 
kornsiloer, varm lufts tørreri og halmfyr. Maskinstation bruges lidt og der er 1 skole
dreng til hjælp.

NØRREGADE 7, "VESTERGÅRD", HUNDSLEV, 6440 AUGUSTENBORG, tlf. 74- 
473340.
FREDE H. HVIID, gårdejer, født d. 15.-5.-1939, søn af Marie og Peter H. Hvnd, gift 
d. 25.-9.-1965 med Edith Enevoldsen, hjemmehjælper, født d. 4.-8.-1943, datter af 
Marie og Hans Enevoldsen. Parret har børnene: Glen og Anitta.
F.H.H. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han forpagtede gården i 1965 og købte 
den i 1970 fra Christen Thomsen. Gårdens historie kan føres tilbage til ca. 1600, den 
har været i slægtens eje siden 1700.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 25 ha., heraf 1,5 ha. eng. Der er forpagtet 22 ha. 
Stuehuset er opført i 1971 og der er desuden et aftægtshus fra omkring 1800. Avls
bygningerne består af kvægstald fra 1800, som er ombygget til svinestald i 1980, til
bygget i 1976, svinestalde fra 1800 og 1976, lade fra ca. 1800 og maskinhus fra 1900, 
der er gylle tank. Gården drives med en svineproduktion på 110 årssøer, der sælges ca. 
2.000 smågrise årligt, derudover er der 5 stk. kvæg af racen Hereford. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er raps og hvede. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo og 
kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
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NØRREGADE 12, "ØSTERGÅRD", HUNDSLEV, 6440 AUGUSTENBORG, tlf. 74- 
473205.
GUNNAR FRODE JENSEN, gårdejer, født d. 13.-9.-1930, søn af Anna Marie og Thor
vald Severin Jensen, gift d. 13.-9.-1955 med Edith Regina Jørgensen, født d. 7.-1.- 
1931, datter af Frederikke og Jørgen Jørgensen.
E.R.J. døde i 1980.
G.F.J. driver maskinstation. Han overtog gården d. 1.-8.-1963 fra Jørgen Jensen. 
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 26 ha., heraf 5,5 ha. skov og eng. Der er forpagtet 5,5 
ha. Det gamle stuehus er opført før 1800, det er udlejet, og der er bygget nyt i 1974. 
Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1895, som er renoveret flere gange senest i 
1978, svinestald fra 1895 genopbygget til løsdriftskvægstald i 1977, lade fra 1923 og 
der er 2 maskinhuse samt udendørs køresilo. Gårdens besætning er på 36 ammekøer, 
34 ungdyr og 20 slagtekalve af racen Hereford, desuden er der 3 heste af racen Haf
linger. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, græsfrø, hvede og byg. Der er 5 
traktorer, 1 mejetærsker, 1 slamsuger og kold lufts tørreri. Der drives maskinstation 
fra gården og der bruges lidt maskinstation.

OSBÆK VEJ 15, "AUGUSTENBORG 
HOVEDGÅRD", 6440 AUGUSTEN
BORG, tlf. 74-471419.
ERIK NISSEN, gårdejer, født d. 
27.-11.-1926, søn af Louise og 
Edvard Nissen, gift d. 3.-12.-1958 
med Thora Kielberg, bibliotekar, 
født d. 6.-1.-1933, datter af 
Aagot og Asger Schat Kielberg. 
Parret har børnene: Bodil, født 
d. 3.-12.-1959, Astrid, født d. 
17.-4.-1963, Thorkild, født d. 9.-

10.-1964, og Poul, født d. 11.-5.-1967.
E.N. har været på Korinth Landbrugsskole, han er formand for Fyns Andels Foderstof
forening for Ais's afdeling, næstformand for Slagteriregion Syd og er medlem af 
Augustenborg Kommunes Byråd. Han overtog gården i 1951 fra sin mor Louise Nissen. 
"Augustenborg Hovedgård" opstod i 1733 da hertug Christian August d. I. samlede 
egnens gårdbrug til een stor gård, som dengang hed "Mayegaard" (Mejerigården til 
Augustenborg Slot), på gårdspladsen står et ca. 250 år gammelt egebrændtræ.
Ejendomsskyld 3.600.000. Areal 92 ha., heraf tilkøbt ialt 20 ha., der er frasolgt 25 ha. 
eng, og der er 4 ha. skov. Derudover er der forpagtet 5,5 ha.
Stuehuset er opført i 1733 og restaureret i 1847 og derefter løbende moderniseret. 
Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1733, som er genopbygget efter en brand i 
1909, den blev ombygget til svinestald i 1972, hestestald fra 1822 ombygget til svi
nestald i 1924 og ombygget igen i 1948, svinestalde fra 1964 og 1908, maskinhus fra 
1733, lade fra 1733 og maskinhus fra 1980, der er gylletank. Gården drives med en 
slagtesvineproduktion på 3.800 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps 
og ærter. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, varm lufts tørreri og halmfyr. 
På gården er der 2 faste medhjælpere og maskinstation bruges til skårlægning.

PADHOLM 4, "PADHOLM", PADHOLM, 6440 AUGUSTENBORG, tlf. 74-474117.
CHRISTIAN PETER FROST, gårdejer, født d. 8.-8.-1936, søn af Marie og Peter Frost, 
gift d. 23.-9.-1961 med Eleonora Cecilie Lang, medhjælpende hustru, født d. 3.-3.- 
1938, datter af Laurine og Jacob Ernst Lang. Parret har børnene: Gunnar Peter, født 
d. 26.-1.-1962, Peter, født d. 1.-2.-1967, og Søren, født d. 22.-5.-1973.
C.P.F. har været på Gråsten Landbrugsskole, han er formand for Menighedsrådet, med
lem af Byrådet og herunder formand for teknisk udvalg. Han forpagtede gården i 1962 
og købte den d. 1.-6.-1969 fra sin far Peter Frost, nuværende ejer er 3. generation på 
gården, som blev udflyttet fra Almsted i 1788.
Ejendomsskyld 2.150.000. Areal 43 ha., heraf tilkøbt 12 ha., der er 1 ha. skov og 1 ha. 
eng. Derudover er der forpagtet ialt 25 ha. agerjord og 6 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1788 og omfattende moderniseret senest i 1980. Avlsbygningerne
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består af kvægstald fra 1971, ungdyrstald og maskinhus fra 1979, svinestald fra 1936 
og lade fra 1911, desuden er der foderhus. Gården drives med en kvægproduktion på 
45 årskøer, 80 ungdyr og 22 slagtekalve af acerne DM @g SDM, desuden er der en 
slagtesvineproduktion på 800 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og 
hvede. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og kold lufts tørreri. På gården er 
der 1 fast medhjælper og der bruges lidt maskinstation.

13.-10.-1960, og Sonja, født d. 5.-9.-1961.
H.D. er savværksarbejder. Han overtog gården d. 
Ernst. Ejendomsskyld 550.000. Areal 7 ha.

PINDESHOLM 3, PINDESHOLM, 
6440 AUGUSTENBORG, tlf. 74- 
407414.
HANS DINSEN, landmand, født 
d. 18.-9.-1928, søn af Helene og 
Julius Dinsen, gift d. 4.-6.-1955 
med Kathrine Schmidt, medhjæl
pende hustru, født d. 19.-5.-1930, 
datter af Margrethe og Christian 
Schmidt. Parret har børnene: Ben
te, født d. 14.-5.-1955, Preben, 
født d. 18.-8.-1959, Ulla, født d.

20.-7.-1965 fra Henrik Nicolaisen

Stuehuset er opført i 1933 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald, svinestald, lade og maskinhus, alle fra 1933. Gården drives med en svineproduk
tion på 3 fssøer, der sælges ca. 40 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde 
er byg. Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker. Maskinstation bruges til høst.

SEBBELEV, 2, SEBBELEV, 6440 AUGUSTENBORG, tlf. 74-471578.
BENT JENSEN JEPSEN, gårdejer, født d. 2.-5.-1941, søn af Irma Martha og Jørgen 
Jepsen, gift d. 12.-2.-1966 med Jette Barslev, Danfoss-arbejder, født d. 2.-3.-1946, 
datter af Jenny Cirstine og Erik Barslev. Parret har børnene: Ulla, født d. 12.-8.- 
1966,o Ole, fdt d. 16.-3.-1970.
B.J.J. har været på Korinth Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1966 fra sin 
far Jørgen Jepsen, nuværende ejer er 4. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 32 ha., heraf 1 ha. skov. Der er forpagtet 2 ha. eng. 
Stuehuset er opført i 1800-tallet og moderniseret i 1953. Avlsbygningerne består af 
kvægstald fra 1913, som er restaureret og udbygget i 1975, svinestalde fra 1964 og 
1800, sidstnævnte er ændret til søer og kalve i 1973, lade fra 1913 og maskinhus fra 
1978. Gårdens besætning er på 10 ammekøer, 3 ungdyr og 4 slagtekalve af racen 
Charolais. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 4 traktorer, anpart i 
mejetærsker, plansilo og varm lufts tørreri. På gården er ansat 1 deltidsmedhjælper og 
der bruges lidt maskinstation.

SEBBELEV 7, SEBBELEV, 6440 AUGUSTENBORG, tlf. 74-471366.
NICOLAI HEINRICH PETERSEN, gårdejer, født d. 26.-1.-1932, søn af Sophie og 
Nicolai Heinrich Petersen, gift d. 19.-11.-1955 med Christine Marie Hoeg, medhjæl
pende hustru, født d. 23.-3.-1932, datter af Marie Magdalene og Hans Peter Hoeg. 
Parret har børnene: Jette, født d. 26.-7.-1957, Elke, født d. 8.-7.-1959, Gunnar, født 
d. 1.-3.-1963, og Gitte, født d. 13.-11.-1968.
N.H.P. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården d. 15.-7.-1960 fra 
Christian Schmidt.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 21 ha., heraf 1 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1905 og ombygget i 1977. Avlsbygningerne består af kvægstald 
fra 1905 udvidet i 1968 og ombygget til svinestald i 1985, svinestald fra 1905 udvidet 
i 1961 ændret til sostald i 1983, lade fra 1905 og maskinhus fra 1987. Gården drives 
med en svineproduktion på 30 årssøer, der produceres 700 slagtesvin årligt. Plante
produktionens salgsafgrøde er raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og 
varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
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SEBBELEV 17, SEBBELEV, 6440 
AUGUSTENBORG, tlf. 74-471368. 
THEODOR CASPERSEN, gårdejer, 
født d. 23.-2.-1935, søn af Lydia 
og Jeppe Caspersen, gift d. 19.- 
5.-1962 med Karen Margrethe 
Caspersen, medhjælpende hustru, 
født d. 28.-3.-1939. Parret har 
børnene: Allan, født d. 17.-2.- 
1963, og Bjarne, født d. 7.-6.- 
1967.
T.C. har været på Gråsten Land

brugsskole. Han overtog gården d. 1.-3.-1961 fra Anne Kathrine Grau.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 22,6 ha., heraf 4,5 ha. eng og skov.
Stuehuset er opført omkring 1810, udvidet i 1910 og renoveret efter overtagelsen. 
Avlsbygningerne består af svinestalde fra 1970 og 1974, garage fra 1973, lade fra 
1910 og maskinhuse fra 1969 og 1978. Gården drives med en svineproduktion på 80 års
søer, der sælges 1.600 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, 
hvede, byg og rug. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, varm lufts tørreri og 
halmfyr. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

SEBBELEV 27, "HARDHOLE", SEBBELEV, 6440 AUGUSTENBORG, tlf. 74-471369. 
SVEND THOMSEN, gårdejer, født d. 2.-9.-1948, søn af Christine og Jørgen Christen 
Thomsen.
S.T. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-1.-1976 fra sin 
far Jørgen Christen Thomsen. Slægten kan føres tilbage til omkring 1700-tallet på 
gården.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 21 ha., heraf 7 ha. skov og eng.
Stuehuset er opført i 1500-tallet og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af 
kvægstald fra 1962 ændret og udvidet i 1978, svinestald fra 1962 ændret i 1976 til 
kvægstald, oprindelig hønsehus er ændret til svinestald i 1965 og igen ændret til 
kvægstald i 1978, lade fra 1852, foderhus fra 1927 udvidet i 1990 samt maskinhuse fra 
1964 og 1984. Gården drives med en kvægproduktion på 33 årskøer, 25 ungdyr og 20 
slagtekalve af racen RDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er græsfrø, hvede, byg 
og rug. Der er 3 traktorer, plansilo, varm lufts tørreri og der anvendes staldvarme til 
opvarmning af stuehuset. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

SEBBELEV 32, SEBBELEV, 
6440 AUGUSTENBORG, 
tlf. 74-471367.
OVE CHRISTIAN ANDER
SEN, gårdejer, født d. 2.- 
8.-1928, søn af Marie og 
Christian Ernst Andersen, 
gift d. 31.-3.-1964 med 
Helga Thomsen, medhjælpen
de hustru, født d. 26.-6.- 
1929, datter af Kathrine 
og Jørgen Chresten Thom
sen. Parret har børnene: 
Vivi, født d. 12.-3.-1966, 
og Gitte, født d. 12.-1.- 
1968.
O.C.A. forpagtede gården 
i 1964 og købte den d. 1.- 
3.-1966 fra sin svigermor Kathrine Thomsen, nuværende ejer er generation på 
gården.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 22 ha., heraf 0,5 ha. eng og 1,5 ha. skov. Derudover 
er der forpagtet ialt 22,5 ha.
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Stuehuset er opført i 1868 og restaureret i 1976. Avlsbygningerne består af kvægstald 
fra 1914, som er ombygget og udvidet i 1970, den er ombygget til sostald i 1980, svi
nestald fra 1914 moderniseret i 1966, farestald og maskinhus fra 1980 samt lade fra 
1955. Gården drives med en svineproduktion på 100 årssøer, der sælges ca. 2.000 små- 
grise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og hvede. Der er 3 traktorer, 
anpart i mejetærsker, plansilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til skårlæg
ning og der er 1 deltidsmedhjælper.

SEBBELEV 40, SEBBELEV, 6440 
AUGUSTENBORG, tlf. 74-471949. 
JØRN LYKKEMAND HANSEN, 
gårdejer, født d. 25.-2.-1948, søn 
af Karoline og Sigfried Peter 
Hansen, gift d. 17.-2.-1973 med 
Ingrid Brock Iskov, medhjælpende 
hustru, født d. 23.-11.-1949, dat
ter af Anna og Hans Iskov. Par
ret har børnene: Henrik, født d. 
8.-10.-1975, Torben, født d. 6.- 
9.-1978, og Helle, født d. 16.- 
10.-1982.

J.L.H. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1973 fra sin 
far Sigfried Peter Hansen.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 35 ha., heraf tilkøbt 5 ha., der er 2 ha. fredskov og 2 
ha. eng. Derudover er der forpagtet ialt 20 ha.
Stuehuset er løbende moderniseret. I 1973 blev der bygget særskilt aftægtshus. Avls
bygningerne består af kvægstald fra 1910, som er udvidet i 1975, svinestald fra 1960 
ombygget til kalvestald, lade ændret til kvægstald i 1975, maskinhus fra 1979 og fo
derhus fra 1988, der er udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 26 
årskøer, 30 ungdyr og 13 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder 
er hvede, raps, maltbyg og frøgræs. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og 
kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

SKÆRTOFT 2, "SKÆRTOFT", SKÆRTOFT, 6440 AUGUSTENBORG, tlf. 74-474555. 
JØRGEN HOUBAK BONDE, gårdejer, født d. 21.-2.-1954, søn af Ester og Peter Han
sen Bonde, gift d. 10.-9.-1983 med Hanne Risgaard, journalist, født d. 30.-11.-1942, 
datter af Edith og Georg Risgaard. Parret har datteren Marie-Louise, født d. 3.- 
3.-1973.
J.H.B. har været lærer på Gråsten Landbrugsskole, han er leder af landbrugets TV-sel- 
skab og konsulent på Danfoss, han har været på Gråsten Landbrugsskole og er uddan
net landbrugstekniker fra Vejlby Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-8.-1983 fra 
sin mor Esther Houbak Bonde, nuværende ejer er 4. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 40,5 ha., heraf 4,4 ha. eng. Der er forpagtet 10 ha. 
eng. Stuehuset er opført i 1901, det er udbygget med aftægtsbolig i 1925. Avlsbygnin
gerne består af kvægstald fra 1911, som er ændret til løsdriftssvinestald i 1990, svi
nestald fra 1932 ombygget til hestestald i 1983, lader fra 1936 og 1937, samt ma
skinhus fra 1976. Gårdens besætning er på 15 ammekøer, 20 ungdyr og 10 slagtekalve 
af racen Hereford, desuden er der 3 avlsheste af racen Dansk Varmblod. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er raps, hvede, byg, lucerne og ærter. Der er 2 traktorer, 
tårnsilo, varm lufts tørreri samt halmfyr. Maskinstation bruges til lidt af mark
arbejdet. J.H.B. ejer og driver også "Erbæk", som er på 4,3 ha.

SKÆRTOFT 10, "LILLE SKÆRTOFT", SKÆRTOFT, 6440 AUGUSTENBORG, tlf. 74- 
474144.
TAGE PETERSEN, gårdeer, født d. 4.-9.-1955, søn af Sofie og Hans Petersen, bor 
sammen med Lilian Weiss, socialpædagog, født d. 25.-6.-1961, datter af Birthe og 
Viggo Weiss. Parret har børnene: Lisbeth, født d. 28.-10.-1985, og Louise, født d. 
7.-3.-1988.
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Tage Petersen har været på Ko
rinth og Gråsten landbrugsskoler. 
Han overtog gården i september 
1983 fra Esther Bonde.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 
24 ha., heraf 2,5 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1790 og 
ombygget i 1976. Avlsbygninger
ne består af kvægstald fra 1943, 
som er ombygget til svinestald i 
1988, svinestalde fra 1974 og 
1975 ombygget omkring 1988, 

lade fra 1844, maskinhus fra 1963, der er gylletank. Gården drives med en svinepro
duktion på 160 årssøer, der sælges ca. 3.500 smågrise årligt. Planteproduktionens 
salgsafgrøder er raps, ærter, vinterbyg og hvede. Der er 1 traktor. Maskinstation 
bruges til lidt af markarbejdet og der er 1 skoledreng til hjælp.

SMEDEGADE 6, KETTING, 6440 AUGUSTENBORG, tlf. 74-471153.
HEINRICH CHRISTIAN NIELSEN, gårdejer, født d. 19.-2.-1932, søn af Gerda og Peter 
Nielsen, gift d. 26.-11.-1955 med Marie Bonde, medhjælpende hustru, født d. 18.-6.- 
1934, datter af Chathrine og Tage Bonde. Parret har børnene: Kirsten, født d. 13.- 
5.-1956, Erik, født d. 18.-1.-1959, og Mette, født d. 19.-5.-1968.
3.C.N. har været i bestyrelsen for Ketting Andelsmejeri, medlem af Menighedsrådet 
bla. som formand og i bestyrelsen for Ketting Husmandsforening. Han overtog gården 
d. 1.-10.-1957 fra sin far Peter Nielsen. H.C.N. er kendt under navnet "Heine Musik". 
Ejendomsskyld 990.000. Areal 20 ha., heraf tilkøbt 13 ha.
Stuehuset er opført i 1800-tallet og er restaureret i 1905 og derefter løbende moder
niseret. Avlsbygningerne blev ombygget i 1960 på grund af en vejomlægning, kvægstal
den er moderniseret og udvidet igen i 1978, svinestald fra 1960 er ombygget til 
kvægstald i 1978, lade fra 1960 og maskinhus fra 1980. Gården drives med en kvæg
produktion på 30 årskøer, 20 ungdyr og 15 slagtekalve af racen SDM. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er hvede og byg. Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker. Maskin
station bruges til lidt af markarbejdet.

SMEDEGADE 25, "BISPEGÅR
DEN", KETTING, 6440 AUGU
STENBORG, tlf. 74-471608.
ANDERS LA COUR MØLLER, 
gårdejer, født d. 29.-4.-1957, søn 
af Anna og Poul la Cour Møller. 
A.L.C.M. har været på Gråsten 
Landbrugsskole. Han overtog går
den i 1984 fra sin far Poul la 
Cour Møller. Gården har været 
bispesæde fra 1819 til 1847. 
Ejendomsskyld 2.400.000. Areal 
62 ha., heraf 4,5 ha. eng. Stuehuset er opført i 1776 og løbende restaureret. Avlsbyg
ningerne består af kvægstald fra 1920, som er ombygget til svinestald i 1978, 5 svi
nestalde bygget fra 1953 og fremefter, svinestalde fra 1920 og 1864, lade fra 1776, 
der er maskinhus og gylletanke. Gården drives med en svineproduktion på 100 årssøer, 
der produceres ca. 2.100 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps 
og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, varm lufts tørreri og halmfyr. 
På gården er der 1 fast medhjælper og der bruges lidt maskinstation.

SNUROM 1, SNUROM, 6440 AUGUSTENBORG, tlf. 74-473210.
CHRISTIAN MØLLER, landmand, født d. 5.-3.-1942, søn af Anne Marie og Christian 
Møller, gift d. 29.-5.-1965 med Ellen MarieAutzen, dekoratør, født d. 24.-10.-1944, 
datter af Valborg og Jacob Autzen. Parret har børnene: Irene, født d. 26.-11.-1965, 
Poul, født d. 6.-9.-1967, og Bodil, født d. 14.-5.-1973.
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C.M. har været på Gråsten Landbrugs
skole. Han overtog gården i 1977 fra sin 
far Christian Møller.
Ejendomsskyld 740.000. Areal 11,5 ha., 
heraf 1 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1869 og modernise
ret i 1988. Avlsbygningerne består af 
kvægstald fra 1964, som er restaureret 
og moderniseret i 1977, svinestald fra 
1964, maskinhus fra 1990 samt lade. 
Gården drives med en kvægproduktion 
på 19 årskøer, 20 ungdyr og 10 slagte- 
kalve af racen SDM, desuden er der en 

slagtesvineproduktion på 600 stk. årligt. Der er 3 traktorer og 1 mejetærsker.
C.M. har i 1988 tilkøbt Asserballe St. 27, som er på 7 ha. og ejendomsskylden er på 
560.000.

SØNDERGADE 2, "KORSHØJ
GÅRD", ASSERBALLE, 6440 
AUGUSTENBORG, tlf. 74-473432. 
KIM VINGGAARD, ridelærer, 
født d. 22.-12.-1957, søn af Ka
ren Elisabeth og Svend Åge 
Vinggaard, bor sammen med An- 
ne-Mette Kjørvel, stewardesse, 
født d. 1.-3.-1962, datter af He
lene og Kaj Kjørvel.
K.V. har været på Kærhave Land
brugsskole. Han overtog gården 
d. 1.-12.-1987 fra Ernst Lang. Den drives som moderne stutteri med rideskole og avl 
af Dansk Varmblods heste med salg for øje.
Areal 2,5 ha. og forpagtet 3,5 ha.
Stuehuset er opført i 1789 og restaureret i 1868. Avlsbygningerne består af kvægstald 
fra 1789, lade fra 1951, ridehus fra 1989 samt stalde, som er ændret til opstaldning af 
heste i 1988. Gårdens besætning er på 8 heste, desuden er der opstaldet 24 heste, så 
der ialt er 32 heste på gården. Der er 1 traktor. Der er 1 elev på gården.

SØNDERGADE 9, HUNDSLEV, 6440 AUGUSTENBORG, tlf. 74-473434.
CLAUS JØRGEN JØRGENSEN, gårdejer, født d. 29.-9.-1951 søn af Karen Margrethe 
og Jørgen Jørgensen, gift d. 8.-8.-1981 med Lene Rosenkilde, medhjælpende hustru, 
født d. 28.-4.-1947, datter af Valborg Marie og Johannes Rosenkilde. Parret har 
børnene: Claus, født d. 5.-1.-1971, Morten, født d. 10.-2.-1976, og Søren, født d. 
10.-12.-1982.
L.R. er medlem af skolebestyrelsen for Fryndesholm Skole.
C.J.J. er medlem af Kommunalbestyrelsen, er formand for beskæftigelsesudvalget, har 
været på Dalum Landbrugsskole og er i bestyrelsen for Landbrugets Vikarordning. Han 
overtog gården d. 1.-11.-1977 fra sine forældre Karen Margrethe og Jørgen Jørgensen, 
nuværende ejer er 6. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1749. 
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 24 ha., heraf 1 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1985. Avlsbygningerne består af svinestalde fra 1978 og 1982, 
maskinhus fra 1983, der er lade og gylletank. Gården drives med en svineproduktion 
på 100 årssøer, der produceres ca. 2.100 slagtesvin årligt, der går ca. 100 slagtsvin i 
løsdrift. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 2 traktorer, 1 plansilo og 
kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

SØNDERGADE 16, "LINDEGÅRD", HUNDSLEV, 6440 AUGUSTENBORG, tlf. 74- 
473219.
ERLING JØRGENSEN MATTHIESEN, gårdejer, født d. 17.-3.-1954, søn af Marie og 
Peter Matthiesen, gift d. 17.-6.-1978 med Anita Holt, rengøringsassistent, født d.
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13.-1.-1955, datter af Ingeborg og Christian Holt.
E.J.M. har været på gråsten Landbrugskole. Han overtog gården d. 31.-1.-1977 fra sin 
far Peter Matthiesen, nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 24,5 ha. og forpagtet 1 ha. græs.
Stuehuset er opført i 1870 og restaureret i 1925 og derefter løbende moderniseret. 
Avlsbygningerne består af kvægstald, som er genopbygget i 1958 og restaureret i 
1978, lade genopbygget i 1958 og maskinhuse fra 1969 og 1976. Gården drives med en 
kvægproduktion på 25 årskøer, 20 ungdyr og 15 slagtekalve af racen Jersey. Plante
produktionens salgsafgrøde er byg. Der er 5 traktorer, 1 mejetærsker og plansilo.

SØNDERGADE 27, "EGEBJERGGÄRD", ASSERBALLE, 6440 AUGUSTENBORG, tlf. 
74-473430.
HELGE CLAUSEN, gårdejer, født d. 30.-6.-1942, søn af Cathrine og Jørgen Clausen, 
gift d. 16.-6.-1973 med Kirsten Birkholm, lærer, født d. 10.-7.-1944, datter af Gerda 
og Marius Birkholm. Parret har børnene: Camilla, født d. 10.-4.-1976, og Christian, 
født d. 11.-12.-1979.
H.C. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1970 fra sin 
far Jørgen Clausen, gården har været i slægtens eje siden 1857.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 18,3 ha., heraf 1 ha. skov.
Stuehuset er opført omkring 1900 og moderniseret i 1975. Avlsbygningerne består af 
kvægstald fra 1802, som er ombygget til svinestald i 1975, svinestald fra 1978, lade 
fra 1869 restaureret i 1952 og ændret til svinestald i 1972, maskinhus fra 1977. Går
den drives med en svineproduktion på 75 årssøer, der sælges 1.500 smågrise årligt. 
Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 3 traktorer, 3 tårnsiloer 
med gennemluftsningssiloer og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af 
markarbejdet og der er 1 deltidsmedhjælper.

SØNDER KETTINGSKOV 13, "FLENGMOSEGÅRD", KETTINGSKOV, 6440 AUGUSTEN
BORG, tlf. 74-407897.
HANS JØRGENSEN, gårdejer, født d. 25.-9.-1927, søn af Anne Marie og Hans Jørgen
sen, gift d. 24.-2.-1957 med Inge Marie Mathiesen, børnehavemedhjælper, født d. 
17.-5.-1937, datter af Kathrine og Jørgen Mathiesen. Parret har børnene: Annette, 
født d. 25.-9.-1957, Hans Jørgen, født d. 7.-5.-1959, Preben, født d. 31.-7.-1961, Bent, 
født d. 14.-11.-1965, og Trine, født d. 16.-11.-1967.
I.M.M. er medlem af Asserballe Menighedsråd.
H.J. overtog gården d. 1.-3.-1957 fra sin mor Anne Marie Jørgensen. Gården har 
været i slægtens eje siden 1776.
Ejendomsskyld 800.000. Areal 12,5 ha.
Stuehuset er opført i 1776 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg- og 
svinestalde fra 1776, de er ændret til hestestald i 1986, svinestald fra 1980 og lade, 
som er ombygget til maskinhus i 1986. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 
900 stk. årligt, desuden er der 2 avlshopper, 1 hingst og 1 føl, alle af racen Belgier, 
desuden er der 1 ringridderhest med Oldenborgerblod. Planteproduktionens salgsafgrø
der er raps, hvede og byg. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og halmfyr. Maskinsta
tion bruges til lidt af markarbejdet.

TOVRUP 1, "VERTEMINE", TOVRUP, 6440 AUGUSTENBORG, tlf. 74-473254.
HANS HANSEN MØLLER, gårdejer, født d. 2.-4.-1954, søn af Johanne og Frederik 
Hansen Møller, gift d. 30.-5.-1981 med Inge Marie Andersen, sygeplejerske, født d. 
27.-5.-1955, datter af Ellen og Holger Andersen. Parret har børnene: Frederik, født d. 
18.-12.-1980, og Christine, født d. 19.-10.-1983.
H.H.M. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården i 1979 fra sin far 
Frederik Hansen Møller.
Ejendomsskyld 3.500.000. Areal 90 ha., heraf 10 ha. skov. Der er frasolgt 14,5 ha. 
eng. Stuehuset er opført i 1989. Avlsbygningerne består af kvægstald, svinestald og 
lade, alle fra 1888, 2 svinestalde fra 1964 og 1980 samt maskinhus fra 1962, der er 
gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 150 årssøer, der produceres ca. 
3.000 slagtesvin årligt, derudover er der 7 ammekøer, 1 ungdyr og 2 slagtekalve af 
racen Charolais. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og hestebønner. Der
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er 2 traktorer, plansilo og varm lufts tørreri. På gården er ansat 1 fodermester og 1 
medhjælper, desuden bruges der en del maskinstation til markarbejdet.
H.H.M. ejer og driver også Tovrup 6 og 10, som begge er på 6,8 ha.

TOVRUP 22, TOVRUP, 6440 
AUGUSTENBORG, tlf. 74-473296. 
ERIK WOLLESEN, landmand, 
født d. 14.-12.-1945, søn af Ka
trine og Christian Wollesen.
E.W. er gartner på Danfoss. Han 
overtog gården i 1970 fra sin far 
Christian Wollesen. Gården er en 
af de 19 landbrug i Tovrup, som 
blev bygget ved udstykning af 
"Gammelgård" i årene 1929-1933. 
Ejendomsskyld 1.020.000. Areal 8

ha. Stuehuset er opført i 1933 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af 
kvæg- og svinestalde fra 1933, begge er ændret til sostald i 1979, svinestald fra 1978, 
lade fra 1972, lade fra 1933 ombygget til kostald og senere til sostald i 1979, samt 
maskinhus fra 1976. Gården drives med en svineproduktion på 5 årssøer, der produ
ceres ca. 90 slagtesvin årligt, desuden er der 4 ungkreaturer af blandet race. Der er 3 
traktorer, 1 mejetærsker, kornmagasin og varm lufts tørreri.

TOVRUP 28, "MARTASMINDE", 
TOVRUP, 6440 AUGUSTENBORG, 
tlf. 74-407759.
HANS CHRISTIAN PEDERSEN, 
gårdejer, født d. 27.-8.-1932, søn 
af Marie Camilla og Niels Chri
stian Pedersen, gift d. 28.-5.-1955 
med Martha Eriksen, medhjælpende 
hustru, født d. 30.-9.-1936, dat
ter af Ingrid og Peter Eriksen. 
Parret har børnene: Rita, født d. 
24.-8.-1955, og Berit, født d.
22.-3.-1965. H.C.P. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården i 1965 
fra Margrethe Petersen.
Ejendomsskyld 1.750.000. Areal 48 ha. Gården var oprindelig på 12 ha., så der er til
købt ialt 36 ha., der er 1 ha. marginaljord. Derudover er der forpagtet 15 ha.
Stuehuset er opført i 1934 og løbende moderniseret. Avlsbygningerne består af kvæg- 
og svinestalde fra 1934, begge er udbygget i tiden 1965-90, lade fra 1934, 2 maskin
huse, udendørs køresilo og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 50 års
køer, 75 ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 10 dådyr og 2 Sikaer. 
Der er 3 traktorer, 3 kornsiloer og varm lufts tørreri. På gården er ansat 1 fast med
hjælper og der bruges en del maskinstation.
H.C.P. har ungdyr og grise på Tovrup 28 og på Tovrup 30 er der malkekøer og kalve.

VESTERGADE 10, "3UNKER- 
GÄRD", HUNDSLEV, 6440 AUGU
STENBORG, tlf. 74-473189.
EGON CHRISTIAN ERIKSEN, 
gårdejer, født d. 15.-5.-1939, søn 
af Christine og Peter Eriksen, 
gift d. 15.-12.-1962 med Else 
Marcussen, medhjælpende hustru, 
født d. 24.-7.-1943, datter af 
Hedvig Margrethe og Hans Mar
cussen. Parret har børnene: Re- 
neé Benedikte, født d. 6.-6.-
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1963, og Michael, født d. 23.-5.-1966. E.C.E. overtog gården i august 1968 fra sin far 
Peter Eriksen. Gården har været i slægtens eje tilbage til 1700-tallet.
Ejendomsskyld 1.950.000. Areal 43,2 ha., der er tilkøbt ialt 21 ha. og frasolgt 3 ha. 
Derudover er der forpagtet ialt 27 ha.
Stuehuset er opført i 1600-tallet og moderniseret i 1977. Avlsbygningerne består af 
kvægstald fra 1968, genopført efter storm, svinestald genopbygget som kvægstald 
efter storm i 1968, maskinhus fra 1973, desuden er der lade, gylletank og indendørs 
køresilo. Gårdens besætning er på 31 ammekøer, 40 ungdyr og 17 slagtekalve samt 2 
tyre, alle af racen Limousine. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, hvede, byg 
og frøgræs. Der er 5 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, tårnsilo og varm lufts tørreri. 
Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

VESTERGADE 11, HUNDSLEV, 6440 AUGUSTENBORG, tlf. 74-473309.
HANS PETERSEN, gårdejer, født d. 23.-9.-1928, søn af Anne Marie og Jørgen Peter
sen, gift d. 11.-12.-1954 med Sofie Marie Frost, medhjælpende hustru, født d. 9.- 
7.-1931, datter af Marie Christine og Peter Frost. Parret har børnene: Tage, født d. 
4.-9.-1955, og Marianne, født d. 7.-8.-1961.
H.P. har været på Korint Landbrugsskole. Han overtog gården i 1962 fra Lorenz Chri
stiansen. Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 48 ha., heraf tilkøbt en kanal, der er 6,5 ha. 
eng m.m. Stuehuset er opført i 1857 og løbende moderniseret. Avlsbygningerne består 
af kvægstald fra 1913, som er ombygget til svinestald i 1968, svinestald fra 1913, som 
er ombygget i 1973, svinestald fra 1980 og lade fra 1913, der er gylletank. Gården 
drives med en svineproduktion på 70 årssøer, der sælges ca. 600 smågrise og 1.000 
slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der er 2 
traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en 
del af markarbejdet.

VESTERGADE 12, "BÆKKE- 
GAARD", HUNDSLEV, 6440 AU
GUSTENBORG, tlf. 74-473538. 
KAJ HANSEN SCHMIDT, gårdejer, 
født d. 15.-12.-1947, søn af Ka
thrine og Laurits Schmidt, gift d. 
25.-7.-1972 med Gerda Nielsen, 
kontorassistent, født d. 14.-4.- 
1951, datter af Mette Marie og 
Hans Nielsen. Parret har børne
ne: Lars, født d. 14.-8.-1972, 
Mette, født d. 22.-12.-1975, og

Jane, født d. 9.-9.-1980. K.H.S. er revisor, han har været på Gråsten Landbrugsskole 
og er uddannet landbrugstekniker i regnskab på Vejlby Landbrugsskole, han er intern 
revisor ved Slagteriregion Syd og driver desuden selvstændig revisionsfirma fra gården, 
fortrinsvis med landmænd som klienter. Han overtog gården d. 1.-7.-1989 fra Margit 
og Henning Byllemose.
Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 23 ha., heraf 3 ha. skov og eng. Derudover er der 
forpagtet ialt 27 ha.
Stuehuset er opført i 1863 og gennemgribende moderniseret. Avlsbygningerne består af 
kvægstald fra 1910, som er ombygget til svinestald, svinestald fra 1910 senere mo
derniseret, svinestald og lade fra 1972 samt 2 maskinhuse og gylletank. Gården drives 
med en slagtesvineproduktion på 4.000 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder 
er raps, byg og hvede. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, varm lufts tørreri 
og halmfyr. På gården er der 1 fast medhjælper og der bruges lidt maskinstation.

ØSTERGADE 5, "STORKEREDEN", ASSERBALLESKOV, 6440 AUGUSTENBORG, tlf. 
74-474251.
KRESTEN SVEJGAARD, gårdejer, født d. 30.-8.-1930, søn af Karen og Jens Svejgaard, 
gift d. 27.-5.- 1955 med Astrid Jensen, medhjælpende hustru, født d. 24.-8.-1931, 
datter af Helene og Christian Jensen. Parret har børnene: Kirsten, født d. 7.-8.-1958 
og Inge, født d. 14.-5.-1961.
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Kresten Svejgaard har været på 
Ladelund Landbrugsskole. Han 
overtog gården d. 1.-4.-1955 fra 
Peter Clausen.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 
15,5 ha., heraf tilkøbt 1 ha., der 
er 0,5 ha. skov. Derudover er der 
forpagtet ialt 2,5 ha.
Stuehuset er opført omkring 1779 
og løbende moderniseret. Avlsbyg
ningerne består af kvægstald fra 
1909, som er ombygget til svine

stald i 1978, svinestald fra 1909 renoveret i 1970, svinestald fra 1978, lade fra 1909 
delvis indrettet til svinestald i 1970, hvor der også blev bygget maskinhus, der er gyl
letank. Gården drives med en svineproduktion på 35 årssøer, der produceres ca. 620 
slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 2 traktorer, 1 me
jetærsker, plansilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

ØSTKYSTVEJEN 2, "BLOM
MESGÅRD", KETTINGSKOV, 
6440 AUGUSTENBORG, 
tlf. 74-474177.
HANS JØRGEN CLAUSEN, 
gårdejer, født d. 23.-6.- 
1936, søn af Christine og 
Peter Clausen, gift d. 2.- 
12.-1966 med Dagmar Møl
ler, medhjælpende hustru, 
født d. 16.- 9.-1940, dat
ter af Margrethe og Chri
stian Møller. Parret har 
børnene: Tine, født d. 6.-9.-1967, og Lisbeth, født d. 15.-12.-1971. H.J.C. har været 
på Bygholm Landbrugsskole og har været formand for Den alsiske Landboforening. Han 
overtog gården d. 1.-6.-1967 fra sin far Peter Clausen, den har været i slægtens eje 
siden 1772. Slægtens historie kan føres tilbage til 1662.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 21 ha., heraf 1 ha. skov. Der er forpagtet ialt 32,5 ha. 
Stuehuset er opført i 1772 og løbende moderniseret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1954, som er ændret flere gange senest til svinestald, svinestalde fra 1908, 
1970, 1975, 1979 og 1980, alle disse stalde er renoveret i 1990, lade fra 1908 og 
maskinhus fra 1968, der er 2 gylletanke. Gården drives med en slagtesvineproduktion 
på 5.000 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 2 traktorer, 1 
mejetærsker, plansilo og varm lufts tørreri. På gården er der 1 fast medhjælper og 
der bruges lidt maskinstation.

ØSTKYSTVEJEN 25, "POMOSE- 
GAARD", ASSERBALLESKOV, 
6440 AUGUSTENBORG, tlf. 74- 
474467.
NIELS VANDEL JENSEN, gård
ejer, født d. 14.-8.-1932, søn af 
Kirstine og Christen Vandel Jen
sen, gift d. 27.-6.-1957 med Tove 
Nicoline Bruun, medhjælpende hu
stru, født d. 3.-1.-1935, datter af 
Anna Ingeborg Marie og Ejner 
Bruun. Parret har børnene: Hel

ge, født d. 14.-8.-1960, Erik, født d. 16.-3.-1965, og Birthe, født d. 11.-12.-1970. 
T.N.B. er medlem af Menighedsrådet for Asserballe Sogn.
N.V.J. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-3.-1972 fra
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Esben Mathiesen. Gårdens ejere kan føres tilbage til 1524.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 23,4 ha., heraf 1 ha. skov og eng.
Stuehuset er opført i 1856 og restaureret flere gange, senest i 1983. Avlsbygningerne 
består af kvæg- og svinestald fra 1910, som er ombygget til sostald i 1973, svinestald 
fra 1976 og lade fra 1917, der er maskinhus og gylletank. Gården drives med en svi
neproduktion på 65 årssøer, der sælges ca. 1.300 smågrise årligt. Planteproduktionens 
salgsafgrøder er raps, maltbyg og hvede. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo 
og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

ØSTKYSTVEJEN 28, "ROSEN
GÅRD", ASSERBALLESKOV, 6440 
AUGUSTENBORG, tlf. 74-474811. 
HENRIK HENRIKSEN, gårdejer, 
født d. 27.-3.-1956, søn af Marie 
og Laurets Henriksen, gift d. 
13.-5.-1989 med Anni Jürgensen, 
teknisk assistent, født d. 9.-10.- 
1961, datter af Ellen og Hans 
Frederik Jürgensen. Parret har 
datteren Maria, født d. 2.-10.- 
1986.

H.H. har været på Gråsten Landbrugsskole, han er vicekaptajn i Brændværnet for As
serballe. Han overtog gården d. 1.-12.-1983 fra sin far Laurets Henriksen, nuværende 
ejer er 4. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 28,3 ha., heraf tilkøbt 5 ha.
Stuehuset er opført i 1800-tallet og moderniseret flere gange, senest i 1990. Avls
bygningerne består af kvægstald fra 1935, som er ændret til svinestald i 1975, svine
stald fra 1935 ombygget til værksted samt maskinhus fra 1985. Gården drives med en 
svineproduktion på 100 årssøer, der sælges ca. 1.900 smågrise årligt. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er hvede, byg, raps og græsfrø. Der er 2 traktorer, anpart i 
mejetærsker, plansilo, varm lufts tørreri og halmfyr. Maskinstation bruges til lidt af 
markarbejdet.

ØSTKYSTVEJEN 40, "LINDE
GÅRD", ASSERBALLESKOV, 
6440 AUGUSTENBORG, tlf. 
74-474654.
CHRISTEN HENRIKSEN, gård
ejer, født d. 13.-11.-1947, søn af 
Marie og Laurets Henriksen, gift 
d. 24.-6.-1978 med Kristine Bru
un, medhjælpende hustru og med
ejer, født d. 8.-10.-1948, datter 
af Anne Marie og Karl Emil Bru
un. Parret har børnene: Line, 
født d. 19.-10.-1983, og Lars, født d. 14.-2.-1985. K.B. er uddannet økonoma.
C.H. har været på Gråsten Landbrugsskole, han er medlem af skolebestyrelsen og er 
udvalgsmedlem for svineproduktionen i den lokale landboforening. Han overtog gården 
d. 1.-4.-1979 fra sine svigerforældre Anne Marie og Karl Emil Bruun.
Ejendomsskyld 2.350.000. Areal 22,7 ha., heraf tilkøbt 0,4 ha., der er 1 ha. skov. Der
udover er der forpagtet 25 ha.
Stuehuset er opført omkring 1850 og restaureret i 1949. Avlsbygningerne består af 
kvægstald, som er ændret til svinestald i 1952 og renoveret i 1979, ny kvægstald er 
ændret til svinestald i 1979, svinestald fra 1952 senere renoveret, farestald fra 1979, 
fravænningsstald fra 1979 ombygget til drægtighedsstald i 1989, løbeafdeling fra 1984 
og klimastald fra 1988, lade fra 1911 samt 2 gylletanke. Gården drives med en svine
produktion på 280 årssøer, der sælges ca. 6.000 smågrise årligt. Planteproduktionens 
salgsafgrøder er hvede, vinterbyg og raps. Der er 3 traktorer, andel i mejetærsker og 
halmfyr. På gården er der 2 medhjælpere og der bruges lidt maskinstation.
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BOV

H.J.L. overtog gården i 1964 fra Peter Nissen.

ARREHØJ 9, KISKELUND MARK, 
6340 KRUSÅ, tlf. 74-671173. 
HANS JAKOB LARSEN, gårdejer, 
født d. 31.-7.-1935, søn af Hele
ne Kathrine og Hans Andreas Lar
sen, gift d. 1S-.8.-1964 med Hel
ga Pedersen, født d. 9.-11.-1941, 
datter af Elna og Arne Evald Pe
dersen. Parret har børnene: Vibe
ke Elisabeth, født d. 5.-6.-1960, 
Elna Helene, født 9.-2.-1963, og 
Hans Jørgen, født 29.-11.-1965.

Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 62,6 ha., heraf 5 ha. skov. Der er forpagtet 2,5 ha. 
Stuehuset er opført i 1913 og moderniseret og udvidet efter overtagelsen. Avlsbygnin
gerne består af kvægstald fra 1913, som er ombygget til hestestald i 1975, svinestald 
fra 1962 ombygget i 1969 og udvidet til kvægstald samt renoveret i 1980, lade fra 
1913 udvidet i 1968, foderlade fra 1973 og maskinhus fra 1986, der er gylletank og 2 
udendørs køresiloer. Gården drives med en ammekobesætning på 56 ammekøer, 64 ung
dyr og 51 slagtekalve af blandet race, desuden er der 2 heste. Planteproduktionens 
salgsafgrøde er byg. På gården er der 3 traktorer, 1 mejetærsker, 2 markvandingsan
læg og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til græssnitning.

BEJLHUSVEJ 1, FÅRHUS, 6330 
PADBORG, tlf. 74-676515.
CLAUS PETER PETERSEN, gård
ejer, født d. 4.-6.-1937, søn af 
Marie Christine og Jens Peter 
Petersen, gift d. 1.-6.-1968 med 
Margrethe Riisberg Jensen, med
hjælpende ægtefælle, født d. 9.- 
10.-1945, datter af Henni Sofie 
Margrethe og Tage Riisberg Jen
sen. Parret har børnene: Peter, 
født d. 5.-9.-1970, og Dorthe, 
født d. 23.-8.-1975.
C.P.P. overtog gården i 1972 fra sine forældre Marie Christine og Jens Peter Peter
sen, nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 47 ha., heraf tilkøbt 5 ha.
Stuehuset er opført i 1876 og løbende restaureret, der er indrettet aftægtsbolig i den 
ene ende af stuehuset. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestalde fra 1913, som 
er ændret og udvidet flere gange senest i 1974, lade fra 1910 og maskinhus fra 1978. 
Gården drives med en kvægproduktion på 30 årskøer og 65 ungdyr af racen SDM. Plan
teproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede og rug. Der er 3 traktorer, 1 markvan
dingsanlæg og plansilo. Maskinstation bruges en del.
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BE3LHUSVE3 9, "BE3LHUS", 
KVAGELUND MARK, 6330 PAD
BORG, tlf. 74-676704.
KNUD MOGENS SØNDERGÅRD 
MUSMANN, gårdejer, født d. 
16.-4.-1928, søn af Nicoline og 
Hans 3. Musmann, gift i 1960 
med Elly Petersen, medhjælpende 
ægtefælle, født d. 16.-5.-1938, 
datter af 3enny og Claus Peter
sen. Parret har 3 hold tvillinger, 
Bente og Bent, født d. 7.-11.- 

1960, Kurt og Karsten, født d. 22.-3.-1966, og Alice og Allan, født d. 16.-10.-1970, 
samt sønnen Hans Erik, født d. 30.-6.-1963.
K.M.S.M. driver lidt maskinstation. Han overtog gården i 1967 fra sin far Hans 3. 
Musmann. Ejendomsskyld 900.000. Areal 41 ha., heraf tilkøbt 5 ha., der er 5 ha. skov. 
Derudover er der forpagtet 4 ha.
Stuehuset er opført i 1880 og løbende restaureret. Der er bygget aftægtshus i 1966. 
Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1900, som er renoveret i 1978, lade fra 1900, 
maskinhus fra 1979, der er gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 25 års
køer, 30 ungdyr og 12 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er 
rug og byg. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, kornsilo og varm 
lufts tørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

F3ORDVE3EN 2B, "SKOVGÅRD", RA
TENHEIM, 6340 KRUSÅ, tlf. 74-678781. 
30RGEN 3ENSEN, gårdejer, født d. 
24.-4.-1920, søn af Dorthea og 3acob 
3ensen, gift i 1947 med Magdalene 
Christiansen, medhjælpende ægtefælle, 
født d. 1.-1.-1922, datter af Margrethe 
og Frederik Christiansen. Parret har 
børnene: Reiner, Solvejg, Torsten og 
Bjarke. 3.3. har været på Korinth Land
brugsskole og han har været i repræ
sentantskabet for DLG og Slagteriet. Han forpagtede gården i 1947 og købte den i 
1949 fra 3ordlovsudvalget.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 30 ha., heraf tilkøbt 7 ha., der er 1 ha. skov og 1,4 
ha. mose. Derudover er der forpagtet 16 ha. Stuehuset er opført i 1790, restaureret 
og moderniseret i 1955. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1952, som er ombyg
get til svinestald i 1962, svinestald fra 1952 renoveret i 1976, lade fra 1952 og maskin
hus fra 1978. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 1.000 stk. årligt. Plan
teproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og rug. Der er 2 traktorer, 1 mejetær
sker, plansilo og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

FRYDENDALVE3 8, FÅRHUS, 
6330 PADBORG, tlf. 74-676639. 
HANS CHRISTIAN MATZEN, 
gårdejer, født d. 28.-3.-1951, søn 
af Margrethe og Claus Matzen, 
gift d. 28.-5.-1977 med Ane Ma
rie 3ensen, født d. 19.-2.-1952, 
datter af Erna og Poul 3ensen. 
Parret har børnene: Claus, født 
d. 1.-12.-1978, Louise, født d. 
29.-8.-1981, og Per, født d. 4.- 
4.-1989.

H.C.M. har deltidsarbejde i fiskeindustrien, han har været på Gråsten Landbrugsskole. 
Han overtog gården d. 31.-12.-1984 fra sin far Claus Matzen, nuværende ejer er 5.
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generation på gården, som kom i familiens eje i 1857.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 58 ha., heraf tilkøbt 15 ha. ved jordfordeling.
Stuehuset er opført i 1857 og udvidet med aftægtsbolig i 1947. Avlsbygningerne består 
af kvægstald fra 1847, som er renoveret i 1953, kvægstald fra 1926 renoveret i 1967, 
svinestald fra 1930, foderhus fra 1967 og maskinhus fra 1985. Gården drives med en 
ammekobesætning på 17 ammekøer, 17 ungdyr alle af racen Simmentaler, desuden er 
der 3 årssøer, der sælges 50 smågrise årligt, og 50 får. Planteproduktionens salgsaf
grøder er byg, rug, raps og hvede. Der er 5 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandings
anlæg, kornsilo og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

FRYDENDALVEJ 48, FRYDENDAL, 6330 PADBORG, tlf. 74-676531.
ELISABETH CATHRINE SØRENSEN, gårdejer, født d. 26.-11.-1919, datter af Marie og 
Kristine Mathilde og Knud Hansen, gift med Tage Gade Sørensen, født d. 2.-12.-1916, 
søn af Kathrine og Kristen Poulsen Sørensen. Parret har børnene: Chresten, født d. 
22.-10.-1943, Knud, født d. 6.-11.-1945, Jørn, født d. 23.-5.-1949, Esben, født d. 
31.-1.-1954, Poul, født d. 18.-9.-1955, og Karin, født d. 23.-6.-1959. T.G.S. døde i 
1990. E.C.S. overtog gården d. 1.-7.-1964 fra Johannes A. Lorentzen. Gården er ud
stykket fra Frydendal Kro i 1909.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 48 ha., der er tilkøbt 6,5 ha. Der er forpagtet 22 ha. 
Stuehuset er opført i 1924 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1909, som er udvidet i 1965, ungdyrstald fra 1979 og maskinhus fra 1976. 
Gården drives med en kvægproduktion på 80 årskøer, 80 ungdyr og 40 slagtekalve af 
blandet race, desuden er der en slagtesvineproduktion på 300 stk. årligt. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er kartofler, ærter og raps. Der er 6 traktorer, 1 markvan
dingsanlæg, plansilo, varm lufts tørreri og der anvendes staldvarme til opvarmning af 
stuehuset. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet og der er 1 fast medhjælper. 
E.C.S. ejer og driver også Tøndervej 31, som er på 22 ha., ejendomsskyld 700.000.

GÅRDBÆKVEJ 10, "HAVREGÅRD", 
HØNSNAPMARK, 6340 KRUSÅ, 
tlf. 74-608279.
HANS DREYER CHRISTIANSEN, 
gårdejer, født d. 10.-4.-1957, søn 
af Inga og Nis Peter Christian
sen, gift d. 15.-9.-1984 med In
ger Lise Hansen, ekspedient, født 
d. 15.-3.-1961, datter af Ingrid 
og Egon Skov Hansen. Parret har 
børnene: Tina, født d. 2.-7.-1984, 
og Per, født d. 21.-9.-1986. 
H.D.C. har været på Gråsten 
Landbrugsskole, han er medlem

af skolebestyrelsen og er i repræsentantskabet for Kløver Mælk. Han overtog gården i 
1963 fra sin far Nis Peter Christiansen, nuværende ejer er 3. generation på gården- 
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 52 ha., heraf tilkøbt ialt 29 ha., der er 1 ha. skov og 
1 ha. mose. Stuehuset er opført omkring 1890 og løbende moderniseret. Avlsbygninger
ne består af kvægstald fra 1890, som er renoveret og udvidet flere gange senest i 
1983, desuden er der lade fra 1890 og udendørs køresilo. Gården drives med en kvæg
produktion på 32 årskøer, 52 ungdyr og 16 slagtekalve af racen RDM. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er hvede, byg og havre. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 mark
vandingsanlæg, plansilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af 
markarbejdet.

HARKÆRVEJ 4, "HARKÆR", 6340 KRUSÅ, tlf. 74-671558.
KARL HEINZ HANSEN, gårdejer, født d. 10.-7.-1925, søn af Margaretha og Karl Hein
rich Hansen, gift d. 9.-11.-1954 med Margarete Aldele Alwine Pehrs, medhjælpende 
ægtefælle, født d. 26.-10.-1932, datter af Amanda Maria Wilhelmine og Heinrich Det
lef Pehrs. Parret har børnene: Erika Amanda, født d. 14.-10.-1956, Klaus Gerd, født d. 
9.-3.-1959, og Antje Margarethe, født d. 1.-10.-1963.
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Karl H. Hansen har været på Grå
sten Landbrugsskole. Han overtog 
gården i 1972 fra sin mor Mar
garetha Hansen. Gårdens historie 
er kendt og nedskrevet fra 1652. 
Ejendomsskyld 2.700.000. Areal 
95 ha., der er frasolgt 10 ha., 
der er 2 ha. skov. Sønnen Klaus 
har forpagtet gården siden d. 
1.-7.-1988, han har yderligere for
pagtet ialt 15,2 ha.
Stuehuset er opført i 1855 og 

løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1921, kvægstald og foder
hus fra 1986, svinestalde og lade ændret til værksted og lade, lade fra 1856 og foder
lade fra 1975, der er gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 59 årskøer, 
70 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, 
rug og hvede. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo med varm lufts tørreri. På 
gården er der 1 fast medhjælper og der bruges en del maskinstation.

HESTELØKKEN 2, 0. GEJL, 6340 KRUSÅ, tlf. 74-671495.
CLAUS BRUNO HANSEN, gårdejer, født d. 28.-7.-1934, søn af Anna Marie og Thomas 
Hansen, gift d. 28.-6.-1959 med Crista Elfride Jürgensen, udearbejdende, født d. 3.- 
7.-1933, datter af Margrethe og Hans Jürgensen. Parret har børnene: Lars, født d. 
19.-7.-1962, Lisa, født d. 31.-1.-1964, og Anitta, født d. 11.-3.-1973.
C.B.H. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården i november 1959 fra 
sin far Thomas Hansen, nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 41,4 ha., heraf tilkøbt 2,5 ha., der er 7,5 ha. mose. 
Stuehuset er opført i 1904 og løbende moderniseret. Avlsbygningerne består af kvæg- 
og svinestald, begge fra 1924, de er ændret til ungdyrstald, kostald fra 1929 udvidet 
og renoveret i 1977, lade og maskinhus fra 1976. Gården drives med en kvægproduk
tion på 22 årskøer, 30 ungdyr og 11 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens 
salgsafgrøde er maltbyg. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, 
plansilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

HESTELØKKEN 3, "MORÆNEGAARD", 0. GEJL, 6340 KRUSÅ, tlf. 74-671593. 
PEDER DALGAS NISSEN, gårdejer, født d. 14.-5.-1960, søn af Johanne og Svend Nis
sen, bor sammen med Gitte Hvid, sygeplejerske, født d. 6.-1.-1960, datter af Lis og 
Hans Erik Hvid. Parret har datteren Marie, født d. 16.-2.-1990.
P.D.N. har været på Bygholm Landbrugsskole. Han købte halvpart i gården i 1987, da 
der blev oprettet et I/S mellem far og søn kaldet "Peder og Svend Nissen I/S". Nuvæ
rende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 3.900.000. Areal 140 ha. agerjord og 20 ha. skov, der er frasolgt 12 ha. 
Derudover er der forpagtet 30 ha. frijord og yderligere 10 ha.
Stuehuset er opført i 1904 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af foder
mesterbolig fra 1965, kvægstald fra 1904 ændret til svinestald i 1966 og ændret til 
kalvestald i 1980, kvægstald fra 1965, malkestald fra 1976, svinestald fra 1954 ændret 
til småkalvestald i 1976 og renoveret til kviestald i 1981, kostald fra 1964 ændret til 
kviegoldstald i 1976, lade fra 1965, maskinhus fra 1973 ændret til løsdriftsstald i 
1976, maskinhus fra 1976 delvis ændret til småkalve i 1984, desuden er der gylletank 
og udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 200 årskøer, 250 ung
dyr og 100 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, 
maltbyg, rug, raps, havre og ærter. På gården er der 6 traktorer, 1 mejetærsker, 3 
markvandingsanlæg, kornmagasin, varm og kold lufts tørreri. Der er 1 fodermester og 
2 faste medhjælpere på gården og desuden bruges der en del maskinstation.

HESTELØKKEN 9, "VESTERGAARD", 0. GEJL, 6340 KRUSÅ, tlf. 74-673591.
HENRY JOHANNSEN, gårdejer, født d. 20.-2.-1947, søn af Dorothea og Heinrich 
Johannsen, gift d. 17.-6.-1972 med Margit Østergaard Jørgensen, medhjælpende ægte
fælle, født d. 12.-12.-1946, datter af Christiane og Christen Jørgensen.
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Henry Johannsen har været på 
Gråsten Landbrugsskole, han er 
formand for Holbøl Landbohjem. 
Han overtog gården i 1972 fra 
sin far Heinrich Johannsen, som 
købte den i 1946.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 
28 ha., heraf 2,5 ha. skov. Der 
er forpagtet 20 ha. fra faderen. 
Stuehuset er opført i 1880 og 
restaureret og moderniseret i 
1983. Avlsbygningerne består af

kvægstald fra 1880, som er ombygget til svinestald i 1976, svinestald fra 1953, kli
mastald fra 1981, lade fra 1880 og maskinhus fra 1974, der er gylletank. Gården dri
ves med en svineproduktion på 70 årssøer, der sælges ca. 1.400 smågrise årligt og 
desuden er der lidt gæs og ænder. Planteproduktionens salgsafgrøder er græs og lucer
ne. Der er 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg, kornsilo og varm lufts tørreri. Maskin
station bruges til lidt af markarbejdet. Der udlejes værelser til sommerturister.

HOKKERUPGADE 4, HOKKERUP, 
6340 KRUSÅ, tlf. 74-608109. 
HANS HEINRICH FESTERSEN, 
gårdejer, født d. 22.-2.-1948, søn 
af Johanne og Hans Peter Fester
sen, gift d. 20.-11.-1971 med 
Rita Krag, medhjælpende ægte
fælle, født d. 25.-2.-1951, datter 
af Edit og Peter Krag. Parret 
har børnene: Carsten, født d. 
23.-10.-1973, og Claus, født d. 
9.-11.-1975.
H.H.F. har været på Gråsten 
Landbrugsskole, han har været i 
bestyrelsen for Dansk Erhvervs
fjerkræ og været medlem af skolenævnet. Han overtog gården i 1977 fra sin far Hans 
Peter Festersen og dennes bror, gården har været i slægtens eje siden 1592.
Areal 73 ha., heraf tilkøbt ialt 23,5 ha., der er frasolgt 12,5 ha., der er 8,5 ha. skov 
og 1,5 ha. eng. Stuehuset er ombygget i 1852 og derefter løbende moderniseret, i den 
ene ende er der indrettet aftægtsbolig og desuden er der bygget et aftægtshus i 1876. 
Avlsbygningerne består af kvægstald, som er ombygget i 1853 den er siden igen ombyg
get, svinestald fra 1851 ombygget til svampedyrkning og ormekultur, halmlade fra 
1987 og lader fra 1905 og 1987, desuden er der 4 hønsehuse bygget fra 1972-1977. Går
den drives med høns og rugeægproduktion, der er ialt 11-12.000 rugehøns. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er hvede, byg, rug og raps. Der er 5 traktorer, 1 mejetær
sker, kornsilo, varm lufts tørreri og halmfyr. Der er 1 skoledreng til hjælp og der 
bruges lidt maskinstation.

HOKKERUPGADE 8, "INGERSLEV- 
GAARD", HOKKERUP, 6340 
KRUSÅ, tlf. 74-608131.
OVE NIELSEN, gårdejer, født d. 
21.-2.-1940, søn af Petra og Gun
nar Nielsen.
O.N. har været på Korinth Land
brugsskole. Han overtog gården 
d. 1.-3.-1973 fra sin far Gunnar 
Nielsen, som købte den i 1934. 
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 
31 ha., heraf tilkøbt 2,5 ha., der
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er 3 ha. mose.
Stuehuset er opført i 1874 og løbende restaureret. Aftægtshuset er fra 1873. Avls
bygningerne består af kvægstald fra 1880, som er ombygget og renoveret i 1952 og 
udvidet i 1961, svinestald ombygget til ungdyrstald i 1975, lade fra 1837 og 1880, 
sidstnævnte er ændret i 1961. Gården drives med en kvægproduktion på 28 årskøer, 37 
ungdyr og 14 slagtekalve af racen RDM. Der er 2 traktorer og kornsilo. Maskinstation 
bruges til lidt af markarbejdet.

HÆRVEJEN 67, GEJLÅ, 6330 
PADBORG, tlf. 74-687683.
HANS HERMANN THOMSEN, 
gårdejer, født d. 5.-4.-1938, søn 
af Anna og Heinrich Thomsen, 
gift d. 2.-4.-1988 med Renate 
Hansen, udearbejdende, født d. 
10.-2.- 1940, datter af Anne
Lise og Georg Kristian Hansen. 
Parret har børnene: Lilian, født 
d. 24.-2.-1962, Bente, født d. 
5.-1.-1964, Annette, født d. 26.- 

4.-1968, og Jane, født d. 1.-3.-1973.
H.H.T. overtog gården d. 1.-7.-1965 fra sin far Heinrich Thomsen, nuværende ejer er 
3. generation på gården, som blev bygget i 1924.
Ejendomsskyld 720.000. Areal 28,6 ha., heraf tilkøbt 9,5 ha., der er frasolgt 3,5 ha. 
Stuehuset er opført i 1925 og moderniseret fra 1986-91. Avlsbygningerne består af 
kvæg- og svinestalde fra 1924, som er renoveret og udvidet til kvægstald i 1972, lade 
fra 1924, desuden er der maskinhus. Gården drives med en kvægproduktion på 16 års
køer, 39 ungdyr og 8 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 1 årsso. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er byg og havre. Der er 2 traktorer, plansilo og varm lufts tør
reri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

HÆRVEJEN 68, GEJLÅ, 6330 
PADBORG, tlf. 74-687996.
HERMANN ARTHUR BEUSCHAU, 
gårdejer, født d. 11.-4.-1942, søn 
af Marie og Jens Beuschau, gift 
d. 22.-7.-1967 med Bodil Thom
sen, medhjælpende ægtefælle, 
født d. 19.-7.-1945, datter af 
Margrethe og Jørgen Thomsen. 
Parret har børnene: Anette, født 
d. 6.-3.-1969, Martin, født d. 
31.-10.-1973, og Inge Marie, født 
d. 25.-1.-1980. H.A.B. overtog gården d. 1.-1.-1966 fra sine forældre Marie og Jens 
Beuschau, nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 35 ha., heraf tilkøbt ialt 11 ha. Der er forpagtet ialt 
34 ha. Stuehuset er opført i 1844 og løbende moderniseret. Avlsbygningerne består af 
kvægstald fra 1960 udvidet og renoveret senest i 1990, ungdyrstald fra 1990, maskin
hus og foder lade fra 1983, der er udendørs køresilo og gylletank. Gården drives med 
en kvægproduktion på 40 årskøer, 60 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM. Plante
produktionens salgsafgrøder er byg, rug og ærter. Der er 3 traktorer og 3 mejetærske
re. På gården er der 1 fast medhjælper og der bruges lidt maskinstation.
H.A.B. ejer og driver også Gyvelvej 5, som er på 17,4 ha. Ejendomsvurderingen er på 
440.000.

HÆRVEJEN 69, GEJLÅ MARK, 6330 PADBORG, tlf. 74-687997.
HENRY BENT JENSEN, gårdejer, født d. 24.-9.-1938, søn af Elene Christiane og Ni
colai Jensen, gift d. 21.-1.-1965 med Karin Kunz, født d. 23.-12.-1946, datter af Edith 
og Hans Kunz. Parret har børnene: Susanne, født d. 5.-6.-1965, Jens, født d. 19.-3.-
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1968, og Børge, født d. 31.-5.-1977.
K.K. døde i 1971.
H.B.J. overtog gården d. 15.-6.-1965 fra Arne Asmussen. Gården er bygget i 1776. 
Ejendomsskyld 560.000. Areal 18,5 ha., heraf tilkøbt 5 ha. Der er forpagtet 6 ha. 
Stuehuset er opført i 1776 og løbende restaureret og ændret. Avlsbygningerne består 
af kvæg- og svinestalde fra 1776, som er udvidet i 1975 og senere renoveret, maskin
hus, som er udvidet i 1969 og ændret til bl.a. ungdyrstald, samt maskinhus fra 1989, 
der er udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 21 årskøer, 25 ung
dyr og 10 slagtekalve af racen SDM og med en svineproduktion på 5 årssøer, der pro
duceres 70 slagtesvin årligt, derudover er der 1 hest. På gården er der 2 traktorer, 1 
mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, kornsilo og varm lufts tørreri.

HÆRVEJEN 71, GEJLÄ, 6330 
PADBORG, tlf. 74-687677.
JØRGEN CHRISTIAN PEDERSEN, 
gårdejer, født d. 19.-7.-1941, søn 
af Sine Marie og Rasmus Peter 
Andreas Pedersen, bor sammen 
med Eva Jørgensen, medhjælpen
de ægtefælle, født d. 23.-4.-1948, 
datter af Anny og Hans Jacob
sen. Parret har børnene: Jan, 
født d. 22.-9.-1963, Heidi, født 
d. 15.-1.-1965, Bo, født d. 21.- 

7.-1966, Rene, født d. 10.-12.-1967, Ena Marie, født d. 30.-6.-1971, og Dan, født d.
25.-5.-1976.
J.C.P. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården i 1969 fra sin far 
Rasmus Peter Pedersen, som købte den i 1946 af Jordlovsudvalget.
Areal 37 ha., heraf tilkøbt 9 ha., der er 10 ha. varig græs. Der er forpagtet 1 ha. 
Stuehuset er opført i 1881 og løbende moderniseret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1881, som er udvidet flere gange senest i 1975, svinestald fra 1961 ombygget 
til løsdriftsstald, lade fra 1948 og maskinhus fra 1978, der er udendørs køresilo. Går
den drives med en kvægproduktion på 26 årskøer, 46 ungdyr og 13 slagtekalve af 
racen SDM, desuden er der 8 ammekøer af blandet race. Planteproduktionens salgs
afgrøde er byg. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, kornsilo og 
varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til udkørsel af ajle.

HØNSNAP BYGADE 2, HOLBØL, 6340 KRUSÅ, tlf. 74-608511.
FREDERIK CHRISTIANSEN SCHMIDT, gårdejer, født d. 2.-11.-1941, søn af Olga og 
Henrik Schmidt, gift d. 26.-5.-1973 med Helga Pørksen, medhjælpende ægtefælle, født 
d. 4.-2.-1949, datter af Gertrud og Thomas Pørksen. Parret har børnene: Bettina, født 
d. 7.-10.-1973, Doris, født d. 29.-6.-1977, Henrik, født d. 14.-2.-1979, og Thomas, født 
d. 30.-8.-1983.
F.C.S. har været på Gråsten Landbrugsskole, han er medlem af Holbøl Menighedsråd, 
er i bestyrelsen for DLG Sydøst og er formand for RDM for Avlsforeningen. Han over
tog gården i 1976 fra sin far Henrik Schmidt, nuværende ejer er 3. generation på går
den. Ejendomsskyld 3.250.000. Areal 117 ha., heraf tilkøbt 20 ha., der er 15 ha. skov. 
Derudover er der forpagtet 20 ha.
Stuehuset er opført i 1886 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1913 renoveret og udvidet i 1978, svinestalden er ændret til ungdyrstald i 
1978, lade fra 1913 og maskinhus fra 1977, der gylletank og 2 udendørs køresiloer. 
Gården drives med en kvægproduktion på 45 årskøer, 65 ungdyr og 22 slagtekalve af 
racen RDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, byg, raps og ærter. Der er 4 
traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo og varm lufts tørreri. På gården er der 1 fast med
hjælper og der bruges lidt maskinstation.

HØNSNAP BYGADE 3, HØNSNAP, 6340 KRUSÅ, tlf. 74-608194.
EJLER KROG, gårdejer, født d. 25.-1.-1947, søn af Karen Marie og Rasmus Krog, gift 
d. 27.-5.-1972 med Karin Møller, medhjælpende ægtefælle, født d. 11.-1.-1943, datter
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af Sofie og Andreas Møller. Par
ret har datteren Helle, født d. 
17.-4.-1980.
Ejler Krog har været på Gråsten 
Landbrugsskole. Han overtog går
den d. 1.-8.-1972 fra sine sviger
forældre Sofie og Andreas Møl
ler, nuværende ejer er 5. genera
tion på gården, som kom i fami
liens eje i 1865. Gården er fra 
det 15. århundrede og ombygget 
flere gange.

Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 40 ha., heraf tilkøbt ialt 12,5 ha., der er 2 ha. skov og 
2 ha. mose. Der er forpagtet 40 ha. Stuehuset er opført i 1864 og løbende restaureret. 
Avlsbygningerne brændte i 1986, kvægstalden fra 1974 blev renoveret og udvidet i 
1986 efter branden, ungdyrstald og lade er fra 1986, desuden er der maskinhus. Går
den drives med en kvægproduktion på 52 årskøer, 88 ungdyr og 25 slagtekalve af ra
cen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede og rug. Der er 3 traktorer og 
kornsilo. Maskinstation bruges en del og der er 1 skoledreng til hjælp.

HØNSNAP BYGADE 5A, HØN
SNAP, 6340 KRUSÅ, tlf. 74- 
608254.
HANS DETLEFSEN, gårdejer, 
født d. 29.-5.-1943, søn af Han
ne Marie og Frederik Detlevsen, 
gift d. 3.-8.-1973 med Margit 
Sivertsen, medhjælpende ægtefælle, 
født d. 12.-8.-1942, datter af 
Anna og Christian Sivertsen. 
Parret har børnene: Susanne, 
født d. 8.-2.- 1963, Kenn, født 
d. 8.-3.-1965, og Claus, født d. 27.-9.-1973.
H.D. har været på Tinglev Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-1.-1972 fra sin 
far Frederik Detlevsen, nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 46 ha., heraf tilkøbt 10 ha., der er 10 ha. eng.
Stuehuset er opført omkring 1850 og løbende moderniseret. Aftægtshuset fra 1850 er 
senere restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1850, som er renoveret i 
1980, kvægstald fra 1980, svinestald fra 1959, lade fra 1850 og maskinhus fra 1986, 
der er gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 28 årskøer, 40 ungdyr og 
14 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 6 årssøer og der produceres ca. 140 slag
tesvin årligt. Der er 3 traktorer, plansilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges 
til en del af markarbejdet.

HØNSNAPVEJ 3, HOLBØL, 6340 
KRUSÅ, tlf. 74-608266.
KRESTEN WRANG, gårdejer, 
født d. 21.-3.-1957, søn af Kir
stine og Jacob Wrang, bor sam
men med Alice Lunding Nielsen, 
kontorassistent, født d. 20.-3.- 
1959, datter af Alma og Jørgen 
Nielsen.
K.W. er bestyrer på "Lundtoft- 
bjerg", han har været på Gråsten 
Landbrugsskole. Han overtog går

den i april 1986 fra sin far Jacob Wrang, nuværende ejer er 3. generation på gården. 
Ejendomsskyld 800.000. Areal 25 ha., heraf 2 ha. skov og 6,5 ha. græs.
Stuehuset er opført i 1828 og senere moderniseret. Avlsbygningerne består af kvæg-
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stald fra 1828, som er udvidet i 1958, svinestald fra 1954 og lade fra 1828, som er 
ombygget i 1920. Gårdens besætning er på 8 ammekøer, 16 ungdyr og 4 slagtekalve af 
blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og byg. På gården er der 
plansilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges lidt.

KELDBJERGVEJ 9, KELDBJERG, 
6340 KRUSÅ, tlf. 74-608274. 
MATHIAS RUDBECK, gårdejer, 
født d. 21.-7.-1943, søn af Elisa
beth og Enevold Rudbeck, gift d. 
25.-5.-1974 med Margit Kalk, 
udearbejdende, født d. 14.-10.-1948, 
datter af Sofie og Conrad Adolf 
Kalk. Parret har børnene: Nor
man, født d. 10.-3.-1975, Karina, 
født d. 30.-12.-1977, og Roland, 
født d. 10.-7.-1983.

M.R. har været på Gråsten Landbrugsskole, han har været i bestyrelsen for Mejeriet, 
været i bestyrelsen for Vis Herreds Landboforening, i bestyrelsen for Holbøl Landbo
hjem, for Kvægavlerforeningen, i repræsentantskabet for DRK og medlem af Pokalud
valget i SDM Sønderjylland. Han overtog gården i 1970 fra sin far Enevold Rudbeck, 
nuværende ejer er 5. generation på gården. Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 6 ha. og 
forpagtet ialt 27 ha. Stuehuset er opført i 1989. Avlsbygningerne består af kvægstald 
fra 1959, som er renoveret i 1970, lade fra 1977, maskinhus fra 1964 og foderhus fra 
1975. Gården drives med en kvægproduktion på 40 årskøer, 50 ungdyr og 28 slagte
kalve af racerne DRK og SDM, desuden er der 20 årssøer og der produceres ca. 350 
slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og grønfoder (græs + 
lucerne). Der er 3 traktorer og 1 mejetærsker. Der er 1 skoledreng til hjælp og der 
bruges lidt maskinstation. M.R. ejer og driver desuden Hokkerupgade 2, som er på 33 
ha. og har en ejendomsvurdering på 980.000.

KELSTRUPSKOVVEJ 1, KELSTRUPSKOV, 6340 KRUSÅ, tlf. 74-608276.
METTE CATHRINE BØJSKOV, gårdejer, født d. 20.-8.-1938, datter af Anna og Nis 
Hansen, gift d. 26.-9.-1959 med Frederik P. Bøjskov, født d. 17.-9.-1932, søn af Bo- 
thilde og Hans Frederik Bøjskov. Parret har børnene: Hans Jørn, født d. 5.-11.-1960, 
og Svend Erik, født d. 12.-3.-1965. F.P.B. døde i oktober 1989.
M.C.B. er demonstratrice. Parret overtog gården i 1959 fra F.P.B.'s for ældre Bothilde 
og Hans Frederik Bøjskov. Areal 20 ha., heraf tilkøbt 4 ha.
Stuehuset er opført omkring 1860 og løbende moderniseret. Avlsbygningerne består af 
kvægstalde fra 1860 og 1964, sidstnævnte er ændret til svinestald i 1979, svinestald 
fra 1976, desuden er der lade og maskinhus. På gården er der 2 traktorer, 1 mejetær
sker, kornsilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

KOLONISTHUSEVEJ 4, KOLONIST
HUSE, 6330 PADBORG, tlf. 74- 
671166.
DANIEL OTZEN, gårdejer, født 
d. 7.-4.-1932, søn af Hanne Mar
grethe og Christian Peter Otzen, 
gift d. 9.-6.-1956 med Anna Ma
rie Jørgensen, medhjælpende æg
tefælle, født d. 1.-9.-1931, dat
ter af Agnethe og Karl Jørgensen. 
D.O. overtog gården i 1971 fra 
sin mor Hanne Margrethe Otzen, 
nuværende ejer er 6. generation på gården, som kom i familiens eje i 1809. Ejendoms
skyld 800.000. Areal 32 ha., heraf tilkøbt 2 ha. ved jordfordeling. Der er 1 ha. skov. 
Stuehuset er opført i 1914 og løbende moderniseret. Avlsbygningerne består af svine
stald fra 1976, hønsehus fra 1956 ombygget til svinestald, lade fra 1922 og maskinhus



-40- 

fra 1948. Gården drives med en svineproduktion på 16 årssøer, der produceres ca. 300 
slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede og lucerne. Der er 2 
traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og varm og kold lufts tørreri.

KOLONISTHUSEVEJ 6, KOLO
NISTHUSE, 6330 PADBORG, tlf. 
74-673260.
CHRISTIAN JENSEN, gårdejer, 
født d. 13.-11.-1940, søn af Chri
stine Marie og Jens Chr. Jensen, 
gift d. 25.-3.-1967 med Kirsten 
Marie Sørensen, medhjælpende 
ægtefælle, født d. 30.-6.-1944, 
datter af Kathrine og Poul Gade 
Sørensen. Parret har børnene: 
Lis, født d. 21.-11.-1967, Lars

Christian, født d. 23.-2.-1971, og Lone, født d. 2.-8.-1975.
C.J. har været på Gråsten Landbrugsskole, han er formand for Frøslev Ringriderfor
ening. Han overtog gården i 1967 fra sin far Jens Chr. Jensen, nuværende ejer er 3. 
generation på gården.
Ejendomsskyld 960.000. Areal 30 ha., heraf 3 ha. fredet eng. Der er forpagtet 2,5 ha. 
Stuehuset er opført i 1880 og løbende moderniseret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1935, som er renoveret og udvidet i 1970, svinestald fra 1935 renoveret og 
udvidet i 1975, lade fra 1920 udvidet i 1960, lade fra 1935 og maskinhus fra 1982. 
Gården drives med en kvægproduktion på 15 årskøer, 28 ungdyr og 7 slagtekalve af 
racen DRK, desuden er der 10 årssøer og der produceres ca. 130 slagtesvin årligt. 
Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og rug. Der er 2 traktorer, plansilo 
og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

KOLONISTHUSEVEJ 8, KOLONISTHUSE, 6330 PADBORG, tlf. 74-673390.
HEINRICH CHRISTIAN HANSEN, gårdejer, født d. 14.-1.-1914, søn af Maria Christina 
Margaretha og Hans Hansen, gift d. 8.-11.-1936 med Bente Winther, født d. 22.-9.- 
1914, datter af Maria Dorothea og Jens Peter Frederik Winther. Parret har børnene: 
Mary, født d. 16.-5.-1937, Christa, født d. 8.-12.-1938, Frode, født d. 17.-5.-1940, 
Bodil, født d. 19.-7.-1941, og Irene, født d. 7.-11.-1948.
B.W. døde i 1971.
H.C.H. har været i BoV Menighedsråd. Han overtog gården d. 1.-11.-1936 fra sin far 
Hans Hansen. Gården har været i slægtens eje siden 1847. Det er en af 3 gårde, som 
blev udflyttet fra Frøslev i 1761, der har været 20 ejere på gården.
Ejendomsskyld 720.000. Areal 30 ha.
Stuehuset er opført i 1936 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg- og 
svinestalde fra 1936, som er renoveret i 1965, sostald fra 1965, garage fra 1967 og 
lade fra 1936. Gården drives med en produktion på 6 årssøer, der produceres ca. 90 
slagtesvin årligt, desuden er der 30 stk. fedekvæg. Planteproduktionens salgsafgrøder 
er ærter og rug. Der er 2 traktorer, kornsilo og kold lufts tørreri. Maskinstation 
bruges til en del af markarbejdet.

KRAGELUNDVEJ 26, "NY KRA- 
GELUNDGÄRD", KRAGELUND, 
6330 PADBORG, tlf. 74-676651. 
LORENZ PETER CHRISTIANSEN, 
gårdejer, født d. 4.-10.-1958, søn 
af Helene og Paul Gottburg Chri
stiansen, gift d. 18.-7.-1987 med 
Edel Nissen, medhjælpende ægte
fælle, ødt d. 13.-11.-1962, datter 
af Marie Louise og Johannes Lo
renzen Nissen. Parret har børne
ne: Sarah, født d. 7.-5.-1987, og
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Mai, født d. 17.-4.-1990.
L.P.C. har været på Gråsten Landbrugsskole, han er medlem af Lodsejerudvalget i 
okkerprojekt Kragelund-Rødebæk. Han overtog gården i august 1985 fra sin far Paul 
Gottburg Christiansen. Gården er udstykket fra "Kragelundgaard" i 1924.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 52 ha., heraf 1 ha. skov. Der er forpagtet 8,5 ha. 
Stuehuset er opført i 1924 og moderniseret flere gange, senest i 1990. Avlsbygninger
ne består af kvægstald fra 1924, som er udvidet og renoveret omkring 1954, den er 
renoveret igen i 1984, svinestald fra 1965 ombygget til spaltestald i 1980, lade fra 
1924 og maskinhuse fra 1973 og 1989, der er gylletank og udendørs køresilo. Gården 
drives med en kvægproduktion på 37 årskøer, 55 ungdyr og 18 slagtekalve af racen 
SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er maltbyg, rug og havre. Der er 3 traktorer, 
1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, plansilo og varm lufts tørreri. Maskinstation 
bruges til en del af markarbejdet og der er 1 skoledreng til hjælp.

KRAGELUNDVEJ 40, "WESTER 
HOF", SOFIEDAL, 6330 PAD
BORG, tlf. 74-676656.
PETER CHRISTIAN MARCUSSEN, 
gårdejer, født d. 27.-11.-1953, 
søn af Margrethe og Peter Jo
hannsen Marcussen, gift d. 20.- 
9.-1980 med Conni Lassen, kon
torassistent, født d. 28.-5.-1954, 
datter af Gudrun og Jacob Las
sen. Parret har børnene: Brian, 
født d. 24.-7.-1982, og Janni,

født d. 17.-6.-1988.
P.C.M. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.- 3.-1981 fra 
sine forældre Margrethe og Peter J. Marcussen, nuværende ejer er 3. generation på 
gården, som blev bygget i 1914.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 50 ha., heraf 8 ha. eng. Der er forpagtet ialt 25 ha. 
Stuehuset er opført i 1914 og moderniseret flere gage, senest i 1983. Avlsbygningerne 
består af kvægstald fra 1914, som er renoveret og udvidet i 1982, lade fra 1962 og 
maskihus fra 1973, der er gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 36 års
køer, 50 ungdyr og 18 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er 
hvede, byg, rug, raps, ærter, havre og kartofler. Der er 2 traktorer, 1 markvandings
anlæg, kornsilo og varm lufts tørreri, der bruges staldvarme til opvarmning af stue
huset. Faderen hjælper til på gården og desuden er der 1 skoledreng til hjælp, derud
over bruges der en del maskinstation.

KRATHUSEVEJ 1, KRAGELUND, 
6330 PADBORG, tlf. 74-676719. 
ASMUS KONSTMANN, gårdejer, 
født d. 20.-12.-1936, søn af Fri
da og Christian Konstmann, gift 
d. 17.-11.-1967 med Christiane 
Kathrine Jørgensen, husmor, 
født d. 15.-2.-1946, datter af 
Sabine og Magnus Jørgensen. 
Parret har børnene: Conny, født 
d. 28.-11.-1962, Dan, født d. 
2.-12.-1964, Christian, født d.
12.-8.-1968, og Charlotte Frida, født d. 17.-4.-1972.
A.K. arbejder på Padborg Fjerkræslagteri. Han overtog gården i 1971 fra sin far Chri
stian Konstmann, nuværende ejer er 5. genertion på gården, som stammer fra 1700- 
tallet. En del af stuehuset udlejes til turister.
Ejendomsskyld 1.750.000. Areal 80 ha., heraf 2 ha. skov. Der er forpagtet 55 ha.
Stuehuset er opført i 1986 efter en brand. Avlsbygningerne består af kvægstald fra
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1934, som er renoveret og udvidet i 1974, svinestald og lade fra 1934 er ændret til 
kvægstald i 1974. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af hav
re, raps og byg. Der er 2 traktorer, der bruges en del maskinstation.

MOSEVEJ 2, HOLBØL, 6340 KRUSÅ, tlf. 74-608196.
CHRISTIAN SKOUSEN, gårdejer, født d. 15.-3.-1941, søn af Anne Christine og Johan
nes Skousen, gift d. 15.-1.-1983 med Marie Jürgensen, børnehavepædagog, født d. 9.- 
11.-1948, datter af Tilly g Peter Jürgensen.
C.S. overtog gården i 1963 fra sin far Johannes Skousen.
Ejendomsskyld 960.000. Areal 41,6 ha., heraf 8 ha. skov og 1 ha. naturreservat. Der er 
forpagtet 5 ha.
Stuehuset er opført omkring 1895 efter en brand, det er løbende restaureret. Avls
bygningerne består af kvægstald fra 1895 renoveret i 1974, svinestald og lade, begge 
fra 1895, desuden er der maskinhus og gylletank. Gården drives med en kvægproduk
tion på 34 årskøer, 56 ungdyr og 17 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens 
salgsafgrøde er byg. Der er 2 traktorer, kornsilo og varm lufts tørreri. Maskinstation 
bruges til lidt af markarbejdet.

NØRRESKOVVEJ 5, NØRRESKOV, 
6340 KRUSÅ, tlf. 74-608124. 
EVALD FINDAHL LORENZEN, 
gårdejer, født d. 8.-1.-1930, søn 
af Pauline og Johannes Lorenzen, 
gift d. 4.-5.-1957 med Gøntha 
Meyer, medhjælpende hustru, 
født d. 13.-6.-1930, datter af 
Anna og Christian Peter Meyer. 
Parret har børnene: Leif, født d. 
6.-5.- 1958, Gisela Marianne, 
født d. 24.-12.-1962, og Annette

Gøntha, født d. 17.-3.-1969.
E.F.L. overtog gården d. 1.-4.-1960, da gården blev oprettet og bygget som statshus
mandsbrug, den er udstykket fra Hokkerup. Der er blevet tilkøbt en naboejendom og 
oprettet et I/S kaldet "Leif og Evald Lorenzen I/S".
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 17,3 ha., heraf tilkøbt 7,6 ha. Der er forpagtet 27,5 
ha. Stuehuset er opført i 1960 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1960 ombygget til svinestald i 1977, svinestalde fra 1972 og 1976, halmlade 
fra 1985 og maskinhuse fra 1963 og 1990. Gården drives med en svineproduktion på 47 
årssøer, der produceres ca. 400 slagtesvin årligt, desuden er der 12 ammekøer, 13 
ungdyr af racen Angus og en del fedekvæg. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. 
Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, varm lufts tørreri og halmfyr. Der drives 
lidt maskinstation fra ejendommen, særlig roesåning, desuden bruges der maskinstation 
til skårlægning. Far og søn samarbejder om driften.

NØRREVEJ 60, KOLLUND BJERG, 
6340 KRUSÅ, tlf. 74-678771.
NIELS ANDREAS SCHMIDT, 
gårdejer, født d. 3.-9.-1927, søn 
af Marie Magdalene og Niels 
Hansen Schmidt.
N.A.S. overtog gården i 1968 fra 
sin far.
Ejendomsskyld 580.000. Areal 
25,5 ha., heraf tilkøbt 9 ha.
Stuehuset er opført i 1953. Avls
bygningerne består af kvægstald 
fra 1953, som er ombygget og udvidet i 1968, lade fra 1953 og foderhus fra 1965, des
uden er der maskinhus. Gården drives med en kvægproduktion på 14 årskøer, 18 ung-
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dyr og 7 slagtekalve af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er rug og byg. 
Der er 2 traktorer, maskinstation bruges til en del af markarbejdet og der er 1 sko
ledreng til hjælp.

d. 26.-9.-1948, Kirsten, født d. 17.-7.-1954, Lorens, 
født d. 29.-11.-1962.

OKSEKÆRVEJ 1, "OKSEKÆR", 
OKSEKÆR, 6340 KRUSÅ, tlf. 
74-672661.
JENS CHRISTIAN NIELSEN, gård
ejer, født d. 20.-9.-1924, søn af 
Mette Marie og Lorens Chr. Niel
sen, gift d. 29.-6.-1946 med Kri
stine Marie Wollesen, medhjælpen
de hustru, født d. 23.-8.-1923, 
datter af Botelle og Peter Wolle
sen. Parret har børnene: Laura, 
født d. 30.-1.-1947, Peter, født 
født d. 3.-3.-1956, og Susanne,

J.C.N. har været på Hoptrup Landbrugsskole. Han overtog gården i 1986 fra Møller og 
Perbøl. Ejendomsskyld 1.120.000. Areal 47,5 ha., heraf 1,5 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1700 og ombygget i 1850. Avlsbygningerne består af kvægstald 
fra 1850 ombygget flere gange, senest i 1975, desuden er der svinestald og lade begge 
fra 1850 og maskinhus fra 1975, der er foderhus. Gårdens besætning er på 300 moder
får. Hele arealet er udlagt i græs. På gården er der 1 traktor, maskinstation bruges 
til høpresning. Ægteparret bor og ejer Skovbrynet 4, 6340 Kruså.

PLUSKÆRVEJ 5A, "NY CANA
DA", FRØSLEV MARK, 6330 
PADBORG, tlf. 74-672622.
EJNAR MAU, gårdejer, født d. 
31.-1.-1942, søn af Sofie og Hein
rich Mau, gift d. 26.-12.-1966 
med Ingeborg Jürgensen, ekspedi
trice, født d. 16.-9.-1944, datter 
af Johanne og Peter Jürgensen. 
Parret har sønnen Thomas, født 
d. 7.-5.-1979.
E.M. er uddannet smed. Han 
overtog gården i 1975 fra Wilhelm Eriksen.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 19 ha.
Stuehuset er opført i 1932, ændret og moderniseret i 1976. Avlsbygningerne består af 
kvægstald fra 1932, svinestald fra 1932 ombygget til hobbyrum og hestestald, heste
stald fra 1978 udvidet i 1980 og samme år blev der bygget ridehal. Gårdens besætning 
er på 4 heste, 2 føl og 1 pony, desuden er der en del opstaldede heste. Gården drives 
med privat avl og ridecenter. Planteproduktionens salgsafgrøder er havre og maltbyg. 
Der er 2 traktorer, maskinstation bruges til høst.

PLUSKÆRVEJ 5B, FRØSLEV MARK, 6330 PADBORG, tlf. 74-673748.
JES OLAV MATTHIESEN, gårdejer, født d. 2.-10.-1949, søn af Christine og Hans 
Matthiesen, gift d. 10.-6.-1984 med Tove Stauning, medhjælpende hustru, født d. 
6.-6.-1951, datter af Kathrine og Niels Stauning. Parret har børnene: Carsten, født d. 
1.-11.-1984, og Christian, født d. 21.-1.-1988.
J.O.M. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården i 1975 fra sin mor 
Christine Matthiesen, nuværende ejer er 5. generation på gården, som blev udflyttet 
fra Frøslev by i 1974.
Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 52 ha. og forpagtet 33 ha.
Stuehuset er opført i 1974. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1974, den er ind
rettet som løsdriftsstald, maskinhus og foderlade fra 1974 og der er gylletank. Gården 
drives med en kvægproduktion på 70 årskøer, 100 ungdyr og 35 slagtekalve af racen
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SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede og byg. Der er 3 traktorer, 1 mark
vandingsanlæg, plansilo og kold lufts tørreri. På gården er der 1 fast medhjælper og 
der bruges en del maskinstation.

PLUSKÆRVEJ 6, FRØSLEV MARK, 6330 PADBORG, tlf. 74-673498.
PETER PEDERSEN HANSEN, gårdejer, født d. 13.-3.-1935, søn af Anne Cathrine og 
Holger Hansen.
P.P.H. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-8.-1972 fra sin 
far Holger Hansen, som købte den i 1934.
Ejendomsskyld 1.550000. Areal 56 ha., heraf tilkøbt ialt 38 ha., der er 2 ha. skov. Der 
er forpagtet 7 ha.
Stuehuset er opført i 1984, samm å blev dt gamle stuehus fra 1927 inddraget til avls
bygning. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1927 renoveret til ungdyr i 1979, 
kvægstald fra 1974 renoveret i 1989, svinestald fra 1927 renoveret i 1979, lade fra 
1968 og maskinhus fra 1989, der er gylletank. Gården drives med en kvægproduktion 
på 32 årskøer, 51 ungdyr og 13 slagtekalve af racen SDM, desuden produceres ca. 400 
slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er ærter. Der er 3 traktorer, 1 
mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, kornsilo og varm lufts tørreri. På gården er der 1 
fast medhjælper.

PLUSKÆRVEJ 7, FRØSLEV MARK, 6330 PADBORG, tlf.74-673091.
ALFRED CLAUSEN, gårdejer, født d. 4.-11.-1923, søn af Jacobine og Claus Christen
sen Clausen, gift d. 16.-11.-1947 med Agnete Johanne Haulrig, medhjælpende ægte
fælle, født d. 3.-2.-1926, datter af Marie Kirstine og Peter Petersen Haulrig. Parret 
har børnene: Claus Peter, født d. 14.-11.-1948, Karin, født d. 1.-5.-1950, og Kaj, født 
d. 19.-10.-1959.
A.C. har været på Kornth Landbrugsskole, han har været medlem af sogneråd og lig
ningskommission og været offentlig vurderingsmand. Han overtog gården d. 1.-11.-1947 
fra Math. Thielsen.
Ejendomsskyld 950.000. Areal 29,5 ha., heraf tilkøbt 11,5 ha. og der er forpagtet 3 ha. 
Stuehuset er opført i 1929 og løbende moderniseret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1929, som er renoveret og udvidet i 1959, svinestald fra 1959, lade fra 1938 
og maskinhus fra 1965, som er udvidet i 1981. Gården drives med en svineproduktion 
på 10 årssøer, der produceres ca. 125 slagtesvin årligt, desuden er der 15 ungkreaturer 
af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og rug. Der er 2 traktorer, 
1 mejetærsker, kornsilo, korntørreri med varm luft samt halmfyr. Maskinstaton bruges 
til lidt af markarbejdet.

1975 fra Wilhelm Carstens.

PLUSKÆRVEJ 18, "ENGTOFTE", 
FRØSLEV MARK, 6330 PADBORG, 
tlf. 74-672073.
ARNE BECK, gårdejer, født d. 
4.-7.-1943, søn af Gine Marie og 
Åge Martin Petersen Beck, gift 
d. 22.-4.-1972 med Solvejg Gla
ser, medhjælpende ægtefælle, 
født d. 8.-2.-1945, datter af Do
rothea og Helmuth Glaser. Par
ret har datteren Elna, født d. 
3.-9.-1973.
A.B. overtog gården i november

Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 38 ha., heraf tilkøbt 2,5 ha.
Stuehuset er opført i 1929 og senere moderniseret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1935, renoveret og udvidet i 1976, hønsehus fra 1956, hestestald fra 1935 og 
maskinhus fra 1982. Gården drives med en kvægproduktion på 60 årskøer, 60 ungdyr 
og 30 slagtekalve af racen Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 3 
traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, kornsilo og kold lufts tørreri. Maskin
station bruges til en del af markarbejdet.
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og Hanne, født d. 7.-10.-1959.

PLUSKÆRVEJ 24, FRØSLEV 
MARK, 6330 PADBORG, tlf. 74- 
673457.
JENS HØJ RASMUSSEN HORN
BEK, gårdejer, født d. 4.-2.-1930, 
søn af Jenny og Laurs Rasmussen 
Hornbek, gift d. 16.-11.-1957 
med Birthe Jürgensen, medhjæl
pende hustru, født d. 1.-1.-1932, 
datter af Johanne og Peter Chri
stian Jürgensen. Parret har bør
nene: Lars, født d. 29.-8.-1958,

J.H.R.H. er vicevært i Den danske Bank, han har været tillidsmand i Vis Herreds Land
boforening. Han overtog gården d. 1.-10.-1959 fra sine svigerforældre Johanne og 
Peter Chr. Jürgensen, som byggede den i 1928 som statshusmandsbrug.
Ejendomsskyld 690.000. Areal 25 ha., heraf tilkøbt 11,5 ha., der er 2 ha. eng. Der er 
bdrtforpagtet 2 ha.
Stuehuset er opført i 1928 og tilbygget i 1944, det er derefter løbende restaureret. I 
1959 blev der tilbygget aftægtsafdeling. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1928, 
som er renoveret og udvidet i 1963, maskinhus fra 1965. Gårdens besætning er på 4 
årssøer og der produceres ca. 80 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder 
er byg og rug. Der er 1 traktor, kornsilo og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til 
lidt af markarbejdet.

RYTTERVAD 2, "RYTTERVADGAARD", GEJLÅ MARK, 6330 PADBORG, tlf. 74- 
687676.
JES PETER HANSEN, gårdejer, født d. 3.-2.-1938, søn af Carola og Peter Christian 
Hansen, gift d. 16.-5.-1964 med Karen Margrethe Rasmussen, medhjælpende ægtefæl
le, født d. 30.-10.-1944, datter af Margrethe og Christian Rasmussen. Parret har 
børnene: Linda, født d. 18.-2.-1962, Carola, født d. 14.-11.-1968, Peter Christian, født 
d. 10.-10.-1972, og Annegrethe, født d. 10.-8.-1982.
J.P.H. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 23.-2.-1964 fra 
Anna og Erik Jørgensen.
Ejendomsskyld 930.000. Areal 22 ha., der er 8,5 ha. skov, der er tilkøbt ialt 25 ha. 
Stuehuset er opført omkring 1840 og løbende moderniseret. Avlsbygningerne består af 
kvægstald fra 1840, som er ændret og udvidet i 1973, lade ombygget til svinestald i 
1965 og ændret til kvægstald i 1973, maskinhus fra 1970, der er gylletank. Gården 
drives med en kvægproduktion på 31 årskøer, 45 ungdyr og 15 slagtekalve af racen 
SDM, desuden er der 5 heste til ringridnings brug. Planteproduktionens salgsafgrøder 
er raps, hvede og byg. Der er 2 traktorer, kornsilo, varm lufts tørreri og der anvendes 
staldvarme til opvarmning af stuehuset. Maskinstation bruges til en del af markarbej
det. J.P.H. ejer og driver også Søndervej 14-16, som er på 16 ha. og tilkøbt 12 ha. i 
1983. Den samlede ejendomsvurdering er 800.000.

RØNSHOVEDVEJ 1, RØNSHO
VED, 6340 KRUSÅ, tlf. 74-608426. 
VAGN HANSEN, gårdejer, født 
d. 12.-12.-1939, søn af Cahtrine 
og Holger Hansen, gift d. 9.-5.- 
1970 med Inger Margarethe Jes
sen, husassistent, født d. 14.-8.- 
1945, datter af Karen Julie Ma
rie Margrethe og Andreas Peter 
Jessen. Parret har børnene: Hol
ger, født d. 11.-9.-1970, Sonja, 
født d. 15.-3.-1972, og Gitta, 
født d. 14.-1.-1975.
V.H. har været på Gråsten og Nordisk landbrugsskoler. Han overtog gården i 1965 fra
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Svend Frost Larsen. Gården blev oprindelig udstykket fra "Rønshovedgård" i 1952. 
Ejendomsskyld 950.000. Areal 16 ha., heraf tilkøbt 7 ha., der er 1 ha. skov og eng. 
Derudover er der forpagtet 14 ha. agerjord og 12 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1952 og løbende moderniseret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1952 renoveret og udvidet i 1972, ungdyrstald og svinestald fra 1970, maskin
hus og foderlade fra 1984, der er gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 
34 årskøer, 56 ungdyr og 16 slagtekalve af racen RDM, desuden produceres der ca. 
160 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er ærter. Der er 3 traktorer, 
kornsilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

RØNSHOVEDVEJ 2, "TALLING- 
BJERG", RØNSHOVED, 6340 
KRUSÅ, tlf. 74-608494.
EDMUND HØJLUND MOGENSEN, 
forpagter, født d. 5.-6.-1946, søn 
af Edith og Karl Mogensen, gift 
d. 12.-12.-1970 med Anne-Grethe 
Nielsen, medhjælpende ægtefælle, 
født d. 8.-5.-1949, datter af Ma
rianne og Niels Peter Nielsen. 
Parret har børnene: Lene, født d. 
23.-8.-1971, og Karen, født d.

21.-9.-1973. E.H.M. har været på Bygholm Landbrugsskole, han har været debattør i 
Lok, er næstformand i Vis Herreds Landboforening, formand for Grænseegnens Hus
dyrformidling, i bestyrelsen for Planteavlsforeningen for Vis Herred og Åbenrå 
Landboforening og har været medlem af skolenævnet. Han overtog forpagtningen i 
november 1976 fra købmand Arwed Jessen i Åbenrå, som ejer gården. Gården blev 
udflyttet fra Hokkerup i 1854. Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 58 ha., heraf tilkøbt 
12,5 ha., der er 4 ha. skov og eng. Der er forpagtet ialt 32 ha.
Stuehuset er opført i 1854 og moderniseret i 1976. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1955, som er ombygget og renoveret samt udbygget i 1972, svinestald fra 
1955 ombygget til kalve- og ungdyrstald i 1983, sostald fra 1972 renoveret i 1983, 
maskinhus fra 1990, maskinhus 1972 ombygget til foderlade i 1990, foderlade fra 1976, 
der er gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 60 
årskøer og 80 ungdyr af racen SDM, der opkøbes en del tyrekalve som fedes, ialt ca. 
50 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter, maltbyg og hvede. 
Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, varm og kold lufts tørreri. På gården er 
der 1 fodermester og 1 deltidsmedhjælper og der bruges lidt maskinstation.

RØNSHOVEDVEJ 8, "RØNSHOVEDGÅRD", RØNSHOVED, 6340 KRUSÅ, tlf. 73- 
608472. ANDERS LUNDEN, gårdejer, født d. 23.-5.-1939, søn af Marie og Johannes 
Lunden, gift i 1963 med Ingerlise Brodersen, medhjælpende ægtefælle, født d. 11.-6.- 
1939, datter af Henni og Broder Brodersen. Parret har børnene: Kirsten, født d. 9.- 
2.-1967, Niels, født d. 4.-5.-1971, og Peter, født d. 11.-2.-1975.
A.L. har været på Gråsten Landbrugsskole, han har været i bestyrelsen for Vis Her
reds Landboforening. Han overtog gården d. 1.-7.-1972 fra sin far Johannes Lunden, 
som købte gården i 1952 fra Statens Jordlovsudvalg.
Ejendomsskyld 2.600.000. Areal 56 ha., heraf 10ha. eng og 2,5 ha. skov. Stuehuset er 
opført i 1860 og løbende restaureret. Der er et aftægtshus fra 1912. Avlsbygningerne 
består af kvægstald fra 1907 og renoveret flere gange senest fra 1967-77, ungdyrstald 
fra 1986, svinestald fra 1907 renoveret flere gange senest i 1988, kornmagasin fra 
1971, lade-maskinhus fra 1978 og foderhus fra 1975, der er gylletank. Der er plads til 
56 årskøer og 125 ungdyr, der produceres ca. 1.150 slagtesvin årligt. Planteproduktio
nens salgsafgrøde er maltbyg. Der er 3 trktorer, 1 mejetærsker, kornsilo og varm lufts 
tørreri. På gården er der 1 fast medhjælper og der bruges lidt maskinstation.

SIMONDYSVEJ 11, "PETERSMINDE", FRØSLEV MARK, 6330 PADBORG, tlf. 74- 
672940. CHRISTIAN H. CHRISTIANSEN, gårdejer, født d. 13.-10.-1941, søn af Metha 
og Peter H. Christiansen, gift i 1969 med Stella Wienke, medhjælpende ægtefælle,
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født d. 13.-10.-1944, datter af 
Thyra Anine og Carl Wienke. Par
ret har børnene: Christian, født 
d. 16.-2.-1971, Michael, født d. 
29.-3.-1972, Tanya, født d. 16.- 
11.-1974, 3an Peter, født d. 24.- 
8.-1979, og Stefa, født 13.-7.-1981. 
Christian H. Christiansen har væ
ret på Tinglev Landbrugsskole. 
Han forpagtede gården i 1969 og 
købte den i 1978 fra sin far Pe
ter H. Christiansen. Gården blev 

udflyttet til nuværende adresse i oktober 1980. Den tidligere adresse var Hærvejen 36. 
Areal 40 ha. og forpagtet ca. 14,5 ha. græsareal. Stuehuset er opført i 1980. Avls
bygningerne består af kvægstald, kalvestald og lade, alle fra 1980, der er gylletank. 
Gården drives med en kvægproduktion på 43 årskøer og 21 slagtekalve af racen SDM, 
desuden produceres der 110 slagtesvin årligt. På gården er der 4 traktorer, 1 meje
tærsker, kornsilo, kold lufts tørreri og der anvendes staldvarme til opvarmning af 
stuehuset. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

SKYTTEHUSVE3 12, "GRØN
VANG", KRAGELUND, 6330 
PADBORG, tlf. 74-676665.
HANS 30RGEN PAULSEN, gård
ejer, født d. 8.-3.-1962, søn af 
Louise og 3ørgen Paulsen, gift d. 
17.-4.-1988 med Helle Brigitte 
Todsen, medhjælpende ægtefælle, 
født d. 6.-10.-1966, datter af 
Elvine og 3es Todsen.
H.3.P. har været på Gråsten 
Landbrugsskole. Han overtog går
den i 1986 fra sin far 3ørgen 
Paulsen, nuværende ejer er 3.
generation på gården, som er udstykket fra Skyttehusvej 10 i 1914. Da denne gård 
blev delt mellem farfaderen og dennes bror.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 66 ha., heraf 4 ha. eng. Der er forpagtet 4 ha.
Stuehuset er opført i 1914 og løbende moderniseret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1914 renoveret i 1986, ungdyrstald fra 1990, svinestald fra 1914, ombygget 
til kvægstald i 1986, lade fra 1914 og maskinhus fra 1979, der er gylletank. Gården 
drives med en kvægproduktion på 45 årskøer, 80 ungdyr og 22 slagtekalve af racen 
SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er rug, byg, havre og hvede. Der er 3 trak
torer, 1 mejetærsker, plansilo og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af 
markarbejdet.

SOFIEDALVE3 75, "LILLE SKYTTEHUS", KRAGELUND MARK, 6330 PADBORG, tlf. 
74-676584.
AGNETHE NIELSEN, landmand, født d. 23.-8.-1927, datter af Anna Marie og Asmus 
Philipsen, gift i 1949 med Andreas Christian Martin Nielsen, født d. 23.- 5.-1921, søn 
af Cathrine Marie og Andreas Nielsen. Parret har børnene: Edel Anne Marie, født d. 
7.-10.-1951, og René Andreas, født d. 9.-2.-1964.
A.C.M.N. døde i november 1985. Parret overtog gården i 1952 fra Statens 3ordlovsud- 
valg, den blev oprettet som statshusmandsbrug i 1880.
Areal 20 ha. Der er bortforpagtet 12,5 ha.
Stuehuset er opført i 1880 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1953, lade fra 1880, desuden er der maskinhus. Gårdens besætning er på 4 
ammekøer og 4 slagtekalve. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 2 trak
torer, kornsilo og varm lufts tørreri. På gården er der 1 fast medhjælper og der bru
ges en del maskinstation.
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STOREGADE 17, HOLBØL, 6340 KRUSÅ, tlf. 74-608296.
HOLGER CLAUSEN, gårdejer, født d. 14.-7.-1928, søn af Mathilde og 3acob Sørensen 
Clausen, gift d. 26.-5.-1958 med Inga Kedelsen, medhjælpende ægtefælle, født d. 
26.-12.-1937, datter af Esther og Wilhelm Kedelsen. Parret har børnene: Sten, født d. 
14.-10.-1958, og Tom, født d. 27.-11.-1962.
H.C. overtog gården i 1970 fra sin far 3acob Sørensen Clausen.
Ejendomsskyld 560.000. Areal 15 ha. og forpagtet 15 ha.
Stuehuset er opført i 1836 og løbende moderniseret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1836, som løbende er renoveret, lade fra 1836 og maskinhus fra 1983. Går
den drives med en kvægproduktion på 16 årskøer, 32 ungdyr og 8 slagtekalve af blan
det race. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og rug. Der er 2 traktorer, kornsilo 
og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

SØNDERB3ERGE 1, VILSBÆK, 
6330 PADBORG, tlf. 74-687846. 
TØGE PETERSEN, gårdejer, født 
d. 3.-6.-1942, søn af Ingeborg og 
Tøge Petersen, gift d. 8.-11.- 
1969 med Inge-Lise Boysen, med
hjælpende ægtefælle, født d. 30.- 
1.-1943, datter af Erna og Kar
sten Boysen. Parret har børnene: 
Tøge, født d. 24.-9.-1971, og Hei
di, født d. 19.-8.-1974.
T.P. har været på Tinglev Land

brugsskole. Han overtog gården i 1965 fra sin mor Ingeborg Petersen, nuværende ejer 
er 5. generation på gården, som kom i familiens eje i 1850.
Ejendomsskyld 850.000. Areal 21 ha., heraf 3 ha. mose. Der er forpagtet ialt 37 ha. 
Stuehuset er opført i 1826 og løbende moderniseret, i 1860 blev der indrettet aftægts
bolig i stuehuset, og denne del er moderniseret i 1991. Avlsbygningerne består af 
kvægstald fra 1826 ombygget til kalvestald i 1977, kvægstald fra 1976 og lade fra 
1826, der er gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 30 årskøer, 40 ungdyr 
og 15 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, rug og 
maltbyg. Der er 4 traktorer, man bruger en del maskinstation. T.P. ejer og driver 
også Vilsbækvej 21, den er på 16 ha. og ejendomsvurderingen er 570.000.

SØNDERBORGVE3 23, "PILE- 
GÅRD", KOLLUND KRO, 6340 
KRUSÅ, tlf. 74-678699.
SVEND ERIK LASSEN, gårdejer, 
født d. 5.-2.-1948, søn af Ellen 
og Christian Lassen, gift d. 25.- 
8.-1973 med Tove Hansen, med
hjælpende ægtefælle, født d. 
25.-8.-1942, datter af Margrethe 
og 3ohannes Hansen. Parret har 
børnene: Glenn, født d. 7.-1.-1962, 
Bettina, født d. 14.-3.-1966, og
Anja, født d. 3.-8.-1977. S.E.L. forpagtede gården i 1970 og købte den d. 1.-10.-1972 
fra sin far Christian Lassen, nuværende ejer er 3. generation på gården, som blev 
udstykket fra Gl. Mosevej 1 omkring 1924.
Ejendomsskyld 2.350.000. Areal 108 ha., der er frasolgt 37 ha. og der er tilkøbt 114 
ha., der er 12 ha. skov og 6 ha. mose. Der er forpagtet ialt 59 ha.
Stuehuset er opført i 1924 og moderniseret senest i 1973. Avlsbygningerne består af 
kvægstald fra 1930, som er renoveret og udbygget flere gange senest i 1990, maskin
huse fra 1982 og 1990, foderhus fra 1924, der er gylletank og udendørs køresilo. 
Gården drives med en kvægproduktion på 60 årskøer, 60 ungdyr og 30 slagtekalve af 
racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, hvede, byg, havre og rug. Der 
er 5 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, tårnsilo og varm lufts tørreri. På gården er
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der 1 fast medhjælper og der bruges en del af maskinstation.
Avlsbygningerne på GI. Kirkevej 25 benyttes fra hovedparcellen, det er en del af det 
tilkøbte jord.

SØNDERBORGVEJ 53, "ØSTER
GÅRD", HOLBØL MARK, 6340 
KRUSÅ, tlf. 74-608283.
CHRISTIAN MEYER, gårdejer, 
født d. 13.-12.-1927, søn af Anna 
og Christian Peter Meyer, gift d. 
31.-5.-1958 med Gyde Christian
sen, medhjælpende ægtefælle, 
født d. 14.-3.-1929, datter af 
Anne og Thomas Christiansen. 
Parret har børnene: Lars Chri
stian, født d. 10.-3.-1959, Tho

mas, født d. 29.-4.-1961, og Jørgen Peter, født d. 26.-4.-1966.
C.M. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-1.-1958 fra sin 
far Christian Peter Meyer, som købte gården i 1931. Gården er oprindelig udstykket 
og udflyttet fra Holbøl i 1908. Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 33 ha., der er tilkøbt 3 
ha., der er 6 ha. skov. Der er forpagtet 5 ha.
Stuehuset er opført i 1908 og løbende moderniseret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1908 renoveret og udvidet i 1973/74, svinestald fra 1920 udvidet i 1967, 
garage fra 1955, lade fra 1908 ombygget til foderlade samt maskinhuse fra 1934 og 
1976, der er gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 
29 årskøer, 36 ungdyr og 14 slagtekalve af racen SDM, desuden produceres der ca. 260 
slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er maltbyg. Der er 4 traktorer, 1 
mejetærsker, kornsilo og varm lufts tørreri. På gården er der 1 deltidsmedhjælper og 
der bruges lidt maskinstation.

SØNDERHAVVEJ 5, HØNSNAP 
MARK, 6340 KRUSÅ, tlf. 74- 
608655.
GUNNAR PETERSEN POULSEN, 
gårdejer, født d. 16.-10.-1960, 
søn af Anne Grethe og Egon 
Skødt Poulsen, gift d. 2.-8.-1986 
med Dagny Marie Bred, ekspedi
trice, født d. 19.-8.-1962, datter 
af Else Christa og Verner Andre
as Jürgensen Bred. Parret har 
børnene: Jonas, født d. 11.-6.- 
1984, og Rikke, født d. 28.-1.-1987. G.P.P. har været på Gråsten og Ladelund land
brugsskoler. Han overtog gården i 1986 fra Marius Petersen.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 33,5 ha., heraf tilkøbt 4,8 ha., der er 0,5 ha. skov. 
Der er forpagtet 25 ha. Stuehuset er opført i 1900 og løbende restaureret. Avlsbygnin
gerne består af kvægstald fra 1900 renoveret og udvidet i 1978, kvægstald fra 1975, 
ungdyrstald, foderhus og lade, alle fra 1978, desuden er der maskinhus og gylletank. 
Gården drives med en kvægproduktion på 48 årskøer, 62 ungdyr og 24 slagtekalve af 
racen SDM. Der er 2 traktorer, kornsilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til 
en del af markarbejdet.

TEGLGÅRD 17, TEGLGÅRD, 6330 PADBORG, tlf. 74-687906.
SVEND ERIK LUNDERSKOV, gårdejer, født d. 14.-5.-1954, søn af Catharina og Kri
stian Lunderskov, gift d. 14.-5.-1983 med Sonja Marie Sophie Jørgensen, revisor
assistent, født d. 24.-3.-1957, datter af Trineke og Sophus Jørgensen. Parret har 
børnene: Carsten, født d. 25.-4.-1984, Christian, født d. 23.-4.-1987, Claus, født d. 
24.-3.-1989, og Carina, født d. 22.-4.-1991.
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kvægstald, samt lade fra 1898, desuden er der et

Svend E. Lunderskov har været 
på Gråsten Landbrugsskole. Han 
overtog gården i 1987 fra Marius 
Sivertsen.
Ejendomsskyld 980.000. Areal 20 
ha. og forpagtet 16,5 ha.
Stuehuset er opført i 1898 og mo
derniseret i 1989. Avlsbygninger
ne består af kvægstald fra 1898 
renoveret og udvidet i 1989, svi
nestald fra 1898 ombygget til 

maskinhus. Gården drives med en 
kvæproduktion på 28 årskøer, 36 ungdyr og 14 slagtekalve af racen SDM. Der er 3 
traktorer og plansilo. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

TEGLGÅRD 20, "TEGLGÅRD", 
VILSBÆK, 9330 PADBORG, tlf. 
74-687580.
ANDREAS AAGE IVERSEN, gård
ejer, født d. 22.-8.-1938, søn af 
Kathrine og Johan Iversen, gift 
d. 22.-5.-1965 med Marie Elisa
beth Thomsen, medhjælpende æg
tefælle, født d. 26.-8.-1942, dat
ter af Katrine og Peter Thom
sen. Parret har børnene: Jørn, 
født d. 13.-5.-1966, og Katrine, 
født d. 2.-11.-1970. A.Aa.I. overtog gården d. 1.-5.-1965 fra Jørgen Andreasen. Gården 
er udstykket fra et teglværk i 1910. Ejendomsskyld 740.000. Areal 30 ha., heraf til
købt ialt 16 ha. Der er forpagtet ialt 22 ha. Stuehuset er opført i 1910 og løbende 
restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1910, som er udvidet og reno
veret flere gange senest i 1977, svinestald ombygget til kvægstald i 1983, lade fra 
1910 udvidet til foderlade i 1972 og igen i 1974, maskinhus fra 1981, der er gylletank. 
Gården drives med en kvægproduktion på 20 årskøer, 32 ungdyr og 13 slagtekalve af 
racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 3 traktorer, 1 mejetær
sker, kornsilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

TVILLINGHØJ 1, KISKELUND 
MARK, 6340 KRUSÅ, tlf. 74- 
671587.
SVEND CHRISTIANSEN, gårdejer, 
født d. 25.-7.-1932, søn af Mar
grethe og Theodor Christiansen, 
gift d. 8.-3.-1958 med Else Niel
sen, medhjælpende ægtefælle, 
født d. 9.-3.-1938, datter af 
Minna og Georg Nielsen. Parret 
har børnene: Minna, født d. 15.- 
5.-1959, og Viola, født d. 6.-2.-

1963. S.C. overtog gården i 1958 fra Asmus Clausen. Ejendomsskyld 530.000. Areal 20 
ha. Stuehuset er ca. 150 år gammelt og løbende restaureret. Avlsbygningerne består 
af en kvægstald, lade fra 1887, som er ombygget til svinestald i 1971. Gården drives 
med en kvægproduktion på 17 årskøer, 25 ungdyr og 8 slagtekalve af racen SDM. Plan
teproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 2 traktorer og 1 markvandingsanlæg. 
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

TØNDERVEJ 29, VEJBÆK, 6330 PADBORG, tlf. 74-676819.
POUL OG ESBEN GADE SØRENSEN, gårdejere.
P.G.S. er født d. 18.-9.-1955 og E.G.S. d. 31.-1.-1954, sønner af Elisabeth og Tage
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Gade Sørensen. Brødrene overtog gården d. 1.-1.-1987 fra Ingrid Christensen. 
Ejendomsskyld 600.000. Areal 19 ha. Stuehuset er opført i 1913 og løbende restaure
ret. Avlsbygningerne består af kvægstald, svinestald og lade, alle fra 1913. Begge 
ejere driver denne gård sammen med fødegården Frydendalvej 48.

TØNDERVEJ 37, VESTERBÆK, 6330 PADBORG, tlf. 74-676687.
JOHANNES NICOLAI PETZ, gårdejer, født d. 4.-4.-1950, søn af Helene og Nicolai 
Petz, gift d. 2.-6.-1973 med Birthe Hansen, køkkenassistent, født d. 26.-4.-1953, dat
ter af Erna og Jes Hansen. Parret har børnene: Torben, født d. 15.-11.-1973, og Su
sanne, født d. 22.-2.-1978. J.N.P. er fiskeomlæsser, han har været på Gråsten Land
brugsskole. Han overtog gården d. 1.-12.-1976 fra Åge Petersen.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 32 ha., heraf tilkøbt 5,5 ha. frijord, der er 2 ha. skov. 
Stuehuset er opført i 1970. Avlsbygningerne brændte i 1977, svinestalden fra 1973 er 
ændret til kvægstald , udhus, garage, lade og maskinhus er alle fra 1977. Gården 
drives med ca. 15 stk. Simmentalerkødkvæg, det er en avlsbesætning. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er rug og byg. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker og kornsilo. 
Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

TØNDERVEJ 39, "VESTERBÆK", VESTERBÆK, 6330 PADBORG, tlf. 74-676686.
CARL ERIK LORENZEN PETZ, gårdejer, født d. 24.-5.-1940, søn af Helene og Nicolai 
Bossen Petz, gift d. 14.-8.-1965 med Grethe Møller, hjemmehjælper, født d. 16.-2.- 
1946, datter af Karoline og Thomas Møller. Parret har børnene: Helle, født d. 13.-2.- 
1966, Steffen Nicolaj, født d. 23.-2.-1968, Rikke, født d. 16.-6.-1974, og Bitten, født 
d. 15.-7.-1978. C.E.L.P. har været på Gråsten Landbrugsskole, han har været i besty
relsen for Landboforeningen Vis Herred og er formand for Bov Ringriderforening. Han 
overtog gården d. 1.-1.-1966 fra sin far Nicolai Bossen Petz, nuværende ejer er 3. 
generation på gården, som kom i familiens eje i 1920. Først i 1959 blev den sidste 
mose- og hedeareal afvandet og opdyrket. Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 57 ha., her
af 4 ha. skov. Stuehuset er opført i 1908 og løbende moderniseret. Avlsbygningerne 
består af kvægstald fra 1908, som er renoveret og udvidet i 1966 og igen i 1976, svi- 
nestalde fra 1908 og 1954, ungdyrstald fra 1981, lade fra 1982, maskinhus fra 1956 og 
foderhus fra 1965, der er udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 
55 årskøer, 90 ungdyr og 27 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 4 heste af ra
cen Dansk Varmblod, de bruges til avl og ringridning. Planteproduktionens salgsafgrøde 
er byg. Der er 3 traktorer og 2 markvandingsanlæg. Der er 1 skoledreng til hjælp og 
der bruges en del maskinstation.

UNDELEVVEJ 16, UNDELEV, 6340 KRUSÅ, tlf. 74-608566.
CHRISTIAN DALGAS NISSEN, gårdejer, født d. 15.-10.-1954, søn af Hanne og Svend 
Nissen, gift d. 7.-6.-1986 med Grethe Damgård, sygeplejerske, datter af Else og Niels 
Jørgen Damgård. Parret har datteren Anna, født d. 20.-9.-1986.
C.D.N. har været på Gråsten Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for kvægbrugsudval
get og for Vis Herreds Landboforening. Han overtog gården d. 1.-1.-1979 fra T. og P. 
Iversen. Areal 77 ha., heraf 7 ha. skov og eng. Der er forpagtet 50 ha. 
Stuehuset er opført omkring 1840 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af 
kvægstald fra 1947, som er ombygget til svinestald og senere til kalvestald, kvægstald 
fra 1979 indrettet til løsdriftsstald, maskinhus fra 1988, der er lade og gylletank. 
Gården drives med en kvægproduktion på 160 årskøer, 150 ungdyr og 80 slagtekalve af 
blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, hvede og lucerne. Der er 2 
traktorer, 1 markvandingsanlæg, kornsilo og varm lufts tørreri. På gården er der 2 
faste medhjælpere og der bruges en del maskinstation.

VESTERGADE 5, FRØSLEV, 6330 PADBORG, tlf. 74-673567.
JØRGEN LORENZEN POST, gårdejer, født i 1937, søn af Cathrine og Hans Lorenzen 
Post, gift i i960 med Edith Olesen, udearbejdende, født i 1939, datter af Karen og 
Peter Svenning Olesen. Parret har børnene: Britta, født i 1967, og Hans Henrik, født i 
1971. E.O. er uddannet kontrolassistent på Fjordvang Landbrugsskole.
J.L.P. er formand for Danmarks Fjerkræavlerforening for raceavl Åbenrå kreds. Han 
overtog gården i 1968 fra Christine Meine.
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Ejendomsskyld 860.000. Areal 25 
ha. og forpagtet 7,5 ha.
Vestergade 5's stuehus er opført 
omkring 1850 og løbende moderni
seret. Avlsbygningerne består af 
kvægstald fra 1900 og maskinhus 
fra 1976. Gården drives med en 
kvægproduktion på 16 årskøer, 32 
ungdyr og 8 slagtekalve af racen 
SDM. Planteproduktionens salgsaf
grøder er raps, hvede, byg, havre 

og ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, varm lufts tørreri og halmfyr. 
Maskinstation bruges til lidt af 
markarbejdet. Der udlejes værel
ser til turister.
J.L.P. ejer og driver også Kåd- 
nermarkvej 5, den blev købt i 
1960 og er 3.L.P.'s fødehjem. 
Gårdens historie kan føres tilba
ge til år 1200 og Post- familien 
har været på gården i flere hun
drede år, den er på 12,5 ha. og 
ejendomsvurderingen er 560.000.

VESTERGADE 14, FRØSLEV, 
6330 PADBORG, tlf. 74-673180. 
HANS MATTHIESEN, gårdejer, 
født d. 18.-3.-1923, søn af Chri
stine og Jørgen Hansen Matthie
sen, gift d. 28.-6.-1949 med Gud
run Broberg, medhjælpende ægte
fælle, født d. 26.-11.-1923, dat
ter af Petrea og Jens Olsen Bro
berg. Parret har børnene: Äse, 
født d. 2.-3.-1952, Lone, født d.

20.-2.-1955, og Hans-Jørgen, født d. 20.-4.-1960. H.M. har været på Dalum Landbrugs
skole, han har været i bestyrelsen for Vis Herreds Landboforening og for D.L.G. Han 
overtog gården d. 1.-4.-1948 fra sin far Jørgen Hansen Matthiesen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 60 ha., heraf 3 ha. skov og 1 ha. mose. 
Stuehuset er opført i 1875 og ombygget i 1898. Avlsbygningerne består af kvægstald 
fra 1875, som er renoveret i 1915, lade fra 1936, desuden er der en svinestald. Gården 
drives med en fedekalveproduktion, der opkøbes kalve og sælges fedekvæg. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er byg, hvede, rug og raps. Der er 4 traktorer, 1 mejetær
sker, plansilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

VILSBÆKVEJ 19, "SOLBAKKEN", VILSBÆK, 6330 PADBORG, tlf. 74-687755.
JØRGEN CALLESEN JØRGENSEN, gårdejer, født d. 5.-4.-1960, søn af Bothilde og 
Jørgen Jacobsen Jørgensen, gift d. 8.-12.-1984 med Conny Christiansen, udearbejden
de, født d. 23.-8.-1962, datter af Erika og Svend Lorenz Gottlieb Christiansen. Parret 
har børnene: Birgitte, født d. 28.-7.-1985, Thomas, født d. 9.-10.-1987, og Liselotte, 
født d. 25.-7.-1990.
J.C.J. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården i 1982 fra sin far 
Jørgen Jacobsen Jørgensen, nuværende ejer er 3. generation på gården, hvis historie 
er kendt fra 1254.
Ejendomsskyld 730.000. Areal 25 ha. og forpagtet ialt 80, heraf en del med mælke
kvote. Stuehuset er opført i 1726 og moderniseret efter overtagelsen i 1982. Avlsbyg
ningerne består af kvæg- og svinestalde fra 1952, som er ombygget og renoveret i 
1983, samt lade fra 1966. Gården drives med en kvægproduktion på 60 årskøer, 90 
ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 20 fedetyre. Planteproduktio



nens salgsafgrøder er rapsä hvede, byg og rug. Der er 4 traktorer, 1 markvandingsan
læg, plansilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet og 
der er 2 skoledrenge til hjælp.

VILSBÆKVEJ 30, VILSBÆK, 6330 PADBORG, tlf. 74-687662.
EJNER PETER JØRGENSEN, gårdejer, født d. 9.-10.-1940, søn af Marie og Jens Jør
gensen, gift d. 30.-11.-1963 med Anne Christine Jørgensen, medhjælpende ægtefælle, 
født d. 26.-8.-1942, datter af Dorthea og Carl Jørgensen. Parret har børnene: Pia, 
født d. 9.-6.-1964, og Per, født d. 26.-2.-1966.
E.P.J. overtog gården i 1965 fra Nie. Thomsen. Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 38 ha., 
heraf tilkøbt 11 ha., der er 1,5 ha. skov og 2 ha. mose. Der er forpagtet ialt 72 ha. 
Stuehuset er opført i 1844 og moderniseret efter overtaglesen i 1965. Avlsbygningerne 
består af kvægstald fra 1844, som er renoveret og udvidet senest i 1972, svinestald 
fra 1844, lade-maskinhus fra 1969 og foderlade fra 1981. Gården drives med en kvæg
produktion på 33 årskøer, 65 ungdyr og 16 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er hvede, byg, havre, raps, ærter og rug. Der er 3 traktorer, 1 me
jetærsker, markvandingsanlæg, plansilo, varm lufts tørreri og anvendes staldvarme til 
opvarmning af stuehuset. Sønnen Per er fast medhjælper på gården og der bruges lidt 
maskinstation. E.P.J. ejer desuden parcelhusene på Teglgård 3 og Havremarken 47.

ØSTERBÆKVEJ 10, ØSTERBÆK, 
6330 PADBORG, tlf. 74-676598. 
NIELS IVERSEN, gårdejer, født 
d. 26.-12.-1921, søn af Bothilde 
og Niels Iversen, gift d. 23.-12.- 
1945 med Johanne Marie Hinrich
sen, medhjælpende ægtefælle, 
født d. 19.-5.-1914, datter af 
Mette Marie Christine og Jes Pe
ter Hinrichsen. Parret har bør
nene: Bodil Marie, født d. 10.- 

3.-1946, og Ejgil, født 21.-10.-1950. N.I. overtog gården i 1947 fra Jordlovsudvalget. 
Ejendomsskyld 750.000. Areal 27 ha., heraf tilkøbt 11 ha.
Stuehuset er ca. 200 år gammelt og moderniseret og udvidet i 1958 og derefter lø
bende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1912, som er renoveret og udvidet i 
1949, svinestald fra 1918 ombygget til lade samt maskinhus fra 1986. Gårdens besæt
ning er på 1 ammeko og 2 ungdyr. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede, 
rug, ærter og raps. Der er 2 traktorer, 2 mejetærskere, 2 markvandingsanlæg, plansilo, 
varm lufts tørreri, halmfyr og 1 vindmølle. Maskinstation bruges til sprøjtning.

ØSTERSKOVVEJ 11A, KOLLUND, 
6340 KRUSÅ, tlf. 74-678537. 
NIELS KRISTIAN RIISOM HEN
RIKSEN, gårdejer, født d. 26.-2.- 
1944, søn af Anna Kristine og 
Henry Theodor Henriksen, gift d. 
31.-5.-1961 med Anne Marie 
Schmidt, medhjælpende ægtefæl
le, født d. 10.-8.-1947, datter af 
Thyra Kappe og Gunnar Brag 
Schmidt. Parret har børnene:
Maria, født d. 7.-9.-1975, og Camilla, født d. 17.-10.-1979. A.M.S. har været medlem 
af Menighedsrådet i Bov. N.K.R.H. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog 
gården d. 1.-8.-1971 fra sine svigerforældre Thyra og Gunnar B. Schmidt, nuværende 
ejer er 3. generation på gården, som kom i familiens eje i 1928. Gården blev bygget i 
1880 efter udstykning fra Gendarmerigården.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 29 ha., heraf 1 ha. skov. Der er forpagtet 20 ha. 
Stuehuset er opført i 1880 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stalde fra 1880 og 1900, svinestalde fra 1971 og 1973 samt lade fra 1880, der er 2 



gylletanke. Gärden drives med en svineproduktion på 90 årssøer, der produceres ca. 
2.000 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, byg, raps, ærter, 
hestebønner og frøgræs. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, kold lufts tørreri 
og halmfyr. På gården er der 1 deltidsmedhjælper og der bruges lidt maskinstation. 
N.K.R.H. købte i 1991 Sønderborgvej 14, den er på 22 ha. og ejendomsvurderingen er 
800.000, de 2 ejendomme drives sammen.

ØSTERSKOVVEJ 53A, KOLLUND ØSTERSKOV, 6340 KRUSÅ, tlf. 74-678683.
JONNY THULLESEN, landmand, født d. 2.-4.-1953, søn af Christine og Gotthardt 
Thullesen, gift d. 18.-7.-1977 med Anne Marie Asmussen, udearbejdende, født d. 3.- 
2.-1952, datter af Elli Marie og Nis Christian Asmussen. Parret har børnene: Linda, 
født d. 31.-7.-1978, og Lene, født d. 6.-10.-1980.
J.T. har været på Gråsten Landbrugsskole, han er suppleant i Skolebestyrelsen. Han 
overtog gården d. 1.-7.-1985 fra sine forældre Christine og Gotthardt Thullesen, går
den er fra 1876. Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 19,5 ha. og forpagtet ialt 13 ha. 
Stuehuset er opført i 1876 og moderniseret i 1989. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1876, som er ombygget til svinestald i 1985, kvægstald fra 1967 renoveret og 
udvidet i 1985, svinestald fra 1958 ombygget til bl.a. ungkvæg i 1986, lade-maskinhus 
fra 1975 og foderlade fra 1985. Gården drives med en kvægproduktion på 39 årskøer 
og 40 ungdyr af racerne RDM og SDM, desuden produceres der 375 slagtesvin årligt 
og 20 tyrekalve. Der er 1 traktor, 1 minilæsser, kornsilo og varm lufts tørreri. Ma
skinstation bruges til det meste af markarbejdet.

ÅBENRÅVEJ 31, HOLBØL MARK, 6340 KRUSÅ, tlf. 74-608308.
CHRISTIAN THIELSEN, gårdejer, født d. 24.-10.-1962, søn af Vera og Jens Thielsen, 
bor sammen med Gurli Thomsen, kontorassistent, født d. 7.-10.-1963.
C.T. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-8.-1990 fra sin 
far Jens Thielsen, nuværende ejer er 4. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 40 ha., heraf tilkøbt ialt 14 ha., der er 2 ha. skov og 
eng. Der er forpagtet 3 ha. Stuehuset er opført omkring 1800 og moderniseret i 1991. 
Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1800, som er ændret og udvidet flere gange 
senest i 1990, svinestald fra 1850 renoveret i 1980 og maskinhus fra 1976. Gården 
drives med en kvægproduktion på TI årskøer, 36 ungdyr og 13 slagtekalve af racen 
RDM, desuden er der en svineproduktion på 10 årssøer, der sælges ca. 220 smågrise år
ligt, desuden er der 1 ridehest, som benyttes til egnens ringridninger. Planteproduk
tionens salgsafgrøde er byg. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, 
kornsilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

ÅBENRÅVEJ 32, HOLBØL MARK, 
6340 KRUSÅ, tlf. 74-608329. 
SVEND AAGE THIELSEN, gård
ejer, født d. 20.-11.-1938, søn af 
Cathrine Dorthea og Chr. Thiel
sen, gift d. 16.-10.-1981 med 
Gerda Asmussen, medhjælpende 
ægtefælle, født d. 30.-5.-1939, 
datter af Georgine og Andreas 
Asmussen. Parret har børnene: 
Helle, født d. 27.-10.-1959,

Charlotte, født d. 2.-11.-1963, Eva, født d. 26.-7.-1965, og Gunnar, født d. 11.-6.- 
1968. S.Aa.T. overtog gården i 1969 fra Anne Thielsen. Ejendomsskyld 800.000. Areal 
15 ha. + 8 ha. skov, som der er halvpart i. Der er forpagtet ialt 14 ha. Stuehuset er 
opført i 1969. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1900, som er renoveret og ud
videt senest i 1974, lade og foderhus fra 1974 og maskinhus fra 1983. Gården drives 
med en kvægproduktion på 25 årskøer, 40 ungdyr og 13 slagtekalve af racen SDM. 
Planteproduktionens salgsafgrøder er maltbyg og raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetær
sker, 1 markvandingsanlæg, plansilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til lidt 
af markarbejdet. G.T. købte i 1987 sin fødegård Hokkerupvej 9, den er på 17 ha. og 
ejendomsvurderingen på 520.000. De 2 gårde drives sammen.
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BREDEBRO

ABTERP 4, ABTERP, 6261 BREDEBRO, tlf. 74-711361.
CHRISTEN BOSSEN PETERSEN, gårdejer, født d. 9.-7.-1933, søn af Hanne og Peter 
A. Petersen, gift d. 14.-7.-1960 med Hanne Marie Nørgaard, medhjælpende hustru, 
født d. 3.-6.-1942, datter af Agathe og Jens Nørgaard. Parret har børnene: Peter, født 
d. 22.-2.-1962, Jens Christian, født d. 21.-2.-1966, og Agathe, født d. 28.-2.-1973. 
C.B.P. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-6.-1970 
fra sin farbror Claus Petersen, som byggede den som udflyttergård i 1931.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 40 ha. Der er forpagtet 8 ha.
Stuehuset er opført i 1931. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestalde fra 1931, 
ombygget til kvæg i 1973, lade fra 1931, maskinhus fra 1979 og foderhus fra 1973. 
Gården drives med en kvægproduktion på 33 årskøer, 40 ungdyr og 18 slagtekalve af 
racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer, 1 markvan
dingsanlæg, kornsilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til høst og sprøjtning.

ABTERP 8, ABTERP, 6261 BREDEBRO, tlf. 74-710383.
JOHN JEEF NISSEN, gårdejer, født d. 31.-12.-1965, søn af Cathrine og Nis A. Nissen, 
gift d. 12.-5.-1980 med Marianne Quist Jespersen, medhjælpende hustru, født d. 1.- 
9.-1968, datter af Anna og Per Jespersen.
J.J.N. har været på Ladelund og Riber Kjærgård landbrugsskoler. Han overtog gården 
d. 1.-4.-1989 fra Carl Mølgaard.
Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 28,7 ha.
Stuehuset er opført i 1884 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af svine
stalde fra 1974 og 1976, de er renoveret indvendig i 1990, lade fra omkring 1920 og 
maskinhus fra 1972, der er gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 160 
årssøer, der sælges ca. 3.500 smågrise årligt, desuden er der 2 avlshopper. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 2 traktorer. Maskinstation 
bruges til høst og gylleudkørsel.

ABTERP 13, ABTERP, 6261 BRE
DEBRO, tlf. 74-711160.
IVER PETERSEN MØLLER, gård
ejer, født d. 27.-7.-1939, søn af 
Ella og Andreas Peter Møller, 
gift d. 7.-12.-1963 med Hanne 
Aabling Petersen, medhjælpende 
hustru, født d. 1.-5.-1943, datter 
af Karoline og Niels Endrup Pe
tersen. Parret har børnene: Vi
beke, født d. 17.-4.-1965, og Bjar
ne, født d. 11.-2.-1969.

I.P.M. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1963 
fra sin far Andreas Peter Møller, som købte den d. 20.-5.-1932.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 32 ha., heraf tilkøbt 13 ha., der er 1 ha. skov. Der er 
forpagtet 5 ha.
Stuehuset er opført omkring 1870 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af 
kostald fra 1965, lade fra 1969, maskinhus fra 1978 og foderhus fra 1988, der er in
dendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 35 årskøer af racen SDM.
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Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg, 
kornsilo, varm lufts tørreri, der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset og 
der er anparter i vindmøllelaug. Maskinstation bruges til høst og roer.

ABTERP 14, "BØGELUND", AB- 
TERP, 6261 BREDEBRO, tlf. 74- 
711285.
LEONHARD CHRISTIAN CLAU
SEN, gårdejer, født d. 18.-9.- 
1939, søn af Anne Marie Vilhel- 
mine og Claus Clausen.
L.C.C. har været på Riber Kjær- 
gård Landbrugsskole, han er med
lem af Menighedsrådet for Brede 
sogn. Han overtog gården d. 1.- 
7.-1965 fra sin far Claus Clau

sen, nuværende ejer er 5. generation på gården, som kom i slægtens eje omkring 1800. 
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 64,3 ha., heraf 10 ha. eng. Der er forpagtet 5 ha. 
Stuehuset er opført i 1786 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1909, som er ombygget indvendig i 1963, svinestald fra 1971, lade fra 1909 
og maskinhus fra 1969, der er gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en 
kvægproduktion på 38 årskøer, 70 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM, desuden er 
der en slagtesvineproduktion på ca. 800 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder 
er ærter og raps. Der er 2 traktorer, kornsilo og varm lufts tørreri. Maskinstation 
bruges til høst og desuden er der en skoledreng til hjælp.

ABTERP 17, ABTERP, 6261 BRE
DEBRO, tlf. 74-711284.
MARTIN LAURITZEN SCHMIDT, 
gårdejer, født d. 9.-11.-1949, søn 
af Hansine og Jens Peter Schmidt, 
gift d. 12.-3.-1982 med Anne Ma
rie Callesen, medhjælpende hu
stru, født d. 11.-3.-1952, datter 
af Marie og Hans Callesen. Par
ret har børnene: Jan, født d. 
21.-8.-1979, Lars Peter, født d. 
20.-11.-1982, og Stine, født d. 
30.-3.-1987.
M.L.S. overtog gården d. 1.-7.-1990 fra sin far Jens Peter Schmidt, nuværende ejer er 
3. generation på gården.
Ejendomsskyld 920.000. Areal 45 ha. Der er forpagtet 20 ha.
Stuehusets alder er ukendt. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1954, svinestald 
fra 1954 ombygget til kvægstald i 1965, lader fra 1965 og 1971, maskinhus fra 1987 
og foderhus fra 1954. Gården drives med en kvægproduktion på 40 årskøer, 40 ungdyr 
og 25 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 1 hest. Planteproduktionens salgs
afgrøder er korn, raps og ærter. Der er 7 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandings
anlæg, 1 roeoptager med tank, kornsiloer, varm lufts tørreri og anparter i vindmølle
laug. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
M.L.S. ejer og driver også Abterp 37, 6261 Bredebro. Gården er på 22 ha. og ejen
domsskyld 850.000. Stuehuset bruges som aftægtsbolig og avlsbygningerne drives fra 
Abterp 17.

ABTERP 26, "KASTANIALIND", ABTERP, 6261 BREDEBRO, tlf. 74-710322. 
ARNE CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 14.-7.-1957, søn af Ane og Ernst Christensen, 
gift d. 1.-6.-1984 med Edith Dahlmann, medhjælpende hustru og sygehjælper, født d. 
4.-6.-1959, datter af Ingrid og Hans Dahlmann. Parret har børnene: Mette, født d. 
15.-5.-1985, Palle, født d. 27.-4.-1987, og Nanna, født d. 16.-7.-1991.
A.C. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole, han er kredsrepræsentant i Kløver
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Mejeri. Han forpagtede gården d. 1.-6.-1984 og købte den 2 år efter i 1986 fra Peter 
L. Winther.
Areal 71,5 ha. Der er forpagtet 25 ha.
Stuehuset er opført i 1880 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kostald 
fra 1950, spaltestald til ungdyr fra 1972, lade fra 1964 og maskinhus fra 1976. Gården 
drives med en kvægproduktion på 55 årskøer, 100 ungdyr og 30 slagtekalve af racen 
SDM, desuden er der en slagtesvineproduktion på 1.000 stk. årligt og der er 2 dådyr. 
Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og fabrikskartofler. Der er 2 traktorer, 1 
markvandingsanlæg, kornsilo, varm lufts tørreri, der anvendes staldvarme til opvarm
ning af stuehuset og der er anparter i vindmøllelaug. Maskinstation bruges til høst og 
kartoffelbearbejdning. Der er 1 skoledreng til hjælp.

ABTERP 34, ABTERP, 6261 BRE- 
DEBRO, tlf. 74-711174.
ANDERS MARINUS CLAUSEN, 
gårdejer, født d. 2.-10.-1945, søn 
af Hanne og Johan Clausen, gift 
d. 28.-11.-1970 med Inger Marie 
Andersen, medhjælpende hustru, 
født d. 25.-2.-1947, datter af 
Kathrine og Lorens Andersen. 
Parret har børnene: Karina, født 
d. 17.-3.-1976, og Tommy, født 
d. 3.-8.-1986.

A.M.C. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1970 
fra sin far Johan Clausen, nuværende ejer er 3. generation på gården, som kom i 
familiens eje i 1903.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 55,5 ha., heraf tilkøbt 17,5 ha., der er 2 ha. skov. Der 
er forpagtet 30 ha.
Stuehuset er opført i 1903 og restaureret i 1970. Avlsbygningerne består af kvægstald 
fra 1903, som er tilbygget flere gange senest i 1973, svinestald og hestestald fra 
1903, de er ombygget til kalvestald i 1973, lade fra 1903, maskinhus fra 1979 og 
foderhus fra 1965, der er 2 gyiletanke. Gården drives med en kvægproduktion på 32 
årskøer, 40 ungdyr og 18 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder 
er korn, raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, korn
silo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til finsnitning og roebearbejdning.

ABTERP 35, ABTERP, 6261 BRE- 
DEBRO, tlf. 74-711521.
JENS FOGTMANN, gårdejer, 
født d. 19.-9.-1957, søn af Chri
stine og Peter Fogtmann, gift d. 
10.-7.-1982 med Lone Nielsen, 
sparekasseassistent, født d.
3.-4.-1960, datter af Marie og 
Anton Nielsen. Parret har børne
ne: Dorte, født d. 25.-5.-1984, 
og Torben, født d. 20.-4.-1987. 
J.F. har været på Riber Kjær
gård Landbrugsskole, han er 
kredsrepræsentant for D.L.G. i
Bredebro. Han købte første halvdel af gården d. 1.-1.-1983 og resten d. 1.-7.-1988 fra 
sin far Peter Fogtmann, nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.550.000. Areal 56 ha. Der er forpagtet 15 ha.
Stuehuset er opført omkring 1847 og løbende restaureret, loftetagen er udbygget i 
1978. Avlsbygningerne består af kvægstald og svinestald fra 1952, de er ombygget til 
kvæg i 1972 og tilbygget i 1983, lade restaureret i 1989 og maskinhus fra 1974, der er 
gylle tank. Gården drives med en kvægproduktion på 68 årskøer, 100 ungdyr og 35 
slagtekalve af racerne SDM og RDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps
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og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, kornsilo, varm 
lufts tørreri og der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset. På gården er der 
1 fast medhjælper og der anvendes lidt maskinstation.
J.S. ejer og driver desuden Abterp 38. Huset bruges som medhjælperbolig og avls
bygningerne benyttes delvis. Ejendommen er på 30 ha. og vurderet til 950.000, den 
blev købt d. 1.-11.-1979.

ABTERP 40, ABTERP, 6261 BRE-
DEBRO, tlf. 74-711262.
PETER WINTHER, landmand, 
født d. 31.-5.-1933, søn af Anne 
Margrethe og Jens Jensen Win
ther, gift d. 2.-4.-1968 med Ka
ren Margrethe Clausen, sygeple
jerske, født d. 21.-6.-1932, dat
ter af Anne Marie og Ingvart 
Clausen. Parret har børnene: An
ne Marie, født d. 17.-2.-1970, og 
Jens Ingvart, født d. 20.-9.-1972.

P.W. har været på Rønshoved Højskole med landbrugsfag og på Gråsten Landbrugs
skole. Han overtog gården d. 1.-6.-1967 fra sin far Jens Jensen Winther, som udstykke
de ejendommen i 1934-35 fra slægtsgården Abterp 26.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 49,4 ha., heraf tilkøbt 28 ha. Der er forpagtet 5 ha. 
Stuehuset er opført i 1935, tilbygget flere gange senest i 1979. Avlsbygningerne består 
af kvægstalde og svinestalde, alle fra 1935 og 1962, alle staldene er ombygget i 1975 
og indrettet til kvæg, lade fra 1935 og 1974 og maskinhus fra 1988. Gården drives 
med en kvægproduktion på 22 årskøer, 25 ungdyr og 10 slagtekalve af racen SDM, des
uden er der 8 ammekøer og 10 ungdyr af en kødkvægsrace. Planteproduktionens salgs
afgrøder er korn og raps. Der er 3 traktorer, kornsilo, varm lufts tørreri og nogle 
vindmølleanparter. Maskinstation bruges til høst.

ABTERP 41, "VESTERVANG", 
ABTERP VESTERMARK, 6261 
BREDEBRO, tlf. 74-711263.
ANDERS CHRISTENSEN CLAU
SEN, landmand, født d. 26.-9.-1 
940, søn af Edel og Ingvard Clau
sen.
A.C.C. har været på Korinth 
Landbrugsskole. Han overtog går
den d. 1.-1.-1984 fra sin mor 
Edel Clausen, faderen byggede 
gården i 1935.
Ejendomsskyld 730.000. Areal 20 ha.
Stuehuset er opført i 1935. Avlsbygningerne består af kvægstald, svinestald og lade, 
alle fra 1935, foderlade og maskinhus fra 1986. Gården drives med en kvægproduktion 
på 8 årskøer, 5 ungdyr og 4 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 24 slagtesvin og 
20 høns. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 1 traktor og 
nogle vindmølleanparter. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

ABTERP 50, BREDE, 6261 BREDEBRO, tlf. 74-711100.
NIELS BOCK, gårdejer, født d. 16.-11.-1946, søn af Grethe og Andreas Bock, gift d. 
24.-7.-1976 med Marie Stærk, lærer, født d. 20.-11.-1945, datter af Cathrine og Peter 
Stærk. Parret har børnene: Line, født d. 11.-2.-1977, Karen, født d. 29.-10.-1979, og 
Andreas, født d. 19.-2.-1985.
N.B. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1971 
fra sin far Andreas Bock. Gården er bygget som udflyttergård ved jordfordeling, jor
den er fra slægtsgården Brede Bygade 33, hvor nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 1.850.000. Areal 68 ha., heraf tilkøbt 10 ha., der er 1 ha. skov og 5 ha.
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eng. Der er forpagtet 25 ha.
Stuehuset er opført i 1971 og udvidet i 1984. Avlsbygningerne består af kvægstald og 
lade fra 1971, kalvestald fra 1977 og maskinhus fra 1976, der indendørs køresilo. Går
dens besætning er på 30 ammekøer, 30 ungdyr, 15 slagtekalve og 2 tyre af racen 
Limousine. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 3 trak
torer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg og vindmølleanparter. Maskinstation bruges 
til lidt af markarbejdet.

BALLUM HEDE 5, "HEDEGAARD", BALLUM HEDE, 6261 BREDEBRO, tlf. 74-716163. 
JENS JEFSEN BRODERSEN, gårdejer, født d. 3.-7.-1964, søn af Inger Marie og Knud 
Brodersen, gift d. 3.-7.-1990 med Rita Rahr, kontorassistent, født d. 9.-7.-1965, datter 
af Ingrid og Aksel Rahr. Parret har sønnen Henrik, født d. 31.-3.-1990. 
J.J.B. er musiker og har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 
9.-10.-1988 fra sin far Knud Brodersen. Gården har været i slægtens eje siden 1848. 
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 42 ha., heraf tilkøbt 10 ha. Der er forpagtet 10 ha. 
Stuehuset er opført i 1848 og restaureret i 1989-90. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1976, kvægstald og svinestald fra 1848 ombygget til stuehus og kalvestald i 
1976, lade fra 1907 og maskinhus fra 1979, der er gylletank og udendørs køresilo. 
Gården drives med en kvægproduktion på 40 årskøer og 60 ungdyr af racen SDM, des
uden er der 4 ammekøer og 4 ungdyr af en kødkvægsrace. Planteproduktionens salgs
afgrøde er korn. Der er 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg og der anvendes staldvarme 
til opvarmning af stuehuset og der er vindmølleanparter. Maskinstation bruges til høst 
og finsnitning.

BALLUM HEDE 15, BALLUM HEDE, 6261 BREDEBRO, tlf. 74-716171.
SØREN HANSEN, gårdejer, født d. 7.-1.-1930, søn af Metha Marie og Carl Hansen. 
S.H. overtog gården d. 1.-4.-1967 fra sin mor Metha Marie Hansen, nuværende ejer er 
3. generation på gården.
Ejendomsskyld 560.000. Areal 5 ha., der er frasolgt 12 ha.
Stuehuset er opført omkring 1870 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af 
kvægstald fra 1967, svinestald og lade fra 1950. Gården drives udelukkende med plan
teproduktion bestående af korn. Der bruges maskinstation til høst.

BORG 4, BORG, 6261 BREDEBRO, tlf. 74-711257.
FEDDER AABLING, gårdejer, født d. 3.-10.-1919, søn af Anne Margrethe og Mads 
Jacobsen Aabling, gift d. 8.-12.-1946 med Else Bøttern, medhjælpende hustru, født d. 
8.-9.-1924, datter af Maren og Anders Bøttern. Parret har børnene: Mads, født d. 
6.-6.-1947, og Anders, født d. 9.-4.-1953.
F.Aa. overtog gården d. 1.-4.-1947 fra Christian Jepsen.
Ejendomsskyld 700.000. Areal 20 ha., heraf tilkøbt 6 ha., der er 1,5 ha. mose. Jorden 
er bortforpagtet. Sønnen Anders har 3 ha. af jorden, han har en bestand på 20 moder
får på ejendommen.
Stuehuset er opført omkring 1850 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af 
kvægstald og svinestald fra 1850, de er ombygget til kvæg i 1954, lade fra 1927 
ombygget til svin i 1970, samme år blev der bygget maskinhus.

BORG 8, BORG, 6261 BREDE
BRO, tlf. 74-711156.
PETER NISSEN, gårdejer, født d. 
8.-9.-1925, søn af Christine og 
Jacob Carstensen Nissen, gift d. 
8.-12.-1956 med Elke Nielsen, 
medhjælpende hustru, født d. 
24.-9.-1937, datter af Frida og 
Andreas Rasmus Nielsen. Parret 
har børnene: Kirsten, født d. 22.- 
12.-1957, og Jacob, født d. 15.- 
4.-1962.

P.N. overtog gården d. 1.-7.-1956 fra sin far Jacob Carstensen Nissen, nuværende ejer
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er 3. generation pä gärden, som har været kro indtil ca. 1930.
Ejendomsskyld 730.000. Areal 25 ha., heraf tilkøbt 9 ha.
Stuehuset er opført i 1885 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og svinestald fra 1925 tilbygget i 1960, hvor der også blev bygget lade og ma
skinhus. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn, raps og 
ærter. Der er 2 traktorer, kornsilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til 
høst.

BORG 15, BORG, 6261 BREDE- 
BRO, tlf. 74-711835.
JAKOB THOMSEN MØLLER,
gårdejer, født d. 
af Anna Sofie og 
sen Møller.
J.T.M. har været

2.-7.-1959, søn 
Ingward Clau-

på Midjyllands
Landbrugsskole. Han overtog går
den d. 1.-10.-1988 fra Johannes 
Klindt.
Areal 52 ha.
Stuehuset er opført i 1923 og 

løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1830, som er tilbygget i 
1925, svinestald fra 1830 og lade-maskinhus fra 1959. Gårdens besætning er på 12 
moderfår og 2 væddere. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og fabrikskar
tofler. Der er 1 traktor og plantørreri med varm lufts. Maskinstation bruges til en del 
af markarbejdet.

BORG 22, BORG, 6261 BREDEBRO, tlf. 74-711397.
BRODER LAUTRUP RATENBURG, landmand, født d. 7.-7.-1944, søn af Hanne og 
Broder Andreas Petersen Ratenburg, gift d. 16.-2.-1977 med Sophie Margarethe Nis
sen, medhjælpende hustru, født d. 22.-11.-1947, datter af Elvine og Nis Nissen. Parret 
har datteren Catharina, født d. 9.-9.-1985.
B.L.R. har været på Tinglev Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-3.-1977 fra sin 
far Broder A.P. Ratenburg, nuværende ejer er 5. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.950.000. Areal 70 ha., heraf tilkøbt 10 ha. Der er forpagtet 80 ha. 
Stuehuset er opført i 1905 og restaureret i tiden 1980-85. Avlsbygningerne består af 
kvægstald, svinestald og lade, alle fra 1914, maskinhuse fra 1972 og 1978. Gården 
drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn, raps og ærter. Der er 3 
traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og varm lufts tørreri. Der bruges medhjælp i høst.

BORG 36, BORG, 6261 BREDEBRO, tlf. 74-711374.
BØRGE LUFF, gårdejer, født d. 30.-10.-1963, søn af Sonja og Peter Luff, gift d. 
12.-10.-1990 med Erika Thomsen, fabriksarbejder, født d. 10.-2.-1962, datter af Ca
roline og Hans Thomsen. Parret har børnene: Annika, født d. 6.-6.-1981, Carola, født 
d. 5.-5.-1984, og Ronni, født d. 20.-7.-1989.
B.L. overtog gården d. 1.-6.-1986 fra Jeff Christensen.
Ejendomsskyld 790.000. Areal 12 ha., der er frasolgt 28 ha. Der er forpagtet 37 ha. 
Stuehuset er opført i 1855 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og svinestald fra 1927 og lade-maskinhus fra 1960. Gårdens besætning er 2 am- 
mekøer af racerne Hereford og Angus, desuden er der 1 hest. Planteproduktionens 
salgsafgrødev er korn, raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, 
varm lufts tørreri og halmfyr. Der drives lidt maskinstation fra ejendommen.

BORG 40, BORG, 6261 BREDEBRO, tlf. 74-711256.
HOLGER NISSEN, husmand, født d. 31.-5.-1922, søn af Cathrine og Jens Nissen, gift 
d. 7.-6.-1953 med Karen Margrethe Petersen, medhjælpende hustru, født d. 13.-1.- 
1932, datter af Elfrida og Jens Endrup Petersen. Parret har børnee: Lilian, født d. 
23.-5.-1954, Margit, født d. 28.-8.-1957, og Jens, født d. 15.-4.-1969.
H.N. overtog gården d. 1.-4.-1947 fra sin far Jens Nissen.
Ejendomsskyld 540.000. Areal 22 ha., heraf tilkøbt 10 ha., der er 7 ha. eng.
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Stuehuset er opført i 1910 og restaureret i 1970. Avlsbygningerne består af kvægstald 
og svinestald fra 1910, de er tilbygget i 1970, og lade fra 1910. Gården drives ude
lukkende med planteproduktion bestående af korn, raps og ærter. Der er 2 traktorer 
og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

BORG 59, BORG, 6261 BREDEBRO.
PETER KONSTMANN, gårdejer, født d. 16.-5.-1927, søn af Clara og Jørgen Konst- 
mann, gift d. 7.-11.-1949 med Agnete Nielsen, husmor, født d. 4.-1.-1932, datter af 
Mathilde og Nis Christensen Nielsen. Parret har børnene: Jørgen, født d. 18.-12.-1949, 
Lisbeth, født d. 14.-3.-1950, Nis, født d. 7.-4.-1952, Clara, født d. 3.-12.-1953, 
Andreas, født d. 21.-6.-1956, Margrethe, født d. 27.-12.-1958, og Peter, født d. 
9.-6.-1960.
P.K. driver maskinstation fra ejendommen, som han overtog gården d. 1.-9.-1976 fra 
Anders Lund.
Ejendomsskyld 530.000. Areal 11 ha.
Stuehuset er opført i 1932 og restaureret i 1976. Avlsbygningerne består af kvæg- og 
svinestald fra 1932, de er delvis ombygget til heste, lade fra 1932. Gårdens besætning 
er på 2 rideheste. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 1 
traktor og hlmfyr.

BORG 61, BORG, 6261 BREDEBRO, tlf. 74-711359.
HANS ANDERSEN HANSEN, gårdejer, født d. 14.-3.-1926, søn af Anne og Johannes 
Hansen.
H.A.H. overtog gården d. 1.-4.-1960 fra sin mor Anne Hansen, nuværende ejer er 3. 
generation på gården, som kom i slægtens eje omkring 1909.
Ejendomsskyld 790.000. Areal 26 ha., heraf tilkøbt 1 ha.
Stuehuset er opført i 1900 og restaureret i 1968. Avlsbygningerne består af kvægstald 
og svinestald fra 1964, lade fra 1931 og maskinhus fra 1955. Gården drives med en 
kvægproduktion på 12 årskøer, 18 ungdyr og 6 stude af racen SDM, desuden er der 4 
årssøer og produceres 40 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. 
Der er 2 traktorer. Maskinstation bruges til høst og roer.

BORG 71, BORG, 6261 BREDEBRO.
PETER R. PETERSEN, gårdejer, født d. 28.-12.-1939, søn af Cathrine og Severin 
Petersen. P.R.P. har datteren Maria, født d. 31.-9.-1982.
P.R.P. overtog gården d. 1.-4.-1980 fra sin far Severin Petersen, nuværende ejer er 3. 
generation.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 60 ha., heraf 1 ha. skov. Jorden er bortforpagtet. 
Stuehuset er opført i 1937 og restaureret i 1985. Avlsbygningerne består af kvægstald, 
svinestald og lade, alle fra 1937, og maskinhus fra 1972. På gården er der kornsilo og 
korntørreri.

BORG 73, "KOLSTRUPGAARD", BORG, 6261 BREDEBRO, tlf. 74-711426.
CHRISTIAN MØLLER, gårdejer, født d. 3.-8.-1944, søn af Marie Augusta og Hans A. 
Møller, gift d. 27.-7.-1969 med Tove Callesen, lærer, født d. 7.-5.-1950, datter af 
Ellen og Hans Callesen. Parret har børnene: Malene, født d. 5.-10.-1972, Susanne, født 
d. 28.-9.-1975, og Hans Jørgen, født d. 19.-12.-1986.
C.M. er ejendomshandler og medlem af Bredebro Byråd, han har været på Riber Kjær- 
gård Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1969 fra sin far Hans A. Møller. 
Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 89 ha., heraf tilkøbt 42 ha. Der er forpagtet 15 ha. 
Stuehuset er opført i 1927 og restaureret i tiden 1975-80. Avlsbygningerne består af 
kvægstald og svinestald fra 1927, de er ombygget til løsdriftsstald og lade, løsdrifts
stald til fedekvæg og maskinhus fra 1977 samt lade, der er indrettet til korntørreri. 
Gårdens besætning er på 10 ammekøer og 10 ungdyr, desuden er der 180 moderfår. 
Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 3 traktorer, 1 
mejetærsker, en boring til markvandingsanlæg, plantørreri med varm luft samt halm
fyr. Der bruges noget løs medhjælp.
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BORG 79, BORG, 6261 BREDE- 
BRO, tlf. 74-711527.
CARL CHRISTIAN THOMSEN, 
gårdejer, født d. 18.-5.-1955, søn 
af Carla og Christian Thomsen, 
gift d. 9.-6.-1978 med Hanne 
Tychsen, medhjælpende hustru, 
født d. 18.- 4.-1959, datter af 
Marie og Andreas Tychsen. Par
ret har børnene: Majbritt, født d. 
26.-9.-1978, Annette, født d. 4.- 
3.-1981, og Jesper, født d. 13.- 

7.-1989. C.C.T. har været på Ladelund Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for Brede- 
bro Husmandsforening. Han overtog gården d. 1.-8.-1981 fra sine svigerforældre Marie 
og Andreas Tychsen, nuværende ejer er 4. generation på gården, som kom i familiens 
eje omkring 1880.
Ejendomsskyld 990.000. Areal 53 ha., heraf tilkøbt 33 ha., der er 0,5 ha. granplantage. 
Der er forpagtet 18 ha.
Stuehuset er opført omkring 1850 og restaureret flere gange senest i 1990. Avlsbyg
ningerne består af kostald fra 1976, lade og foderhus fra 1978 samt maskinhus fra 
1960. Gården drives med en kvægproduktion på 40 årskøer, 55 ungdyr og 21 slagte
kalve af racen SDM, desuden er der 10 moderfår. Planteproduktionens salgsafgrøder er 
korn, raps og spisekartofler. Der er 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg, 1 kartoffelop
tager, kornsilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

BORG MARK 3, "NY ENDRUP- 
GAARD", BORG MARK, 6261 
BREDEBRO, tlf. 74-710169.
LARS CHRISTIANSEN, gårdejer, 
født d. 12.-11.-1959, søn af Jut
ta og Evald Christiansen, bor 
sammen med Anne Mette Thom
sen, håndarbejdslærer, født d. 
14.-4.-1959, datter af Annelise 
og Karl Thomsen.
L.C. er fisker, han overtog går
den d. 15.-4.-1990 fra Anders 
S.E. Petersen. Areal 19,2 ha.
Stuehuset er opført i 1928. Avlsbygningerne består af kvægstald og svinestald fra 
1928, lade fra 1955 og maskinhus fra 1942. Gården drives med en svineproduktion på 6 
årssøer, der produceres ca. 60 slagtesvin årligt, der er 2 ammekøer og 2 ungdyr samt 
8 moderfår. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 1 traktor, 1 mejetær
sker, plansilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

BORG MARK 5, BORG MARK, 6261 BREDEBRO, tlf. 74-710467.
LEIF JACOBSEN, gårdejer, født d. 19.-5.-1949, søn af Betty og Boy Jacobsen, gift d. 
18.-9.-1971 med Rita Caroline Ivang, sygeplejerske, født d. 9.-4.-1950, datter af Anne 
Christine og Niels Ivang. Parret har børnene: Lars, født d. 30.-6.-1970, Michael, født 
d. 25.-9.-1973, og Søren, født d. 25.-6.-1975.
L.J. er falckredder i Åbenrå, han har taget en del landbrugskurser og overtog gården 
d. 1.-10.-1984 fra sin far Boy P. Jacobsen, som købte den i 1948.
Ejendomsskyld 610.000. Areal 25 ha., heraf tilkøbt 6 ha., der er 3,5 ha. eng. Der er 
bortforpagtet 1,5 ha.
Stuehuset er opført omkring 1859 og restaureret i 1984-85. Avlsbygningerne består af 
kvægstald fra 1957 delvis ombygget til hestestald i 1986 og lade-maskinhus fra 1988. 
Gårdens besætning er på 70 moderfår, 1 pony, 2 heste og 1 føl, desuden opdrættes der 
fasaner og agerhøns. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, ærter og raps. Der er 
1 traktor, korntørreri med kold luft samt anparter i vindmøllelaug. Der er 1 
skoledreng til hjælp og der bruges maskinstation til høst.
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BORG MARK 9, BORG MARK, 
6261 BREDEBRO, tlf. 74-711484. 
JAKOB KAMSTMANN LAUSEN, 
gårdejer, født d. 23.-3.-1944, søn 
af Margrethe og Hans Christian 
Lausen, gift d. 1.-3.-1974 med 
Jette Albrechtsen, lærer og med
hjælpende hustru, født d. 13.-2.- 
1948, datter af Agnes og Søren 
Albrechtsen. Parret har børnene: 
Søren, født d. 29.-11.-1974, og 
Christian, født d. 16.-9.-1977.

J.K.L. overtog gården d. 1.-4.-1974 fra sin far Hans Christian Lausen, nuværende ejer 
er 4. generation på gården, som kom i slægtens eje i 1873.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 49,1 ha., heraf tilkøbt 10 ha.
Stuehuset er opført omkring 1850. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1966, lade 
fra 1922 delvis ombygget til kvægstald i 1966, lade fra 1985 og maskinhus fra 1982, 
der er udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 26 årskøer, 40 ung
dyr og 14 slagtekalve alle krydsninger. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der 
er 5 traktorer, 1 mejetæsker, 1 markvandingsanlæg, plansilo og korntørreri.

BORG MARK 11, BORG MARK, 
6261 BREDEBRO, tlf. 74-711485. 
KAREN ELISABETH PAULSEN, 
gårdejer, født d. 26.-4.-1950, dat
ter af Anne og Kristen Ross- 
gaard Thorsen, gift d. 1.-5.-1971 
med Hans-Jacob Paulsen, land
mand, født d. 28.-9.-1939, søn af 
Botilde og Milert Paulsen. Par
ret har børnene: Kaj, født d. 
23.-2.-1973, Else, født d. 13.-9.- 
1977, og Bent, født d. 9.-4.-1980.
K.E.P. er specialarbejder. Gården blev overtaget i 1967 fra svigerfaderen Milert 
Paulsen, gården har været i slægtens eje gennem flere generationer.
Ejendomsskyld 940.000. Areal 30 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1915 og restaureret i 1975-76. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og svinestald fra 1915, de er ombygget til kvæg og tilbygget i 1972, lade fra 
1915 og maskinhuse fra 1974 og 1978, der er gylletank. På gården er der 2 traktorer, 
1 markvandingsanlæg, kornsilo, varm lufts tørreri og halmfyr. Staldbygningerne er 
udlejet.

BRINKVEJ 13, HARKNAG, 6261 
BREDEBRO, tlf. 74-716135.
CHRISTIAN ANDERSEN HANSEN, 
husmand, født d. 1.-7.-1932, søn 
af Anne Marie og Nis Hansen, 
gift d. 1.-3.-1958 med Edel Kofo- 
ed Petersen, medhjælpende hustru 
og fabriksarbejder, født d. 28.- 
8.-1930, datter af Agnes og Hans 
Anker Kofoed Petersen. Parret 
har børnene: Solveig, født d. 10.- 
2.-1959, Torben, født d. 5.-4.- 

1963, Helle, født d. 13.-3.-1965, og Anette, født d. 7.-6.-1969.
C.A.H. driver maskinstation fra ejendommen. Han overtog gåren d. 1.-1.-1958 fra sin 
far Nis Hansen.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 22 ha., heraf tilkøbt 17 ha. Der er forpagtet 30 ha. 
Stuehuset er opført i 1971. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1962, svinestald
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fra 1959 og maskinhus fra 1978. Gården drives udelukkende med planteproduktion be
stående af korn, raps og ærter. Der er 2 traktorer, 2 mejetærskere, 1 skårlægger, 
korntørreri med kold luft og nogle vindmølleanparter. Der er fast hjælp til høst.

BRINKVEJ 20, HARKNAG, 6261 BREDEBRO, tlf. 74-716375.
EJNAR NIELSEN, gårdejer, født d. 28.-6.-1932, søn af Ane Kjerstine og Peter Boysen 
Nielsen, gift d. 25.-3.-1961 med Johanne Koch, medhjælpende hustru, født d. 18.-3.- 
1937, datter af Marie og Jacob Koch. Parret har børnene: Birthe, født d. 29.-1.-1962, 
Gerda, født d. 7.-3.-1963, Poul, født d. 23.-7.-1966, og Bjarne, født d. 9.-6.-1969. 
E.N. har været på Haslev Højskole med landbrugsfag, han har været formand for Skast 
moses afvandingslaug og er formand for Menighedsrådet. Han overtog gården d. 1.-4.- 
1961 fra sin far Peter Boysen Nielsen, nuværende ejer er 4. generation på gården, som 
har været i slægtens eje siden 1855.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 30 ha., heraf tilkøbt 10 ha., der er opdyrket 2,5 ha. 
mose.
Stuehuset er opført i 1855 og restaureret i 1964. Avlsbygningerne består af kvægstald 
fra 1855, svinestalde fra 1920, 1970 og 1979, lade fra 1955 og maskinhus fra 1979. 
Gården drives med en svineproduktion på 40 årssøer, der produceres 700 slagtesvin, 
desuden er der 25 stude af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og 
ærter. Der er 2 traktorer, kornsilo, kold lufts tørreri og der anvendes staldvarme til 
opvarmning af stuehuset. Maskinstation bruges til høst.

BRINKVEJ 22, HARKNAG, 6261 
BREDEBRO, tlf. 74-716333.
OTTO NIELSEN, gårdejer, født 
d. 13.-7.-1942, søn af Mette Kjer
stine og Peter Theodor Nielsen, 
gift d. 17.-11.-1967 med Ellen 
Margrethe Højland, kontorassi
stent, født d. 7.-11.-1941, datter 
af Elisabeth og Julius Hartwig 
Højland. Parret har børnene: 
Randi, født d. 15.-4.-1969, 
Susanne, født d. 20.-12.-1975, og

Lene, født d. 22.-10.-1977. O.N. er træindustriarbejder. Han overtog gården d. 1.-4.-
1974)fra sin far Peter Theodor Nielsen, som købte den i 1938.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 33,5 ha., heraf tilkøbt 12,5 ha. Der er forpagtet 6,5 
ha.
Stuehuset er opført i 1957. Avlsbygningerne består af kvægstalde og svinestalde, alle 
opført i 1951 og 1963, lade fra 1963 og maskinhus fra 1979. Gården drives med en 
svineproduktion på 14 årssøer, der produceres ca. 200 slagtesvin årligt, desuden er der 
8 ungdyr og 10 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. 
Der er 2 traktorer og kornsilo. Maskinstation bruges til høst.

BUNTJE BALLUM 1, "LADE
MARK", BUNTJE, 6261 BREDE
BRO, tlf. 74-716536.
EJNAR JØRGENSEN HANSEN, 
gårdejer, født d. 19.-4.-1957, søn 
af Karen og Thomas Hansen.
E.J.H. er klovbeskærer og har 
været på Ladelund og Riber 
Kjærgård Landbrugsskoler. Han 
overtog gården d. 10.-1.-1981 
fra Heinke Jensen.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 40 
ha., heraf tilkøbt 25 ha. Stuehuset er opført i 1928 og udvidet i 1955. Avlsbygningerne 
består af kvægstald og lade fra 1956 og maskinhus med løsdriftsstald fra 1991-92. 
Gården drives med en ammekobesætning på 15 ammekøer og 15 ungdyr af racen Sim-
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mentaler. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 1 traktor, 
1 mejetærsker, specialmaskine til klovbeskæring og 1 træfyr. Der er 1 medhjælper til 
klovbeskærings arbejdet.

BUNTJE BALLUM 17, BUNTJE, 
6261 BREDEBRO, tl'f. 74-716272. 
EJNAR EHMSEN, gårdejer, født 
d. 17.-8.-1940, søn af Marie og 
Boi Ehmsen, gift d. 30.-7.-1966 
med Inger Damgaard, medhjæl
pende hustru, født d. 12.-6.-1946, 
datter af Metha og Hans Peter 
Damgaard. Parret har børnene: 
Bo, født d. 5.-1.-1968, Ulla, født 
d. 31.-5.-1971, og Esben, født d. 
3.-4.-1978.

E.E. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1966 fra 
sin far Boi Ehmsen, nuværende ejer er 5. generation på gården, som kom i slægtens 
eje i 1878.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 45 ha., heraf 8 ha. eng. Der er forpagtet 8 ha.
Stuehuset er opført i 1870 og restaureret i 1970. Avlsbygningerne består af kvægstald 
fra 1970, svinestald fra samme år ombygget til ungdyrstald i 1980, lade-maskinhus fra 
1978, der er gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 40 årskøer, 50 ungdyr 
og 60 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og fabriks
kartofler. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, kornsilo, varm 
lufts tørreri og der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset. Maskinstation 
bruges til lidt af markarbejdet.

BUNTJE BALLUM 21, BUNTJE BALLUM, 6261 BREDEBRO, tlf. 74-716269.
AAGE HANSEN, landmand, født d. 19.-4.-1935, søn af Anne Marie og Hans A. Hansen, 
gift d. 9.-12.-1971 med Jenny Elisa Freudendal, medhjælpende hustru, født d. 6.-8.- 
1936, datter af Signe og Christian Freudendal. Parret har børnene: Jørn, født d. 21.- 
11.-1973, og Nanna, født d. 14.-2.-1978.
Aa.H. overtog gården d. 31.-3.-1968 fra sin far Hans A. Hansen, som forpagtede 
gården i 1928 og købte den i 1953.
Ejendomsskyld 1.750.000. Areal 50 ha., heraf tilkøbt 4 ha. Der er forpagtet 25 ha. 
Stuehuset er opført omkring 1800 og restaureret i 1970. Avlsbygningerne består af 
kvægstald og svinestald fra 1961, de er ombygget til kvæg og tilbygget i 1978, lade 
fra 1985, maskinhus fra 1974 og foderlade fra 1980, der er 2 gylletanke og udendørs 
køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 60 årskøer, 110 ungdyr og 30 slag
tekalve af racen SDM, der er 2 ungdyr (krydsninger) og 1 hest. Planteproduktionens 
salgsafgrøde er korn. På gården er der 4 traktorer, kornsilo og varm lufts tørreri. Der 
er 1 fast medhjælper og der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.

BUNTJE BALLUM 28, BUNTJE, 6261 BREDEBRO, tlf. 74-716392.
HANS JESSEN HANSEN, gårdejer, født d. 6.-4.-1958, søn af Christine og Niels Jessen 
Hansen, gift d. 22.-8.-1981 med Tove Jacobsen, medhjælpende hustru, født d. 25.-4.- 
1961, datter af Karen og Svend Aage Jacobsen. Parret har børnene: Anette, født d. 
6.-1.-1983, Birgitte, født d. 31.-5.-1984, og Christina, født d. 13.-9.-1989.
H.J.H. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole, han er medlem af skolebestyrel
sen og overtog gården d. 1.-10.-1988 fra sin far Niels Jessen Hansen, nuværende ejer 
er 5. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.850.000. Areal 48,1 ha. Der er forpagtet 15 ha.
Stuehuset er opført i 1938 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og svinestald fra 1931, de er ombygget til kvægstald og tilbygget i 1970, ny 
kalvestald fra 1989, lade fra 1931, maskinhus fra 1972 udvidet i 1979, foderlade fra 
1989, der er gylletanke og indendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion 
på 50 årskøer, 60 ungdyr og 28 slagtekalve af racen SDM, desuden er der en slagte- 
svineproduktion på 1.000 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps



-66- 

og ærter. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo og varm lufts tørreri. Maskin
station bruges til lidt af markarbejdet.
H.J.H. ejer og driver også ejendommen Buntje Ballum 3, som er på 29,3 ha. og vurde
ret til 1.050.000. Stuehuset er udlejet og staldbygningerne er ombygget til svin i 1991.

BUNTJE BALLUM 30, "VESTERGAARD", BUNTJE, 6261 BREDEBRO, tlf. 74-716251. 
ANDREAS CHR. HANSEN, gårdejer, født d. 3.-12.-1932, søn af Caroline Cathrine og 
Poulsen Hansen, gift d. 28.-12.-1957 med Charlotte Marie Bjergmann, medhjælpende 
hustru, født d. 15.-1.-1933, datter af Anne og Chresten Bergmann. Parret har børnene: 
Poul, Kurt og Anne.
A.C.H. overtog gården d. 1.-11.-1954 fra sin far Poulsen Hansen, som købte den i 
1929. Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 35 ha., heraf tilkøbt 18 ha., der er 4,5 ha. eng. 
Der er forpagtet 27 ha.
Stuehuset er opført omkring 1890 og ombygget i 1973-74. Avlsbygningerne består af 
kvægstald fra 1962, som er udvidet i 1978, samme år blev der bygget foderhus, lade 
fra 1860 og maskinhus fra 1975, der er gylletank og indendørs køresilo. Gården drives 
med en kvægproduktion på 40 årskøer, 50 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM. 
Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 3 traktorer, kornsilo, 
varm lufts tørreri og der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset. Sønnen 
Kurt er medhjælper på gården og der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.

BUNTJE MARK 1, BUNTJE 
MARK, 6261 BREDEBRO, tlf. 
74-716354.
THOMAS HANSEN, landmand, 
født d. 15.-6.-1929, søn af Chri
stiane og Hans S. Hansen, gift d. 
3.-12.-1954 med Karen Johanne 
Jørgensen, medhjælpende hustru, 
født d. 9.-2.-1934, datter af Gy
de og Ejner V. Jørgensen. Parret 
har børnene: Hans Christian, født 
d. 12.-11.-1955, Ejnar, født d.

19.-4.-1957, og Kirsten, født d. 11.-11.-1958.
T.H. har været på Lyngby Landbrugsskole, han har været formand for Skast Husmands
forening og driftsleder for Tønder Amts Indkøbsforening. Han forpagtede gården d. 
1.-11.-1954 og købte den d. 1.-4.-1962 fra sin far Hans S. Hansen, som købte gården i 
1925. Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 37 ha., heraf tilkøbt 21 ha.
Stuehuset er opført omkring 1880, restaureret og tilbygget i 1962. Avlsbygningerne 
består af kostald fra 1959 udvidet i 1967, spaltestald og lade fra 1972, svinestald fra 
1959 og maskinhus fra 1979, der er gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med 
en slagtesvineproduktion på 600 stk. årligt, desuden er der 30 slagtekalve. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er ærter, raps og rug. Der er 3 traktorer, kornsilo og plan
tørreri med varm luft. Maskinstation bruges til høst.

BUNTJE MARK 3, BUNTJE 
MARK, 6261 BREDEBRO, tlf. 
74-716355.
HANS PETER HANSEN, gårdeer, 
født d. 26.-3.-1933, søn af Marie 
og Hans A. Hansen, gift d. 23.- 
5.-1959 med Ingrid Cathrine Han
sen, medhjælpende hustru, født 
d. 26.-9.-1937, datter af Ane 
Chrestine og Marius Karl Han
sen. Parret har børnene: Peder 
Andreas, født d. 26.-12.-1963, og
Henry, født d. 14.-2.-1966. H.P.H. overtog gården d. 1.-4.-1959 fra Otto Nissen. 
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 30 ha., heraf tilkøbt 6 ha. Der er forpagtet 14 ha.
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Stuehuset er opført omkring 1920 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af 
kvægstalde fra 1967 og 1973, svinestald og hestestald fra 1932 ombygget til spalte
stald til ungdyr i 1985, lade fra 1932, maskinhus fra 1978 og foderhus fra 1984, der er 
gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 38 årskøer, 
40 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn 
og raps. Der er 4 traktorer, kornsilo og varm lufts tørreri. På gården er der 1 fast 
medhjælper og der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.

ENKLAVEVEJ 7, "VISBYGÅRD", 
VISBY, 6261 BREDEBRO.
ANDERS RAHBEK ANDERSEN, 
gårdejer, født d. 18.-11.-1945, 
søn af Kirstin og Søren Rahbek 
Andersen, gift d. 19.-12.-1975 
med Inger Sophie Thomsen, med
hjælpende hustru, født d. 19.-7.- 
1945, datter af Agnete og Henrik 
Thomsen. Parret har børnene: Lis
beth, født d. 16.-7.-1977, Klaus, 

født d. 30.-12.-1978, og Anne Mette, født d. 6.-5.-1981.
A.R.A. har været på Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården i 1973 fra Hans 
Christensen. Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 47 ha., heraf tilkøbt 5,5 ha.
Stuehuset er opført i 1893. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1893, som er ud
videt og moderniseret i 1977, svinestald ombygget til tørreri samt lade fra 1893. Går
den drives udelukkende med planteproduktion bestående af raps, ærter, byg, rug og 
hvede. Der er plansilo og plantørreri med varm og kold luft.
A.R.A. ejer og driver desuden Hoffmannsvej 3, Nr. Rangstrup.

GALLEHØJVEJ 4, HARKNAG BALLUM, 6261 BREDEBRO, tlf. 74-716504.
HANS CHRISTIAN EICHNER, gårdejer, født d. 4.-6.-1962, søn af Birthe og Bent Eich
ner, gift d. 9.-8.-1986 med Jette Hygum, medhjælpende hustru, født d. 25.-4.-1963, 
datter af Kyri og Jens A. Hygum. Parret har børnene: Jan, født d. 10.-5.-1986, Lars 
og Bent, født d. 11.-1.-1989.
H.C.E. er smedesvend. Han overtog gården d. 1.-7.-1985 fra sin far Bent Eichner, som 
byggede den i 1962. Ejendomsskyld 780.000. Areal 15 ha.
Stuehuset er opført i 1962 og tilbygget i 1976. Avlsbygningerne består af kvægstald, 
svinestald og lade, alle fra 1962, de blev ombygget til kvægstald i 1981, og maskinhus 
fra 1978. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn, raps, 
ærter og fabrikskartofler. Der er 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg og halmfyr. 
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

GALLEHØJVEJ 6, "GALLEHØJ", 
GALGEHØJ, 6261 BREDEBRO, 
tlf. 74-716222.
SJAAK DE VOS, gårdejer, født 
d. 21.-10.-1959, søn af C.J. og 
L. de Vos, Holland, gift d. 18.- 
11.-1988 med Conny Veens, født 
d. 2.-9.-1961, datter af Annie og 
Jo Veens, Holland.
S.D.V. har været på landbrugs
skole i Holland, han er agronom
uddannet i Holland. Han overtog gården d. 1.-4.-1990 fra Martin Holst.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 35 ha. Stuehuset er opført i 1953. Avlsbygningerne 
består af kvægstald fra 1953, som er udvidet i 1970, spaltestald fra 1973, lade fra 
1962 og maskinhus fra 1981, der er gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med 
en kvægproduktion på 30 årskøer, 30 ungdyr og 15 slagtekalve af racen SDM. Plan
teproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 2 traktorer, 1 markvandings
anlæg og kornsilo. Maskinstation bruges til høst og finsnitning.
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GALLEH03VE3 8, GALGEH03, 
6261 BREDEBRO, tlf. 74-716141. 
ANDREAS CHRISTIAN HANSEN, 
husmand, født d. 16.-2.-1930, søn 
af Anne Marie og Hans Andreas 
Hansen, gift d. 21.-11.-1953 med 
Anna Sørensen, medhjælpende hu
stru, født d. 12.-12.-1934, datter 
af Ane Margrethe og Søren P. Sø
rensen. Parret har børnene: Mar
grethe, født d. 6.-4.-1956, Hans, 

født d. 2.-2.-1958, og 3ette, født d. 25.-4.-1967. A.C.H. er medlem af Menighedsrådet, 
han har været kasserer for Ballum-Randerup Husmandsforening. Han overtog gården d. 
1.-12.-1959, da den blev udstykket fra præstegårdsjorden.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 32 ha., heraf tilkøbt 18 ha. Der er forpagtet 5 ha. 
Stuehuset er opført i 1960. Avlsbygningerne består af kvægstald og svinestald fra 
1960, de er ombygget til kvæg i 1974 og udvidet i 1981, lader fra 1961 og 1981 samt 
maskinhuse fra 1970 og 1981, der er gylletank og udendørs køresiloer. Gården drives 
med en kvægproduktion på 33 årskøer, 40 ungdyr og 18 slagtekalve af racen SDM. 
Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og ærter. Der er 2 traktorer, 1 markvan
dingsanlæg og fodersilo. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet og der er 1 
skoledreng til hjælp.

HARKNAG 78, HARKNAG, 6261 
BREDEBRO, tlf. 74-716304.
CLAUS THOMSEN, gårdejer, 
født d. 20.-8.-1920, søn af Lene 
og Hans Thomsen, gift d. 14.-12.- 
1949 med Elly Damgaard, med
hjælpende hustru, født d. 3.-5.- 
1928, datter af Mette Marie og 
Laurids Damgaard. Parret har 
børnene: Hans, født d. 2.-10.- 
1951, 3ytte, født d. 4.-1.-1957, 
og tvillingerne Tove og Bente, født d. 8.-9.-1964.
C.T. har været på Haslev Højskole med landbrugsfag. Han overtog gården d. l.-ll.- 
1949 fra sin mor Lene Thomsen, faderen købte den omkring 1918.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 32,2 ha., heraf tilkøbt 14 ha., der er 12 ha. eng. 
Stuehuset er opført i 1969. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1933, som er ud
videt i 1970, svinestalde fra 1933 og 1970, lade fra 1933 og maskinhus fra 1970. 
Gården drives med en svineproduktion på 8 årssøer, der produceres ca. 160 slagtesvin 
årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 2 traktorer og korn
tørreri med kold luft. Maskinstation bruges til høst.

HARRES 1, "ØSTERGÅRD", HAR- 
RES, 6261 BREDEBRO, tlf. 74- 
711269.
NIS ANDRESEN NISSEN, gård
ejer, født d. 23.-10.-1930, søn af 
Marie Andrea og Søren Nissen, 
gift d. 14.-4.-1956 med Anne 
Kjerstine Krog 3epsen, medhjæl
pende hustru, født d. 17.-9.-1931, 
datter af Kirsten og Alfred 3ep- 
sen. Parret har børnene: Søren

Alfred, født d. 31.-3.-1958, og Egon, født d. 22.-3.-1961.
N.A.N. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han forpagtede gården d. 1.-4.- 
1956 og købte den d. 1.-4.-1961 fra sin far Søren Nissen, som købte gården i 1954. 
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 49 ha., heraf tilkøbt 21 ha. Der er forpagtet 62 ha.
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Stuehuset er opført i 1930 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og svinestald fra 1930, de er ombygget til kvæg i 1967, svinestald fra 1967 
ombygget til kvæg i 1974 samt lade fra 1930. Gården drives udelukkende med plante
produktion bestående af korn, raps, hvede og maltbyg. Der er 2 traktorer, 1 meje
tærsker, 1 markvandingsanlæg, plantørreri med varm luft. Sønnen Egon hjælper til, 
han har en stor samling af veterantraktorer på ejendommen.

HARRES 6, "HARRESGÅRD", HARRES, 6261 BREDEBRO, tlf. 74-711477.
PETER KJÆR, gårdejer, født d. 2.-8.-1916, søn af Esther og Søren Kjær, gift d. 22.- 
1.-1941 med Alma Thorsen, medhjælpende hustru, født d. 24.-7.-1917, datter af Anna 
og Niels Thorsen. Parret har børnene: Søren, født d. 20.-9.-1942, Niels Børge, født d. 
11.-9.-1943, Annelise, født d. 16.-3.-1945, Margit, født d. 5.-10.-1947, og Jytte, født 
9.-12.-1950. P.K. har været på Thune Landbrugsskole, han har været borgmester i Bre- 
debro Kommune, været medlem af sognerådet og været i bestyrelsen for Bredebro 
Mejeri. Han overtog gården i 1939 fra sin far Søren Kjær, som købte den i 1907. 
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 80 ha., heraf tilkøbt 10 ha. Der er bortforpagtet 15 
ha. Stuehuset er opført omkring 1890, restaureret og tilbygget omkring 1900. Avlsbyg
ningerne består af kvægstald fra omkring 1870 ombygget i 1939 og om- og tilbygget i 
1966, svinestald fra omkring 1870 ombygget i 1939 og igen i 1966, lade fra 1890, 
foderhus fra 1966 og maskinhuse fra 1966 og 1978. Gården drives udelukkende med 
planteproduktion bestående af korn, raps, ærter og græs til piller. Der er 3 traktorer, 
1 mejetærsker, kornsilo og varm lufts tørreri.

HARRES 8, "LUNDGÅRD", HAR
RES, 6261 BREDEBRO, tlf. 74- 
711872.
KAJ LAURIDSEN, gårdejer, født 
d. 4.-8.-1955, søn af Bertha og 
Jens Lauridsen, gift d. 3.-7.-1978 
med Birthe Marie Nissen, træin
dustriarbejder, født d. 12.-9.-1958, 
datter af Cathrine Marie og Nis 
A. Nissen. Parret har børnene: 
Louisa, født d. 17.-8.-1979, Ly

dia, født d. 21.-1.-1983, og Ninna, født d. 25.-5.-1984. K.L. er træindustriarbejder. 
Han overtog gården d. 12.-4.-1990 fra sine svigerforældre Cathrine Marie og Nis A. 
Nissen, som købte den i 1956. Areal 6,1 ha.
Stuehuset er opført i 1950 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1950, svinestald fra 1954 og lade fra ca. 1880. Gården drives med en svine
produktion på 7 årssøer, der produceres 110 slagtesvin årligt. Planteproduktionens 
salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer og kornsilo. Maskinstation bruges til høst.

HARRES 10, HARRES, 6261 
BREDEBRO, tlf. 74-711357.
BENT ENDRUP PETERSEN, 
gårdejer, født d. 29.-7.-1944, søn 
af Gunde Marie og Viggo Peter
sen, gift d. 7.-11.-1964 med Inge 
Petersen, medhjælpende hustru, 
født d. 27.-9.-1946, datter af 
Else og Niels Jensen Borg. Par
ret har børnene: Gitte, født d. 
16.-4.-1965, og Janne, født d. 
4.-5.-1970.
B.E.P. overtog gården d. 1.-9.-1968 fra sin far Viggo Petersen, som købte den i 1930. 
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 45 ha., heraf tilkøbt 3 ha., der er 4 ha. skov. Der er 
forpagtet 5 ha. Stuehuset er opført omkring 1850, restaureret og tilbygget i 1978. 
Avlsbygningerne består af kostald, lade og svinestald, alle fra 1935, de er ombygget 
til kostald i 1970, foderhus fra 1960 og maskinhus fra 1984, der er gylletank. Gården
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drives med en kvægproduktion på 30 årskøer og 40 ungdyr af racen SDM. Planteproduk
tionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, varm lufts 
tørreri, træfyr og nogle vindmølleanparter. Maskinstation bruges lidt.

HARRES 18, "LINDEGAARD",

har børnene: Berit, født d. 27.-1.-1988, og

HARRES, 6261 BREDEBRO, tlf. 
74-710464.
MOGENS OG PETER CHRISTEN
SEN, gårdejere.
M.C. er født d. 18.-6.-1959, søn 
af Anna og Peter Christensen, 
gift d. 12.-7.-1986 med Gunvor 
Elbæk, medhjælpende hustru, 
født d. 11.-2.-1960, datter af 
Thyra og Peder Elbæk. Parret 

Morten, født d. 14.-11.-1989.
Mogens Christensen har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole, han er i repræsen
tantskabet for D.L.G. Han dannede I/S d. 1.-6.- 1984 med sin far Peter Th. Christen
sen, far og søn har hver sin halvdel i I/S, nuværende ejere er 2. og 3. generation på 
gården. Ejendomsskyld 2.500.000. Areal 103 ha., heraf tilkøbt 51 ha., der er 1,5 ha. 
skov. Hele gården nedbrændte i 1933 og blev genopført med stuehus, som løbende er 
restaureret. Avlsbygningerne blev opført med kvægstald og svinestald, som i 1985 blev 
ombygget til køer og kalve, lade fra 1933 og maskinhus fra 1983, der er 2 gylletanke. 
Gården drives med en kvægproduktion på 55 årskøer og 65 ungdyr af racerne SDM og 
RDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 3 traktorer, 1 
mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, kornsilo, varm lufts tørreri og der anvendes stald
varme til opvarmning af stuehuset. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. 
Faderen P.T.C. ejer bygningerne fra en nedlagt ejendom på Harres 9, staldbygningerne 
her bruges til ungdyr for I/S'et.

HARRES 30, "SØNDERGAARD", 
HARRES, 6261 BREDEBRO, tlf. 
74-710218.
JENS BEYER BENNEDSEN, gård
ejer, født d. 3.-8.-1961, søn af 
Meta og Ejnar Bennedsen.
J.B.B. er husbondafløser og er 
næstformand i læplantningslauget 
for Tønder Vest, han har været 
på Ladelund og Gråsten landbrugs
skoler. Han overtog gården d.
1.-11.-1985 fra sin far Ejnar Bennedsen, nuværende ejer er 6. generation på gården, 
som har været i familiens eje siden 1791. Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 55 ha., her
af 4,8 ha. skov. Gården brændte i 1907 og blev genopført med stuehus. Avlsbygninger
ne blev genopbygget med kvægstald, svinestald og lade, kvæg- og svinestald er ombyg
get til lade og maskinhus. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående 
af korn, fabrikskartofler og jordbær. Der er 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg og plan
tørreri med varm luft. Maskinstation bruges til høst, der er medhælp til jordplukning.

HARRES 31, HARRES, 6261 BREDEBRO, tlf. 74-711471.
MARINUS JØRGENSEN, husmand, født d. 29.-7.-1923, søn af Christiane og Peter Jør
gensen, gift d. 26.-5.-1945 med Bodil Hansen, medhjælpende hustru, født 30.-12.-1926, 
datter af Kirstine og Hans Hansen. Parret har datteren Kirsten, født d. 3.-3.- 1943. 
M.J. forpagtede gården d. 1.-5.-1945 og købte den d. 1.-5.-1953 fra sin far Peter Jør
gensen, nuværende ejer er 3. generation på gården, som kom i familiens eje i 1891. 
Ejendomsskyld 580.000. Areal 14,5 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført omkring 1850 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af 
kvægstald, svinestald og lade, alle fra 1961, og maskinhus fra 1962. På gården er der 
1 kornsilo og varm lufts tørreri.
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HARRES 32, "HARRES GAMMELGAARD", HARRES, 6261 BREDEBRO, tlf. 74- 
711184. CHRISTIAN RIGGELSEN JENSEN, gårdejer, født d. 17.-4.-1942, søn af Marie 
og Andreas Chr. Jensen, gift d. 27.-10.-1965 med Marie Magdalene Thomsen, medhjæl
pende hustru, født d. 5.-5.-1941, datter af Esther og Marquard Uhrwald Thomsen. Par
ret har børnene: Karen, født d. 28.-8.-1968, og Reiner Andreas, født 17.-3.-1970. 
C.R.J. har været på Tinglev Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-11.-1968 fra sin 
far Andreas Chr. Jensen, som købte gården i 1934.
Ejendomsskyld 1.650.0000. Areal 62 ha., heraf tilkøbt 4 ha.
Stuehuset er opført i 1865 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1956, som er om- og tilbygget i 1978, svinestald fra 1865 ombygget til 
kalvestald i 1983, lade fra 1875, der er gylletank. Gården drives med en kvægproduk
tion på 38 årskøer, 60 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens 
salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og kornsilo. 
Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

HARRES 36, HARRES, 6261 BRE
DEBRO, tlf. 74-711614.
HANS PETER NIELSEN, tømrer
mester, født d. 12.-3.-1949, søn 
af Botilde og Niels Dyhre Niel
sen, gift d. 20.-11.-1971 med Ul- 
rikke Bossen, maler, født d. 15.- 
4.-1950, datter af Esther og Jo
han Bossen. Parret har børnene: 
Palle, født d. 27.-10.-1973, og 
Trine, født d. 29.-3.-1977.
Der drives tømrerforretning, 

produktionsfabrik og malerforretning fra ejendommen, som blev overtaget d. l.-l.- 
1972 fra Misse Gelstrup. Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 7 ha., heraf 2 ha. plantage. 
Stuehuset er opført i 1933 og restaureret fra 1975-80. Avlsbygningerne består af kvæg
stald, lade og svinestald, alle fra 1933, de er ombygget til værksted i 1975, nye værk
steder bygget i 1983 og 1990, lagerhal fra 1990, lade og hestestald fra 1976. Gårdens 
besætning er på 4 rideheste. Der er 1 traktor samt nødvendige maskiner til sned
kerværkstedet.

HARRES 47, "SANDSKÅR", HAR
RES, 6261 BREDEBRO, tlf. 74- 
711998.
MICHAEL BARDENDORF, gård
ejer, født d. 1.-8.-1956, søn af 
Bente og Børge Bardendorf, bor 
sammen med Louise Keldsen, 
gartnermedhjælper, født d. 17.-2.- 
1958, datter af Jørgen Hansen. 
Parret har børnene: Niels, født 
d. 20.-6.-1977, og Sofie, født d.
9.-3.-1985. M.B. er falckredder. Han overtog gården 1.-8.-1989 fra Hans Peter Kudsk. 
Ejendomsskyld 590.000. Areal 4,9 ha.
Stuehuset er opført i 1953 og restaureret i 1989. Avlsbygningerne består af kvægstald 
fra 1970, svinestald fra 1953 og lade-maskinhus fra 1980. Gården drives med en svine
produktion på 5 årssøer, der sælges ca. 30 smågrise og 30 slagtesvin årligt, desuden er 
der 5 ammekøer og 7 ungdyr, det er Limousine krydsninger, der er 15 moderfår og 1 
vædder. På gården er der 1 traktor, 1 markvandingsanlæg og kornsilo.

HARRES 48, "HØJGÅRD", HARRES, 6261 BREDEBRO, tlf. 74-711173.
NIS NISSEN, gårdejer, født d. 10.-5.-1934, søn af Susanne og Jens Peter Nissen.
N.N. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården i 1962 fra M.
Ohlsen. Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 52 ha., heraf tilkøbt 22 ha.
Hele gården nedbrændte i 1939 og blev genopført med stuehus. Avlsbygningerne biev
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genopbygget med kvægstald og svinestald, som senere er ombygget til kvæg, lade fra 
1939 og maskinhus fra 1971. Gården drives med en kvægproduktion på 35 årskøer, 50 
ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der 
er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, kornsilo og varm lufts tørreri. 
Maskinstation bruges lidt.

HARRES 53, HARRES, 6261 BRE
DEBRO, tlf. 74-711924.
CHRISTIAN MARCUSSEN, gård
ejer, født d. 16.-8.-1958, søn af 
Enny og Jan Marcussen, bor sam
men med Mona Nielsen, pædagog
medhjælper, født d. 22.-5.-1957, 
datter af Erna og Niels Nielsen. 
Parret har børnene: Susanne, 
født d. 8.-3.-1986, og Annemet
te, født d. 13.-10.-1988.
C.M. har været på Bygholm

Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-11.-1980 fra Kaj Nissen.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 53 ha., heraf tilkøbt 8 ha. Der er forpagtet 26 ha. 
Stuehuset er opført i 1902 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg- og 
svinestalde fra 1950, de er om- og tilbygget til kvæg i 1975, samme år blev der byg
get lade og maskinhus, der er udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion 
på 52 årskøer og 10 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn 
°g raps. Der er 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg, 1 minilæsser, kornsilo og varm lufts 
tørreri. Maskinstation bruges til majshøst.

HARRES 54, "VESTERVANG", HARRES, 6261 BREDEBRO, tlf. 74-711188.
PETER NIELSEN CLAUSEN, gårdejer, født d. 14.-10.-1936, søn af Margrethe og Ing- 
vart Clausen, gift d. 2.-8.-1966 med Hanne Nørgaard, medhjælpende hustru, født d. 
24.-3.-1940, datter af Marie og Hans Nørgaard. Parret har børnene: Ingvart, født d. 
19.-6.-1967, og Hans, født d. 3.-7.-1969.
P.N.C. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-8.-1966 
fra sin far Ingvart Clausen, der byggede ejendommen som udflyttergård i 1929, den 
blev udflyttet fra hans fars ejendom i Harres.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 47 ha., heraf tilkøbt 15 ha., der er 2 ha. plantage. 
Stuehuset er opført i 1929 og restaureret i 1978. Avlsbygningerne består af kvægstald 
og svinestald fra 1929, de er ombygget til kostald og ungdyrstald i 1966, svinestald 
fra 1972, lade fra 1926 og maskinhus fra 1975, der er gylletank. Gården drives med en 
kvægproduktion på 22 årskøer og 30 ungdyr af racen DRK, desuden er der 30 årssøer, 
der produceres ca. 600 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, 
raps og ærter. På gården er der 3 traktorer, kornsilo og varm lufts tørreri. Der bruges 
lidt maskinstation.

HARRES 58, HARRES, 
6261 BREDEBRO, tlf. 74- 
711164.
NIS PETER BENNEDSEN, 
gårdejer, født d. 16.-1.- 
1942, søn af Anne Kathri
ne og Bende Nissen Ben- 
nedsen, gift d. 22.-3.-1967 
med Ingrid Sørensen, med
hjælpende hustru, født d. 
18.-6.-1942, datter af An
ne Cathrine Jefsine og 
Jens Sørensen. Parret har t 
født d. 10.-8.-1968, Benthe, født d. 25.-11.-1969, Henrik, født d. 23.-10.-1974, og 
Mogens, født d. 2.-3.-1976.
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N.P.B. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-3.-1967 fra sin 
far Bende Nissen Bennedsen, som byggede ejendommen i 1938, da den blev udflyttet 
fra slægtsgården Harres 30.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 30 ha., heraf tilkøbt 4 ha. Der er forpagtet 7 ha. 
Stuehuset er opført i 1938 og restaureret i 1978. Avlsbygningerne består af kvægstald, 
lade og svinestald, alle fra 1938, de er ombygget til ungdyrstald i 1953, kostald fra 
1964 udvidet i 1978, svinestald fra 1972 ombygget til kalve og fedekvæg, lade fra 
1953, maskinhuse fra 1974 og 1980 og foderhus fra 1975, der er gylletank og udendørs 
køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 58 årskøer, 70 ungdyr og 35 slag
tekalve af racen SDM. Der er 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg, 1 gyllevogn, kornsilo, 
varm lufts tørreri og der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset. Maskin
station bruges til høst.
N.P.B. ejer og driver også ejendommen Harres 56, den er på 25 ha. og vurderet til 
630.000. Stuehuset er udlejet og jorden drives sammen med Harres 58.

HARRES 59, HARRES, 6261 BRE
DEBRO, tlf. 74-711850.
NOMMEN BOYSEN, gårdejer, 
født d. 20.-2.-1946, søn af Hanne 
Marie og Carsten Boysen, gift d. 
22.-5.-1970 med Gunde Lorenzen, 
alternativ behandler, født d. 1.- 
4.-1951, datter af Christine og 
Jacob Lorenzen. Parret har bør
nene: Lorenz, født d. 25.-12.-1970, 
og Randi, født d. 14.-3.-1973. 
N.B. har været på Riber Kjær- 

gård Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-3.-1981 fra Christian Burhal Christen
sen. Ejendomsskyld 1.680.000. Areal 38 ha., heraf tilkøbt 10 ha. Der er forpagtet 20 
ha. Stuehuset er opført i 1981 efter en brand. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 
1979 indrettet til kostald og foderlade, kostald og svinestald fra 1939 ombygget til 
ungdyr i 1983. Gården drives med en kvægproduktion på 56 årskøer og 80 ungdyr af 
racen SDM, desuden er der 60 moderfår. På gården er der 2 traktorer. Der bruges en 
del maskinstation og der er 1 skoledreng til hjælp.

HARRES 63, "VIRKELYST", 
HARRES, 6261 BREDEBRO, tlf. 
74-711186.
BENDIX DYHRE NIELSEN, gård
ejer, født d. 11.-5.-1951, søn af 
Bothilde og Niels Dyhre Nielsen, 
gift d. 15.-5.-1981 med Herdis 
Eichner, plejer, født d. 28.-3.- 
1954, datter af Jørgine og Tho
mas Chr. Eichner. Parret har 
børnene: Michael, født d. 19.- 
8.-1980, og Christina, født d. 
15.- 10.-1982.
B.D.N. har været på Gråsten Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for Det blandede 
distrikts Landboforening og er formand for regnskabsudvalget. Han overtog gården d. 
1.-6.-1971 fra sin mor Bothilde Nielsen, nuværende ejer er 5. generation på gården, 
som kom i slægtens eje i 1816.
Ejendomsskyld 2.800.000. Areal 108 ha., heraf tilkøbt 56 ha., der er 10 ha. i skov i 
Søndervang.
Stuehuset er opført i 1933 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og svinestald fra 1933, de er ombygget til svin i 1974, slagtesvinestald fra 1973, 
farestald og goldsostald fra 1976, lade-maskinhus fra 1989, der er gylletank. Gården 
drives med en svineproduktion på 125 årssøer, der sælges ca. 2.700 slagtesvin årligt. 
Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og korn. På gården er der 3 trak-
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torer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, plansilo og gennemløbstørreri med varm 
luft. Der er 1 fast medhjælper på gården, som drives sammen med Harres 68, den er 
på 24 ha. og vurderet til 690.000. Stuehuset anvendes som medhjælperbolig og stald
bygningerne bruges til svineproduktionen.

d. 6.-10.-1959, og Ninna, født d. 19.-11.-1961.
T.C.H. forpagtede gården d. 1.-11.-1954 og købte 
Gyde og Valdemar E. Jørgensen, som købte gården

HARRES 64, HARRES, 6261 BRE
DEBRO, tlf. 74-711187.
THEODOR CARL HANSEN, gård
ejer, født d. 29.-8.-1926, søn af 
Johanne og Nis L. Hansen, gift 
d. 31.-10.-1953 med Asta Jørgen
sen, medhjælpende hustru, født 
d. 22.-10.-1929, datter af Gyde 
og Valdemar Ejner Jørgensen. 
Parret har børnene: Gyde Johan
ne, født d. 7.-10.-1955, Jutta, 
født d. 20.-9.-1956, Birgit, født

den i 1960 fra sine svigerforældre 
i 1927.

Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 33 ha., heraf tilkøbt 9 ha. Der er forpagtet 20 ha. 
Stuehuset er opført omkring 1800 og restaureret i 1976. Avlsbygningerne består af ko
stald fra 1959 som er udvidet i 1973, svinestald fra 1933 ombygget til garage og værk
sted, hønsehus fra 1974, lade fra 1980 og maskinhuse fra 1975 og 1978, der er gylle
tank. Gården drives med en besætning på 75 kvier af racen SDM, desuden er der 1 
ammeko og 1 ungdyr af racen Charolais og der er 6.900 høns. Planteproduktionens 
salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 2 traktorer, halvpart i mejetærsker, 
kornsilo, varm lufts tørreri og der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset.

HARRESVEJ 29, "NYGAARD", 
BREDE, 6261 BREDEBRO, tlf. 
74-711166.
SØREN HANSEN, husmand, født 
d. 6.-12.-1923, søn af Clara og 
Christian M. Hansen, gift d. 17.- 
10.-1964 med Anna Kirstine Ras
mussen, fabriksarbejder, født d. 
20.-11.-1942, datter af Frida og 
Peter Rasmussen. Parret har bør
nene: Eva Merete, født d. 8.-2.- 
1965, Tina, født d. 30.-5.-1967, 
tvillingerne Christian og Inga, født d. 2.-11.-1968, og Lenette, født d. 24.-4.-1971. 
S.H. har været på Kærhave Landbrugsskole, han er formand for Brede og omegns Hus
mandsforening og er medlem af Menighedsrådet. Han forpagtede gården d. 1.-3.-1960 
og købte den d. 1.-3.-1964 fra sin far Christian M. Hansen, som byggede gården i 
1929. Ejendomsskyld 930.000. Areal 28 ha., heraf tilkøbt 6 ha.
Stuehuset er opført i 1929. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1929, som er til
og ombygget i 1980, lade fra 1929 ombygget til kvæg og svin i 1969, svinestald fra 
1929, lade-maskinhus fra 1977 og foderhus fra 1980, der er gylletank. Gårdens be
sætning er på 3 årssøer, der produceres 40 slagtesvin årligt, desuden er der 7 amme
køer og 18 ungdyr, alle krydsninger. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps 
og ærter. Der er 2 traktorer og plansilo. Maskinstation bruges til høst og gyllekørsel.

HARRESVEJ 30, "GRANLYGAARD", BREDE, 6261 BREDEBRO, tlf. 74-711441.
BRODER HØJLAND BRODERSEN, gårdejer, født d. 8.-5.-1940, søn af Cathrine og 
Broder Brodersen, gift d. 20.-9.-1969 med Gurli Attemann Knudsen, medhjælpende hu
stru, født d. 2.-1.-1945, datter af Elli og Morten Knudsen. Parret har børnene: Broder 
Claus, født d. 3.-4.-1970, Ingrid Elisabeth, født d. 14.-12.-1971, Brian, født d. 15.-5.- 
1975, og Henrik, født d. 21.-8.-1980.
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Broder H. Brodersen overtog går
den d. 1.-3.-1968 fra sin far Bro
der Brodersen, nuværende ejer er 
4. generation på gården, som 
kom i slægtens eje i 1906.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 
54 ha., heraf tilkøbt 25 ha. Der 
er forpagtet 2,5 ha.
Hele gården brændte i 1927 og 
blev genopført på den anden side 
af vejen, stuehuset er senere 
tilbygget og løbende restaureret.

Avlsbygningerne blev bygget med kvægstald, svinestald og lade, alle fra 1927, kvæg
stald og svinestald er udbygget i 1948, svinestalden er i 1969 ombygget til kvæg, lade 
ombygget til kvæg samme år, svinestald fra 1976, lader fra 1969 og 1973 samt maskin
hus fra 1988, der er gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en kvægpro
duktion på 30 årskøer, 30 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 3 
årssøer, der produceres ca. 80 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er 
korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og varm lufts tørreri.

HARRESVEJ 38, "NY BOSHOLM", 
BREDE MARK, 6261 BREDEBRO, 
tlf. 74-711703.
BENT MØLLER, gårdejer, født 
d. 11.-6.-1944, søn af Maja og 
Martin Møller, gift d. 7.-7.-1973 
med Kirsten Mikkelsen, medhjæl
pende hustru, født d. 5.-3.-1948, 
datter af Marie og Enewald Mik
kelsen. Parret har børnene: Dor
the, født d. 24.-12.-1973, Nanna, 
født d. 26.-10.-1975, og Maria, 
født d. 29.-10.-1980. B.M. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog 
gården d. 1.-6.-1972 fra sin far Martin Møller, som købte gården i 1940. Areal 40 ha. 
Stuehuset er opført i 1916 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og svinestald fra 1916, ombygget til kostald i 1974, spaltestald fra 1974, lade 
fra 1916 og maskinhus fra 1980, der er gylletank. Gården drives med en kvægproduk
tion på 23 årskøer, 30 ungdyr og 12 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens 
salgsafgrøder er korn og raps. Der er 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg, kornsilo og 
varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til høst og roer.

HEDEGÅRDSVEJ 5, VISBY MARK, 6261 BREDEBRO, tlf. 74-783564.
CARL EJNER ANDERSEN, gårdejer, født d. 21.-11.-1955, søn af Petrea og Kjeld 
Andersen, bor sammen med Ingeborg Styrk, pædagogmedhjælper, født d. 13.-9.-1957, 
datter af Carla og Jens Styrk. Parret har børnene: Michael, født d. 9.-12.-1985, og 
Morten, født d. 27.-9.-1988.
C.E.A. arbejder som ingeniør på boreplatform. Han overtog gården d. 15.-2.-1983 fra 
D.L.R. Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 39 ha., heraf tilkøbt 12 ha.
Stuehuset er opført omkring 1890 og restaureret i 1979. Avlsbygningerne består af 
kvægstald fra 1930, svinestald fra 1965 ombygget til kvægstald, samt maskinhuse fra 
1970 og 1988, der er gylletank. Gården drives udelukkende med planteproduktion 
bestående af korn, raps og ærter. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker og plantørreri med 
varm luft.

HEDEGÅRDSVEJ 15, "VISBY HEDEGAARD", VISBY, 6261 BREDEBRO, tlf. 74-783143. 
AAGE SEIDELIN, gårdejer, født d. 26.-12.-1949, søn af Thyra og Erik Seidelin, gift d. 
24.-5.-1980 med Inger Karlshøj, medhjælpende hustru, født d. 2.-2.-1956, datter af 
Esther og Poul Karlshøj. Parret har børnene: Erik, født d. 7.-4.-1981, Mikkel, født d. 
15.-11.-1982, Simon, født d. 6.-1.-1988, og Emil, født d. 23.-6.-1990.
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Aage Seidelin har været på Grå
sten Landbrugsskole. Han købte 
halvpart i gården d. 1.-6.-1977 
og købte resten d. 1.-6.-1986 fra 
sin far Erik Seidelin, der købte 
ejendommen i 1958.
Ejendomsskyld 4.750.000. Areal 
184 ha., heraf 15 ha. skov. Der 
er forpagtet 30 ha.
Stuehuset er opført i 1847 og 
restaureret flere gange, senest i 
1988. Avlsbygningerne består af 
kvægstald fra 1847, kostald fra 

1970-71, spaltestald til ungdyr samme år, svinestald fra 1847 brændte i 1970, lade fra 
1876, maskinhus fra 1983 og halnbader fra 1973 og 1984, der er gylletank og indendørs 
køresiloer. Gården drives med en kvægproduktion på 104 årskøer, 110 ungdyr og 60 
slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps, ærter, 
græsfrø og græs til piller. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, 
plantørreri med varm luft og halmfyr. På gården er der ansat 1 fodermester, 1 fast 
medhjælper og 1 skoledreng, desuden bruges der lidt maskinstation.

HOVEDVEJEN 2, "VÆLDGAARD", 
6261 BREDEBRO, tlf. 74-711740. 
FEDDER ÄBLING PETERSEN, 
gårdejer, født d. 7.-8.-1940, søn 
af Karoline og Niels Endrup Pe
tersen, gift d. 30.-11.-1974 med 
Jette Marie Edwardsen, medhjæl
pende hustru, født d. 11.-10.-1940, 
datter af Poul Anton Edwardsen. 
Parret har børnene: Lars, født d. 
13.-9.-1968, Niels Christian, født 
d. 31.-12.-1974, og Lise Marie, 
født d. 19.-8.-1977.
F.Ä.P. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-1.-1972 fra sin 
far Niels Endrup Petersen, nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 87 ha., heraf tilkøbt 45 ha., der er 7 ha. skov, 4 ha. 
mose og 4 ha. eng.
Stuehuset er opført omkring 1900 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af 1 
kvægstald, som er ombygget i 1928 til kostald, svinestald, ombygget i 1928 og senere 
igen til fyrrum og garage, løsdriftsstald til ungdyr fra 1974, lade og foderhus fra 1928 
og maskinhuse fra 1971 og 1989. Gården drives med en kvægproduktion på 25 årskøer, 
25 ungdyr og 14 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 4 ammekøer og 4 ungdyr, 
Limousinekrydsninger, samt 1 tyr af racen DRK. Planteproduktionens salgsafgrøder er 
korn, raps og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, varm lufts tørreri, 
træfyr og nogle vindmølleanparter. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

HOVEDVEJEN 4, ÄSPE, 6261 
BREDEBRO, tlf. 74-711468.
PETER CORNELSEN, gårdejer, 
født d. 9.-5.-1945, søn af Elly og 
Mikkel Cornelsen, gift d. 26.-2.- 
1977 med Lena Keller, medhjæl
pende hustru, født d. 4.-7.-1954, 
datter af Marie og Christian Kel
ler. Parret har børnene: Mette, 
født d. 26.-2.-1978, og Mikkel, 
født d. 23.-6.-1982.

P.C. har været på Tommerup Højskole med landbrugsfag. Han overtog gården d. 1.-
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3.-1976 fra sin far Mikkel Cornelsen, nuværende ejer er 3. generation på gården, som 
blev bygget i 1910 af bedstefaderen.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 68 ha., heraf tilkøbt 19 ha., der er 20 ha. skov og 10 
ha. eng.
Stuehuset er opført i 1910 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stalde og svinestalde, alle fra 1910 og 1954, de er alle ombygget til kvæg, 6 minkhuse 
opført i 1984-1991, lade fra 1910 og maskinhus og kartoffellade fra 1977. Gårdens 
besætning er på 24 ammekøer, 50 ungdyr og 10 slagtekalve af kødkvægsrace, desuden 
er der 1 Limousine tyr. Minkbestanden er på 500 tæver. Planteproduktionens salgsaf
grøder er korn, raps, ærter, spisekartofler og græsfrø. Der er 3 traktorer, 1 markvan
dingsanlæg, 1 kartoffeloptager, kornsilo, varm lufts tørreri og træfyr. Maskinstation 
bruges til høst.

HOVEDVEJEN 24, "NY VOLLUMGAARD", SDR. VOLLUM, 6261 BREDEBRO.
NIELS LAUSTEN, gårdejer, født d. 8.-3.-1965, søn af Anni Rebekka og Anders 
Lausten.
N.L. har været på Dalum Landbrugsskole, han er uddannet driftsleder og har taget 
grønt diplom. Han overtog gården d. 1.-1.-1991 fra sin far Anders Lausten, der købte 
ejendommen af en fætter, Gunnar Lausten. Areal 67 ha.
Stuehuset er opført i 1935 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1935, svinestald fra 1973, lade fra 1950 og maskinhus fra 1978. Ejendommen 
drives sammen med "Vollumgaard", Løgumklostervej 23.

HUSUMVEJ 2, BALLUM, 6261 BREDEBRO, tlf. 74-716336.
PEDER WINTHER GJELSTRUP, gårdejer, født d. 23.-8.-1950, søn af Ingeborg og Ma
rinus Gjelstrup, gift d. 30.-7.-1977 med Christa Nielsen, medhjælpende hustru, født d. 
27.-4.-1956, datter af Hanne og Anders Nielsen. Parret har børnene: Jens, født d. 
28.-5.-1979, Christian, født d. 24.-2.-1982, Martin, født d. 1.-6.-1989, og Hanne Marie, 
født d. 17.-2.-1991.
P.W.G. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-8.-1983 fra 
sin far Marinus Gjelstrup, nuværende ejer er 4. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 62 ha., heraf tilkøbt 17 ha., der er 20 ha. eng. Der er 
forpagtet 30 ha.
Stuehuset er opført i 1853 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og svinestald fra 1864, de er om- og tilbygget i 1956 til kvæg og ændret igen i 
1977, lader fra 1864 og 1977 og maskinhus fra 1977, der er gylletank. Gården drives 
med en kvægproduktion på 36 årskøer og 50 ungdyr af racen SDM. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er korn, raps, ærter og græsfrø. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 
kornsilo, varm lufts tørreri og der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset. 
Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

HUSUMVEJ 4, HUSUM BALLUM, 6261 BREDEBRO, tlf. 74-716457.
PETER NICOLAISEN, gårdejer, født d. 18.-4.-1956, søn af Maren og Hans Knudsen 
Nicolaisen.
P.N. har været på Vejlby Landbrugsskole, hvor han er uddannet landbrugstekniker. Han 
overtog gården med en halvpart i 1977 og resten i 1981 fra sin far Hans Knudsen 
Nicolaisen, der købte ejendommen af en fætter, Thomas Nicolaisen, ejendommen har 
været i slægtens eje i nogle generationer.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 40,5 ha., heraf 4 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1878 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald, svinestald og lade-maskinhus, alle fra 1900. Gården drives udelukkende med 
planteproduktion bestående af korn, raps, ærter og lucerne til piller. Der er 2 
traktorer, halmfyr og vindmølleanparter. Maskinstation bruges lidt.

HØYBERGVEJ 73, "NØRMARK", NØRMARK, 6261 BREDEBRO, tlf. 74-783282.
NIELS OTTO LUND, gårdejer, født d. 9.-5.-1961, søn af Ellen Helene og Niels Lund. 
N.O.L. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården d. 5.-7.-1988 fra 
sin far Niels Lund, som købte den i 1953.
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Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 
90 ha., heraf tilkøbt 17 ha., der 
er 2 ha. skov. Der er forpagtet 
35 ha.
"Nørmarks"s stuehus er opført i 
1881 og løbende restaureret. 
Avlsbygningerne består af kvæg
stald, svinestald og lade, alle fra 
1853, de er ombygget til kvæg i 
1983 og der er bygget ny kostald 
i 1987, lade fra 1953 og maskins- 
hus fra 1978, der er gylletank og 

udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 95 årskøer, 150 ungdyr og 
50 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ær
ter. Der er 4 traktorer, 1 markvandingsanlæg, 1 rendegraver, 1 mini gummiged, korn
silo, varm lufts tørreri og der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset. På
gården er der 1 fodermester og der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.

HØYBERGVEJ 77, 6261 BREDEBRO, tlf. 74-783117.
MICHAEL PAULSEN, gårdejer, født d. 27.-7.-1966, søn af Erna og Bert Paulsen, gift 
d. 25.-5.-1991 med Inger Friis, køkkenmedhjælper, født d. 3.-4.-1967, datter af Hanne 
og Jens Egon Friis. Parret har sønnen Jesper, født d. 14.-6.-1990.
M.P. er uddannet elektriker. Han overtog gården d. 1.-11.-1988 fra Petra Petersen. 
Ejendomsskyld 460.000. Areal 14,7 ha. Der er forpagtet 3 ha.
Stuehuset er opført i 1927 og restaureret i 1989-90. Avlsbygningerne består af kvæg
stald, svinestald og lade, alle fra 1927. Gårdens besætning er på 2 ammekøer og 2 
ungdyr af racen Limousine, desuden er der en bestand af mink på 300 tæver. Plante
produktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter.

K.L. KNUDSENS VEJ 25, VISBY, 
6261 BREDEBRO, tlf. 74-783165. 
ARNE NIELSEN, gårdejer, født 
d. 30.-12.-1946, søn af Margre
the og Knud Nielsen, bor sam
men med Jytte Hansen, husmor, 
født d. 23.-2.-1961, datter af 
Inge og Boy Peter Hansen. Par
ret har børnene: Marlene, født 
d. 11.-9.-1983, Kim, født d. 9.- 
2.-1986, og Ditte, født d. 
26.-3.-1990.
A.N. er formand på Norsk Hydro. Han overtog gården d. 1.-1.-1985 fra sin far Knud
Nielsen, nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 470.000. Areal 15,9 ha. Der er bortforpagtet 12 ha.
Stuehuset er opført omkring 1850 og restaureret i 1956-57. Avlsbygningerne består af 
kvægstald og svinestald fra 1952 og lade fra 1951. Gården drives med en besætning på 
2 årssøer, der sælges ca. 25 smågrise årligt og der er 1 får. På gården er der 1 trak
tor. A.N. bor Rantzausvej 17, Visby, og hans mor bor på ejendommen.

KRINGLUM 3, KRINGLUM, 6261 BREDEBRO, tlf. 74-716515.
JENS CHRISTIAN JESSEN, gårdejer, født d. 4.-11.-1958, søn af Anna og Jørgen P. 
Jessen, gift d. 14.-5.-1982 med Inge Jensen, fabriksarbejder, født d. 5.-5.-1960, datter 
af Anna og Peter Jensen. Parret har børnene: Lene, født d. 27.-11.-1988, og Thomas, 
født d. 22.-5.-1990.
J.C.J. er i bestyrelsen for Rudbøl frivillige Brandværn. Han overtog gården d. 1.- 
10.-1985 fra D.L.R.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 40,5 ha., heraf tilkøbt 2,5 ha. Der er forpagtet 14 ha. 
Stuehuset er opført i 1937 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og svinestald fra 1937, de er ombygget til kostald i 1979, kalvestald fra 1987
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og lade samt ungdyrstald fra 1980, der er gylletank. Gården drives med en kvægpro
duktion på 29 årskøer, 40 ungdyr og 17 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens 
salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg og 1 
rotorharve. Maskinstation bruges til høst og finsnitning.

18.-7.-1930, datter af 
Christian Christensen, 
børnene: Bente, født 
1957, Martha, født

1958, og Jytte, født d. 14.-6.-1960. C.S.P. har været på Riber Kjærgård

KRINGLUM 5, KRINGLUM, 6261 
BREDEBRO, tlf. 74-716165.
CHRISTIAN SCHMIDT PETERSEN, 
gårdejer, født d. 9.-12.-1925, søn 
af Magdalene og Holger Peter
sen, gift d. 10.-11.-1956 med 
Tove Margrethe Christensen, 
medhjælpende hustru, født d.

Martha og 
Parret har 
d. 19.-4.- 

d. 19.-7.- 
Landbrugs

skole. Han overtog gården d. 1.-11.-1957 fra sin far Holger Petersen, nuværende ejer 
er 4. generation på gården, som kom i slægtens eje i 1843.
Ejendomsskyld 862.000. Areal 21 ha. Der er forpagtet 2 ha.
Stuehuset er opført i 1963. Avlsbygningerne består af kvægstald og svinestald fra 
1962, de er ombygget til kvæg i 1978, lade fra 1962 og maskinhus fra 1963. Gården 
drives med en kvægproduktion på 20 årskøer og 20 ungdyr af racen SDM. Plantepro
duktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer. Maskinstation bruges til høst.

KUMMERLEV 3, KUMMERLEV, 6261 BREDEBRO, tlf. 74-711286.
SØREN EJNER NICOALISEN, gårdejer, født d. 20.-6.-1941, søn af Elise Madsen og 
Peter Christian Nicolaisen, gift d. 2.-1.-1966 med Kirstine Marie Brodersen, omsorgs
medhjælper, født d. 13.-3.-1941, datter af Birgitte og Tage Brodersen. Parret har 
datteren Birgitte, født d. 4.-4.-1967.
S.E.N. er kreaturhandler og har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog 
gården d. 1.-1.-1966 fra sin far Peter Chr. Nicolaisen, som fik gården ved udstyknin
gen fra slægtsgården Kummerlev 5 i 1926.
Areal 26 ha. Der er bortforpagtet 20 ha.
Stuehuset er opført i 1926 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1926, som er udvidet i 1972, svinestalde fra 1926 og 1969, lade fra 1926, 
maskinhus fra 1980 og foderhus fra 1972. På gården er der 1 gennemløbstørreri med 
varm luft.

KUMMERLEV 5, KUMLED, 6261 BREDEBRO, tlf. 74-711555.
HENRIK SEIDELIN, gårdejer, født d. 1.-5.-1961, søn af Thyra og Erik Seidelin, gift d. 
5.-7.-1986 med Jonrid Lauritzen, hjemmesygeplejerske, født d. 6.-9.-1959, datter af 
Jensia og Johan Møller Lauritzen. Parret har datteren Laila, født d. 18.-7.-1989. 
H.S. er politiassistent, han har været på Ladelund og Lyngby landbrugsskoler. Han 
overtog gården d. 15.-3.-1991 fra Jens Thaysen.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 27 ha., heraf 2 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1930. Avlsbygningerne består af kvægstald, svinestald og lade, 
alle fra 1930, s vinestalden er ombygget til kvægstald. Gårdens besætning er på 20 
ammekøer, 10 ungdyr og 6 slagtekalve, alle krydsninger, desuden er der 1 tyr af racen 
Hereford. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 1 traktor og 1 
markboring.

KUMMERLEV 7, "SKOVLY", KUMLED, 6261 BREDEBRO, tlf. 74-711984.
CLAUS NIELSEN BIDSTRUP, gårdejer, født d. 9.-4.-1962, søn af Grethe og Bent Niel
sen, gift d. 25.-4.-1987 med Susanne Bidstrup, fabriksarbejder, født d. 5.-9.-1964, 
datter af Lissi og Jens Bidstrup. Parret har børnene: Tim, født d. 19.-3.-1983, og 
Vicke, født d. 15.-10.-1985.
C.N.B. er afdelingsleder. Han overtog gården d. 1.-7.-1989 fra Jens Sprøgel.
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Ejendomsskyld 435.000 Areal 9 ha.
Stuehuset er opført i 1936 og restaureret i 1990. Avlsbygningerne består af kvægstald, 
svinestald og lade, alle fra 1936. Gårdens besætning er på 9 ammekøer, 4 ungdyr, 8 
slagtekalve og 1 tyr, alle af racen Limousine. Der er 1 traktor og 1 markvandings
anlæg.

KUMMERLEV 9,"KUMLEDGAARD", 
KUMLED, 6261 BREDEBRO, tlf. 
74-711997.
HANS CHRISTIAN RIGGELSEN, 
gårdejer, født d. 5.-2.-1966, søn 
af Anna Cecilie og Hans A. Rig
geisen.
H.C.R. har været på Gråsten 
Landbrugsskole, han er formand 
for Tønderegnens Landboungdom. 
Han overtog gården d. 1.-7.-1991 
fra sin far Hans A. Riggeisen,

ejer er 4. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 42 ha., heraf 1 ha. skov. Der er forpagtet 8 ha.
Stuehuset er opført i 1870 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald, svinestald og lade, alle fra 1966, og maskinhus fra 1986, der er gylletank. 
Gården drives med en svineproduktion på 27 årskøer, 50 ungdyr og 15 slagtekalve af 
racen SDM, desuden er der en slagtesvineproduktion på 450 stk. årligt. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er korn, fabrikskartofler og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mark
vandingsanlæg, kornsilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til høst og gylle
udkørsel, der er 1 skoledreng til hjælp.

KUMMERLEV 11, KUMLED, 
6261 BREDEBRO, tlf. 74-711472. 
ANDRE RIGGELSEN, gårdejer, 
født d. 13.-7.-1934, søn af Elise 
Cathrine og Christian Riggeisen. 
A.R. har været på Ladelund 
Landbrugsskole. Han overtog går
den d. 1.-2.-1959, da den blev 
udstykket fra faderens ejendom 
Kummerlev 9. Ejendomsskyld 
980.000. Areal 30 ha., heraf til
købt 5 ha., der er 2 ha. eng. Der 
er forpagtet 5,5 ha. Stuehuset er opført i 1959 og løbende restaureret. Avlsbygninger
ne består af kvægstald, svinestald og lade, alle fra 1959, svinestald og lade er om
bygget til kvæg i 1972, lade-maskinhus fra 1977. Gården drives med en kvægprodukti
on på 23 årskøer og 40 ungdyr af racen SDM, desuden er der 10 geder og 1 buk. Plan
teproduktionens salgsafgrøder er korn og ærter. Der er 3 traktorer, 1 markvandingsan
læg, kornsilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til høst og ajleudkørsel.

KUMMERLEV 15, KUMLED, 
6261 BREDEBRO, tlf. 74-711270. 
HANS THOMSEN, gårdejer, født 
d. 2.-5.-1937, søn af Hansine Mar
grethe og Mads Nissen Thomsen, 
gift d. 25.-3.-1961 med Lene Ni
elsen, førtidspensionist, født d. 
13.-12.-1936, datter af Margrethe 
og Cornelius Nielsen. Parret har 
børnene: Nils, født d. 31.-5.-1963, 
og Steen, født d. 16.-2.-1965. 
H.T. har været på Høng Land-



-81- 

brugsskole. Han overtog gården d. 1.-11.-1959 fra sin farbror, nuværende ejer er 5. 
generation på gården.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 59 ha., heraf tilkøbt 11 ha., der 3 ha. eng.
Hele gården brændte i 1935 og blev genopført med stuehus, der løbende er restaure
ret. Avlsbygningerne blev genbygget med kvægstald, svinestald og lade, alle fra 1935, 
svinestalden er ombygget til kvæg i 1964 og maskinhus fra 1979, der er 1 miljøtank. 
Gården drives med en kvægproduktion på 30 årskøer, 30 ungdyr og 8 stude af racen 
SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og ærter. Der er 4 traktorer, 1 bug
seret mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, kornsilo og 2 korntørrerier med varm luft og 
halmfyr. Der er 1 skoledreng til hjælp. Ejendommen er solgt til sønnen Nils med over
tagelse d. 1.-1.-1992, kvægdriften fortsætter, sønnen er gift med Lizzette L. Jensen.

KUMMERLEV 17, KUMLED, 
6261 BREDEBRO, tlf. 74-711215. 
KRESTEN TØTTRUP, gårdejer, 
født d. 26.-6.-1927, søn af Marie 
og Anders Tøttrup, gift d. 25.-3.- 
1954 med Hansine Bendesen, med
hjælpende hustru, født d. 12.-11.- 
1927, datter af Karoline og Karl 
Bendesen. Parret har børnene: 
Anders, født d. 13.-1.-1956, Karo
line, født d. 25.-11.-1956, og Ma
rie, født d. 18.-5.-1965.

K.T. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1954 fra An
ders Petersen. Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 36 ha., heraf 1,5 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1972. Avlsbygningerne består af kvægstald og svinestald fra 
1930, de er ombygget til kostald i 1967, spaltestald til ungdyr fra 1972, lade fra 1930 
og maskinhus fra 1976. Gårdens besætning er på 60 stude af blandet race. Plantepro
duktionens salgsafgrøde er korn. Der er 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg, kornsilo og 
varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til høst.

KUMMERLEV 19,"THORSGAARD", 
KUMLED, 6261 BREDEBRO, tlf. 
74-711272.
KNUD CHRISTENSEN, gårdejer, 
født d. 10.-10.-1937, søn af Ma
ry og Thorvald Christensen, gift 
d. 6.-12.-1962 med Eline Tyge- 
sen, medhjælpende hustru, født 
d. 12.- 3.-1944, datter af Frida 
og Bo Mathias Tygesen. Parret 
har børnene: Birgitte, født d. 
8.-4.-1963,Henning,fødtd.l3.-9.-1964,
Anette, født d. 18.-8.-1969, og Jesper, født d. 18.-1.-1977.
K.C. har været på Høng Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for D.L.G. og medlem af 
Bredebro Byråd. Han forpagtede gården i 1967 og købte den d. 1.-5.-1969 fra sin far 
Thorvald Christensen, som købte gården i 1927.
Ejendomsskyld 1.650.000. Areal 72 ha., heraf tilkøbt 6,5 ha., der er 5 ha. skov og 4,5 
ha. eng. Der er forpagtet 16 ha.
Stuehuset er opført i 1926, løbende restaureret og tilbygget i 1980. Avlsbygningerne 
består af kvægstald fra 1926, svinestalde fra 1926 og 1950, disse stalde er ombygget 
og udvidet til kvæg i 1970, lader fra 1926 og 1952, maskinhus fra 1988, der er uden
dørs køresilo og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 37 årskøer, 60 
ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, 
ærter og fabrikskartofler. På gården er der 4 traktorer, 1 mejetærsker, 2 markvan
dingsanlæg, kornsilo, plantørreri og portionstørreri, begge med varm luft, og der an
vendes staldvarme til opvarmning af stuehuset. Sønnen Henning er medhjælper på går
den og der bruges maskinstation til finsnitning.
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1983, desuden er der plejebørnene: Nicolai Warncke,

LUNDE 5, LUNDE, 6261 BREDE
BRO, tlf. 74-711726.
SVEND ERIK MATTHIESEN, gård
ejer, født d. 4.-9.-1946, søn af 
Christine og Albert Matthiesen, 
gift d. 10.-3.-1973 med Lene Ma
rie Mikkelsen, socialpædagog, 
født d. 3.-12.-1950, datter af 
Sofie og Peter Mikkelsen. Parret 
har børnene: Jesper, født d. 20.- 
9.-1973, Mette, født d. 20.-5.- 
1981, og Lisbeth, født d. 6.-1.- 
født d. 28.-11.-1975, og Camilla

Warncke, født d. 29.-7.-1978.
S.E.M. er socialrådgiver, han har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole, han er med
lem af skolebestyrelsen i Bredebro. Han overtog gården d. 1.-5.-1973 fra sin far 
Albert Matthiesen, nuværende ejer er 5. generation på gården.
Ejendomsskyld 2.300.000. Areal 76 ha., der er bortforpagtet 56 ha.
Stuehuset er opført i 1951 og tilbygget i 1975. Avlsbygningerne består af kvægstald 
fra 1962, svinestald fra samme år ombygget til kalve i 1978, lade fra 1949 ombygget 
til spaltestald i 1978 og samme år blev der bygget maskinhus, der er indendørs køre
silo. Gårdens besætning er på 10 ammekøer, 5 ungdyr, 5 slagtekalve og 1 tyr, alle af 
racen Simmentaler, desuden er der 60 moderfår. Planteproduktionens salgsafgrøde er 
korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, plansilo med plantør
reri og varm luft.

LUNDE 9 og 11, "LUNDHOLM", 
LUNDE, 6261 BREDEBRO, tlf. 
74-710369.
KRESTEN HANSEN, gårdejer, 
født d. 10.-7.-1956, søn af Chri
stine og Niels Jessen Hansen, 
gift d. 18.-8.-1979 med Anna 
Christine Mattesen, medhjælpen
de hustru, født d. 16.-7.-1961, 
datter af Johanne og Henry 
Mattesen. Parret har børnene: 
Joan, født d. 16.-12.-1979, Nina, 
født d. 30.-6.-1983, og Jes, født d. 30.-11.-1984.
K.H. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården d. 6.-11.-1984 
fra Erik Oksen.
Ejendomsskyld 3.500.000. Areal 48 ha., heraf tilkøbt 2,5 ha. Der er forpagtet 80 ha. 
Stuehuset på Lunde 9 er opført i 1960 og stuehuset på Lunde 11 er fra 1880, det 
bruges til arbejderbolig. Avlsbygningerne består af kostald til løsdrift fra 1979, 
svinestald fra 1966 ombygget til ungdyr i 1972, lade fra 1990, maskinhus fra 1975 og 
foderhus fra 1988, der er gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en kvæg
produktion på 140 årskøer, 160 ungdyr og 80 slagtekalve af racen SDM. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 5 traktorer, 1 markvandingsanlæg 
og 1 gummiged. På gården er der 1 fodermester og 1 fast medhjælper, desuden bruges 
der maskinstation til høst og roer.

LØGUMKLOSTER VEJ 23, "VOLLUMGAARD", VOLLUM, 6261 BREDEBRO, tlf. 74- 
711180.
ANDERS LAUSTEN, gårdejer, født d. 25.-6.-1937, søn af Ingeborg og Jef Hansen 
Lausten, gift d. 6.-10.-1964 med Anni Rebekka Larsen, medhjælpende hustru, født d. 
5.-6.-1938, datter af Sigrid og Alfred Larsen. Parret har børnene: Niels, født d. 
8.-3.-1965, Hanne Rebekka, født d. 23.-5.-1967, Inge Mette, født d. 4.-10.-1969, og 
Anne Maria, født d. 29.-7.-1973.
A.L. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1966 fra sin
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far Jef H. Lausten, nuværende ejer er 3. generation på gården, som kom i familiens 
eje i 1914.
Ejendomsskyld 2.300.000. Areal 97 ha., heraf 5,5 ha. marskjord.
Stuehuset er opført i 1982. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1960, som er 
ombygget til kartoffel- og kornlager i 1977, svinestald fra 1969 ombygget til hjorte og 
heste i 1988, svinestald fra 1960 bruges nu til hjorte, maskinhuse fra 1966 og 1976. 
Gårdens besætning er på 20 hjorte, 2 rideheste og 1 travhest. Planteproduktionens 
salgsafgrøder er korn, fremavlsærter, raps og fabrikskartofler. Der er 5 traktorer, 1 
mejetærsker, 3 markvandingsanlæg, 1 gummiged, plantørreri, gennemløbstørreri med 
varm luft og 1 transportabel korntørreri. Der er 1 fast medhjælper til høst og i kar
toffelsæsonen.
A.L. ejer og driver også ejendommen Sdr. Vollum 3, 6261 Bredebro, den er på 14 ha. 
Stuehuset er udlejet og avlsbygningerne bruges til kornlager, gødningslager samt kar
tofler og maskiner.

MOLLERUP 1, MOLLERUP, 6261 BREDEBRO, tlf. 74-783140.
BENT JØRGENSEN, gårdejer, født d. 16.-2.-1944, søn af Christine og Julius Jørgen
sen, gift d. 4.-5.-1974 med Dora Hansen, hjemmehjælper, født d. 15.-9.-1936, datter 
af Cathrine Hansen. Parret har børnene: Bente, Lone, Lena og Tina.
B.J. driver lidt maskinstation fra ejendommen. Han overtog gården d. 1.-11.-1983 fra 
Andreas Møller.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 83 ha., heraf tilkøbt 10 ha. Der er forpagtet 30 ha. 
Stuehuset er opført i 1875 og restaureret i 1984. Avlsbygningerne består af kvægstald 
og lade fra 1955, svinestald fra 1875 og maskinhuse fra 1960 og 1984. Gårdens besæt
ning er på 20 ammekøer og 24 ungdyr af racen Hereford, 1 Simmentalertyr og 70 mo
derfår. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps, ærter og græsfrø. Der er 2 
traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, halmfyr og nogle vindmølleanparter.

MOLLERUP 5, MOLLERUP, 6261 BREDEBRO, tlf. 74-782573.
HANS PETERSEN LINNET, gårdejer, født d. 10.-8.-1953, søn af Charlotte og Peter 
Lausten Linnet, gift d. 10.-6.-1978 med Anna Margrethe Sønnichsen, lægesekretær/ 
håndarbejdslærer, født d. 14.-4.-1954, datter af Anne Kathrine og Hans H. Sønnichsen. 
Parret har børnene: Brian, født d. 12.-3.-1978, Vicky, født d. 29.-12.-1979, Kaja, født 
d. 22.-7.-1984, og Kirsten, født d. 9.-2.-1987.
H.P.L. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-3.-1978 
fra Andreas Jensen, som byggede den i 1959.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 59 ha., heraf tilkøbt 36 ha. Der er forpagtet 10 ha. 
Stuehuset er opført i 1959. Avlsbygningerne består af kvægstald og svinestald fra 
1959, de er ombygget til kalvestald i 1979, ny kostald og ungdyrstald fra 1980 samt 
lade fra 1959, der er udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 60 
årskøer, 70 ungdyr og 35 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder 
er korn, raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg og 
vindmølleanparter. Maskinstation bruges til høst.

MOLLERUP 7, MOLLERUP, 6261 BREDEBRO, tlf. 74-783375.
BØRGE PEDERSEN, gårdejer, født d. 3.-11.-1933, søn af Jacobine og Peder J. Peder
sen, gift d. 12.-6.-1959 med Margit Skøtt, husmor, født d. 26.-1.-1940, datter af Anna 
Marie og Hans Skøtt. Parret har børnene: Esther, født d. 18.-10.-1959, Ingrid, født d. 
4.-7.-1962, Karin, født d. 26.-10.-1963, og Flemming, født d. 19.-2.-1967.
B.P. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for Bredebro 
Husmandsforening. Han overtog gården d. 1.-4.-1968 fra Statens Jordlovsudvalg, han 
byggede selv ejendommen som statshusmandsbrug.
Areal 22,5 ha., heraf tilkøbt 6,5 ha.
Stuehuset er opført i 1968. Avlsbygningerne består af kvægstald, svinestald og lade, 
alle fra 1968, maskinhuse fra 1969 og 1981. Gården drives med en kvægproduktion på 
20 årskøer, 25 ungdyr og 10 slagtekalve af racen SDM. Der er 4 traktorer, kornsilo og 
varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet og der er en 
skoledreng til hjælp.
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MOLLERUP 9, "ØSTERGAARD", 
MOLLERUP, 6261 BREDEBRO, 
tlf. 74-783279.
CHRISTIAN HANSEN LAUSTEN, 
gårdejer, født d. 24.-12.-1950, 
søn af Nicoline og Johan Peter
sen Lausten, gift d. 31.-7.-1976 
med Hanne Marie Christensen, 
medhjælpende hustru, født d. 
18.-9.-1953, datter af Charlotte 
og Jef Christensen. Parret har 
datteren Helle, født 23.-5.-1985.

C.H.L. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-3.-1976 fra sin 
far Johan Petersen Lausten, nuværende ejer er 3. generation på gården. 
Ejendomsskyld 1.550.000. Areal 63,9 ha., heraf tilkøbt 28 ha.
Stuehuset er opført i 1882 og restaureret i 1976. Avlsbygningerne består af kostald og 
lade fra 1961, ungdyrstald fra 1979, maskinhus fra 1976, der er gylletank og udendørs 
køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 60 årskøer, 70 ungdyr og 20 slagte
kalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 3 trak
torer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, kornsilo, korntørreri og vindmølleanparter. 
Maskinstation bruges til roer og græssnitning.

MØLLEBAKKEN 5, "MØLLEGAAR
DEN", BREDE, 6261 BREDEBRO, 
tlf. 74-711449.
JEPSEN LAURIDSEN, gårdejer, 
født d. 8.-1.-1926, søn af Marie 
og Laurids Lauridsen, gift d. 
18.-11.-1954 med Andrea Car
stensen, medhjælpende hustru, 
født d. 10.-8.-1932, datter af 
Peter Carstensen. Parret har 
børnene: Laurids, født d. 28.- 
11.-1955, Per, født d. 9.-1.- 
1959, og Marianne, født d. 4.-7.-1966. J.L. overtog gården d. 1.-11.-1954 fra Christian
sen. Ejendomsskyld 860.000. Areal 25 ha., heraf tilkøbt 22 ha. Jorden er bortforpag- 
tet. Stuehuset er opført omkring 1870 og restaureret og tilbygget i 1971. Avlsbygnin
gerne består af kvægstalde fra 1956 og 1971, ungdyrstald fra 1974, svinestald fra 
1956, ombygget til hestestald, lade fra 1970 og maskinhus fra 1965. På gården er der 
1 traktor, kornsilo, varm lufts tørreri og halmfyr.

født d. 15.-2.-1960. H.P. arbejder ved Hartmann i

MØLLEVEJ 3, "VISBY MØLLE", 
VISBY, 6261 BREDEBRO, tlf. 74- 
783145.
HOLGER PETERSEN, gårdejer, 
født d. 3.-3.-1921, søn af Chri
stine og Chr. Marius Petersen, 
gift d. 18.-10.-1947 med Ingrid 
Nørgård, lægesekretær, født d. 
1.-12.-1928, datter af Kjerstine 
Nørgård. Parret har børnene: Hel
ga, født d. 14.-6.-1948, Christi
an, født d. 21.-3.-1951, og Eva, 

Tønder. Han overtog gården d. 1.- 
5.-1963 fra Enevald Christiansen. Der var indtil 1965 mølle på gården.
Ejendomsskyld 670.000. Areal 8 ha., heraf 2,5 ha. eng.
Stuehuset er opført omkring 1898 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af 
svinestald fra 1977. Gårdens besætning er på 30 moderfår. Planteproduktionens salgs
afgrøde er græs til piller. Der er 1 traktor.
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MØLLEVEJ 5, "VOS TE PAS", 
VISBY, 6261 BREDEBRO, tlf. 74- 
783640.
LAUGE NIELSEN JEPSEN, land
mand, født d. 28.-10.-1938, søn 
af Christine og Laust Nielsen 
Jepsen, gift d. 19.-4.-1962 med 
Else Aarup Jørgensen, husmor, 
født d. 13.-8.-1937, datter af 
Marie og Jørgen Mejlvang Jør
gensen. Parret har børnene: Jør
gen, født d. 5.-4.-1963, Kirsten, 

født d. 7.-9.-1964, Lars, født d. 26.-9.-1968, og Marie, født d. 7.-10.-1972.
L.N.J. er borgmester i Bredebro Kommune, han er medlem af erhversudviklingsrådet 
og er i bestyrelsen for Sønderjyllands erhversråd. Han overtog gården i 1972 fra Svend 
Boyschau. Gården blev udstykket som statshusmandsbrug fra Trøjborg i 1929.
Ejendomsskyld 930.000. Areal 11,2 ha., heraf 4 ha. mose. Der er forpagtet 6 ha.
Stuehuset er opført i 1929. Avlsbygningerne består af kvægstald og svinestald fra 
1929, som er ombygget til stuehus i 1988, løsdriftsstald og lade-maskinhus fra 1979. 
Gårdens besætning er på 25 ammekøer, 25 ungdyr og 1 tyr, alle af racen Hereford. 
Der er 1 traktor og nogle vindmølleanparter.

MØLLEVEJ 9, VISBY, 6261 BREDEBRO, tlf. 74-783113.
INGE MARIE JEGGESEN, gårdejer, født d. 20.-4.-1946, datter af Marie og Jens Las
sen, gift d. 9.-5.-1964 med Ejno Jeggesen, specialarbejder, født d. 14.-9.-1940, søn af 
Gertrud og Jegge Jeggesen. Parret har børnene: Kjeld, født d. 13.-3.-1966, Kaj, født 
d. 28.-8.-1967, og Lone, født d. 16.-9.-1973.
I.M.J. er køkkenmedhjælper på Tønder Sygehus. Hun overtog gården d. 1.-5.-1987 fra 
Nis Thøgersen.
Ejendomsskyld 580.000. Areal 9,8 ha., heraf tilkøbt 1 ha. Der er forpagtet 20 ha. 
Stuehuset er opført i 1940 og restaureret i 1987. Avlsbygningerne består af kvægstald 
fra 1973, som blev bygget efter en brand. Gårdens besætning er på 10 ammekøer og 
10 ungdyr af racerne Limousine og Simmentaler, desuden er der 22 moderfår og 2 
heste. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 1 traktor og nogle 
vindmølleanparter. Maskinstation bruges til høst.

MØLLEVEJ 13, VISBY, 6261 BREDEBRO, tlf. 74-783204.
JES ANDERSEN, gårdejer, født d. 2.-12.-1959, søn af Nelly og Jørn Andersen, gift d. 
19.-7.-1986 med Ane-Marie Andersen, født d. 12.-4.-1965, datter af Kate og Mogens 
Andersen. J.A. er oversergent, han har været på Tønder Landbrugsskole. Han overtog 
gården d. 1.-2.-1979 fra sin far Jørn Andersen, som købte gården d. 1.-5.-1970.
Ejendomsskyld 330.000. Areal 9 ha. Der er bortforpagtet 4 ha.
Stuehuset er opført i 1929. Avlsbygningerne består af kvægstald og svinestald fra 
1929, de er ombygget til hestestald i 1979-90, lade fra 1929. Gårdens besætning er på 
2 avlshopper, den ene Holstener og den anden Trakener, desuden er der 1 vallak. På 
gården er der halmfyr.

MØLLEVEJ 15, VISBY, 6261 
BREDEBRO, tlf. 74-783167.
NIELS FRIEDRICH HANSEN, 
landmand, født d. 28.-12.-1939, 
søn af Anni Magdalene og Boy 
Hansen, gift d. 4.-5.-1963 med 
Gerda Møller, medhjælpende hu
stru, født d. 26.-5.-1941, datter 
af Karen og Ejner Møller. Parret 
har børnene: Hanne, født d. 26.- 
4.-1964, Henning, født d. 9.-9.- 
1966, Thorkild, født d. 7.-11.-
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1969, og Ejner, født d. 15.-5.-1971.
N.F.H. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-5.-1963 fra 
Anton Meltesen.
Ejendomsskyld 840.000. Areal 31 ha., heraf tilkøbt 19 ha. Der er forpagtet 30 ha. 
Stuehuset er opført i 1931 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1931, ungdyrstald på spalter fra 1977, svinestald og lade fra 1931, laden er 
ombygget til foderrum, malkerum og svinestald, lade fra 1977 ombygget til heste og 
kalve, ny lade er bygget i 1982 og maskinhus med løsdrift er fra 1991, der er gylle
tank. Gården drives med en kvægproduktion på 27 årskøer, 40 ungdyr og 15 slagte
kalve af racen SDM, der er 24 årssøer og der sælges 400 smågrise årligt, desuden er 
der 4 ammekøer, 4 ungdyr og 1 tyr af racen Simmentaler og der er 4 avlshopper af 
racen Trakener. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 3 traktorer. 
Maskinstation bruges til høst og roer.

NØRBY 5, NØRBY, 6261 BREDEBRO, tlf. 74-783300.
MATHIAS CHRISTIAN FEY, husmand, født d. 10.-11.-1937, søn af Mary og Martin 

gift d. 30.-1.-11960 med Else Johanne Jeppesen, sygehusmedhjælper, født d.
23.-10.-1940, datter af Stinne og Marius Jeppesen. Parret har børnene: Arne, født d. 
10.-7.-1960, og Martin, født d. 21.-9.-1963.
M.C.F. overtog gården d. 1.-4.-1976 fra sin far Martin Fey, nuværende ejer er 3. ge
neration på gården.
Ejendomsskyld 800.000. Areal 25 ha., heraf tilkøbt 12 ha. Der er forpagtet 15 ha. 
Stuehuset er opført omkring 1890 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af 
kvægstalde fra 1952 og 1977, lade-maskinhus fra 1977. Gården drives med en kvæg
produktion på 30 årskøer og 50 ungdyr af racen Jersey. Planteproduktionens salgsaf
grøder er korn, raps og ærter. Der er 2 traktorer. Maskinstation bruges til lidt af 
markarbejdet.
M.F. ejer stuehuset på Nørby 6, hvor han selv bor.

født d. 25.-5.-1943, samt Alice, født d. 29.-12.-1951.

NØRBY 15, NØRBY, 6261 BRE
DEBRO, tlf. 74-783268.
HANS M. NICOLAISEN, gårdejer, 
født d. 23.-2.-1910, søn af Kjer- 
stine og Johannes Frederik Nico- 
laisen, gift d. 30.-4.-1938 med 
Jenny Lausten, medhjælpende hu
stru, født d. 3.-2.-1910, datter af 
Margrethe og Laust Laustsen. 
Parret har børnene: Johannes, 
født d. 5.-4.-1939, Laust, født d. 
26.-4.-1941, tvillingerne Anne 
Margrethe og Kjerstine Botilde,

H.M.N. har været på Ry Højskole med landbrugsfag. Han overtog gården d. 1.-4.-1938 
fra Niels Christensen, som byggede gården i 1879.
Ejendomsskyld 600.000. Areal 13,5 ha., heraf tilkøbt 1,5 ha. Jorden er bortforpagtet 
til sønnen Laust.
Stuehuset er opført i 1879 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og svinestald fra 1879, svinestalden er tilbygget i 1948, samme år blev der 
bygget lade, maskinhus fr 1950. Gårdens besætning er på 5 årssøer, der produceres ca. 
50 slagtesvin årligt. Der er 1 traktor og kornsilo.

NØRBY 22, NØRBY, 6261 BREDEBRO, tlf. 74-783530.
CHRISTIAN JØRGENSEN, gårdejer, født d. 27.-5.-1953, søn af Ingrid og Iver Jør
gensen, gift d. 12.-7.-1974 med Birthe Callesen, kontormedhjælper, født d. 8.-3.-1954, 
datter af Ellen og Hasn Calsen. Parret har børnene: Monja, født d. 29.-4.-1975, Lone, 
født d. 22.-2.-1977, og Louise, født d. 18.-9.-1980.
C.J. arbjder ved Hartmann i Tønder. Han overtog gården d. 1.-4.-1988 fra sine 
svigerforældre Ellen og Hans Callesen, nuværende ejer er 3. generation på gården.
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Ejendomsskyld 650.000. Areal 18 ha., der er frasolgt 1 ha. Der er bortforpagtet 15 og 
forpagtet 2,5 ha.
Stuehuset er opført i 1914 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og svinestald fra 1914, de er ombygget til svinestald i 1960, samme år blev der 
bygget lade-maskinhus. Gårdens besætning er på 13 moderfår af racen Texel og 2 
heste. Der er 1 traktor.

19.-1.-1977. P.K.O. er udlært smedesvend. Han 
Caroline og Villy Gehrt.

NØRREHUS BALLUM 5, NØRRE
HUS, 6261 BREDEBRO, tlf. 74- 
716414.
PAUL KRISTIAN OUTZEN, gård
ejer, født d. 11.-6.-1949, søn af 
Mathilde og Karl Outzen, gift d. 
14.-7.-1973 med Ilse Johannsen, 
kontorassistent og omsorgsmed
hjælper, født d. 27.-7.-1953, dat
ter af Lilli og Hans Johannsen. 
Parret har børnene: Elin, født d. 
19.-11.-1974, og Helge, født d. 

overtog gården d. 1.-10.-1990 fra

Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 51,3 ha. Der er forpagtet 7,5 ha.
Stuehuset er opført i 1889 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og svinestald fra 1740, de er ombygget indvendig i 1948, lade fra 1914 og 
maskinhus fra 1991. Gårdens besætning er på 22 ammekøer, 22 ungdyr og 20 slagte
kalve af en kødkvægsrace, desuden er der 1 Limousinetyr. Planteproduktionens salgs
afgrøder er korn og raps. Der er 1 traktor, kornsilo og varm lufts tørreri.

NØRREHUS BALLUM 7, NØRRE
HUS BALLUM, 6261 BREDEBRO, 
tlf. 74-716247.
CARL OLAV EHMSEN, gårdejer, 
født d. 29.-1.-1950, søn af Ama
lie og William Ehmsen, gift d. 
5.-6.-1976 med Joan Kvorning 
Jensen, husholdningstekniker, 
født d. 5.-3.-1954, datter af 
Ruth og Svend Aage Jensen. Par
ret har børnene: William, Ene
vold, født d. 9.-12.-1977, Svend
Aage, født d. 1.-2.-1979, Rune, født d. 21.-3.-1984, og Boye, født d. 12.-7.-1985.
C.O.E. har været på Hammerum Landbrugsskole, han er medlem af skolebestyrelsen. 
Han overtog gården d. 31.-12.-1975 fra sin far William Ehmsen, nuværende ejer er 3. 
generation på gården.
Ejendomsskyld 2.500.000. Areal 65 ha. Der er forpagtet 15 ha.
Stuehuset er opført omkring 1800 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af 
kvægstald fra 1950, ungdyrstald med spalter fra 1980, svinestald fra 1950 ombygget 
til kvægstald, foderlade fra 1984 og maskinhus fra 1976. Gården drives med en kvæg
produktion på 50 årskøer, 70 ungdyr og 30 slagtekalve af blandet race, desuden er der 
80 høns. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 3 traktorer, 
1 mejetærsker, gyllevogn, kornsilo, plantørreri med varm luft og der anvendes stald
varme til opvarmning af stuehuset.

NØRREVEJ 2, BÅDSBØL BALLUM, 6261 BREDEBRO, tlf. 74-716127.
LAURIDS EICHNER, gårdejer, født d. 14.-2.-1932, søn af Marie og Otto D. Eichner, 
gift d. 3.-6.-1955 med Karin Rohde, husmor, født d. 11.-4.-1936, datter af Henni og 
Otto Rohde. Parret har børnene: Otto, født d. 14.-12.-1955, og Svend Erik, født d. 
3.-9.-1960.
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stald fra 1900, de er ombygget indvendig til kvæg

Laurids Eichner overtog gården 
d. 1.-7.-1975 fra Skak Jensen. 
O.E. har drevet slægtsgården By
vej 41, Ballum, fra 1960-75 og 
jorden herfra er tillagt Nørrevej 
2.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 
38 ha., heraf tilkøbt 12 ha. Der 
er forpagtet 8 ha.
Stuehuset er opført i 1880 og lø
bende restaureret. Avlsbygninger
ne består af kvægstald og svine- 
i 1980, lade-maskinhus fra 1900.

Gården drives med en kvægproduktion på 25 årskøer og 30 ungdyr af racen SDM. Plan
teproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 2 traktorer, kornsilo og varm 
lufts tørreri. Maskinstation bruges til høst og gylleudkørsel.

NØRRE VOLLUM 9, NØRRE VOLLUM, 6261 BREDEBRO, tlf. 74-711582.
THOMAS TYGESEN, gårdejer, født d. 28.-7.-1941, søn af Frida og Boh Matthiesen 
Tygesen, gift d. 21.-11.-1964 med Alice Kathrine Ehmsen, hjemmehjælper, født d. 
19.-6.-1945, datter af Anne og Magnus Ehmsen. Parret har børnene: Jørn og Brian. 
T.T. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1970 fra sin 
far Boh M. Tygesen, som købte gården i 1940.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 47 ha., heraf tilkøbt 8 ha.
Stuehuset er opført omkring 1935 og restaureret i 1970. Avlsbygningerne består af 
kvægstalde og svinestalde fra 1935 og 1946, de er alle ombygget til svin i 1970, ny 
svinestald fra 1964 og lade og maskinhus fra 1979. Gården drives med en slagtesvine- 
produktion på 500 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps, ærter 
og spise- og fabrikskartofler. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, 
1 kartoffeloptager, kornsilo, varm lufts tørreri, halmfyr samt vindmølleanparter. Der 
er 1 skoledreng til hjælp.

NØRRE VOLLUM 15, NØRRE 
VOLLUM, 6261 BREDEBRO, tlf. 
74-711909.
ANDERS NIELSEN VESTER-
GAARD, gårdejer, født d. 23.- 
11.-1945, søn af Emilie og Chre
sten Vestergaard, gift d. 10.-2.- 
1968 med Ulla Kjær, butiksassi
stent, født d. 6.-1.-1948, datter 
af Minna og Hans Kjær. Parret 
har børnene: Lars, født d. 18.- 
6.-1968, Lone, født 9.-12.-1970, 
og Torben, født d. 6.-3.-1979.
A.N.V. er ansat ved Top-Danmark, han har været på Ladelund Landbrugsskole og er 
medlem af skolebestyrelsen. Han overtog gården d. 1.-7.-1978 fra sin far Chresten 
Vestergaard, nuværende ejer er 5. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 42 ha., heraf 1 ha. skov.
Stuehuset er opført omkring 1750 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af 
kvægstald fra 1951, som er ombygget til svinestald i 1978, svinestalde fra 1951 og 
1960, slagtesvinestald fra 1978, lade fra 1750 ombygget i 1932 og maskinhus fra 1964. 
Gården drives med en svineproduktion på 52 årssøer, der produceres 1.000 slagtesvin 
årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 1 traktor, 1 meje
tærsker, 1 markvandingsanlæg, kornsilo, varm lufts tørreri og træfyr.

NØRRE VOLLUM 17, NØRRE VOLLUM, 6261 BREDEBRO, tlf. 74-710183.
POUL CHRISTIAN POULSEN, gårdejer, født d. 13.-2.-1958, søn af Laurette og Peter 
G. Poulsen, gift d. 14.-5.-1983 med Jytte Jessen Friederichsen, medhjælpende hustru,
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født d. 28.-7.-1951, datter af Anni og Herman Friedrichsen. Parret har børnene: Anja, 
født d. 19.-1.-1972, og Tom, født d. 23.-7.-1974.
P.C.P. har været pä Korinth og Riber Kjærgård landbrugsskoler. Han overtog gården 
d. 1.-2.-1983 fra Søren A. Sørensen.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 68 ha., heraf tilkøbt 20 ha. Der er forpagtet 10 ha. 
Stuehuset er opført i 1963. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1963, som er om
bygget til sostald i 1983, svinestald fra 1972, klimastald fra 1986, lade fra 1976 og 
maskinhus fra 1978, der er gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 60 
årssøer, der sælges 500 smågrise og 800 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsaf
grøder er korn, raps, ærter og fabrikskartofler. Der er 4 traktorer, 2 markvandingsan
læg, 1 kartoffellægger og -optager, kornsilo og varm lufts tørreri. Maskinstation 
bruges til høst og gødning.

NØRRE VOLLUM 20, NØRRE VOLLUM, 6261 BREDEBRO, tlf. 74-711581. 
ANDREAS NIELSEN, gårdejer, født d. 31.-1.-1944, søn af Kirstine og Marinus Nielsen, 
gift d. 10.-9.-1976 med Karin Tæstensen Ganderup, medhjælpende hustru, født d. 
18.-1.-1949, datter fChrstine og Wilhelm Ganderup. Parret har børnene: Mette, født d. 
9.-4.-1973, Henrik, født d. 2.-4.-1977, og Jesper, født d. 31.-3.-1983.
A.N. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-3.-1970 
fra Anders Winther.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 63 ha., heraf tilkøbt 25 ha. Der er forpagtet 8,3 ha. 
Stuehuset er opført i 1986. Avlsbygningerne består af kostald fra 1972, lade fra 1977 
og maskinhus fra 1990. Gården drives med en kvægproduktion på 45 årskør, 65 ungdyr 
og 25 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 3 får. Planteproduktionens salgsafgrø
der er korn, raps og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og 1 markvandingsan
læg. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

PARKVEJ 21, VISBY, 6261 BREDEBRO, tlf. 74-783174.
AAGE JESSEN, gårdejer, født d. 13.-4.-1931, søn af Jesine og Jes Nielsen Jessen. 
Aa.J. overtog gården i 1961 fra sin mor Jesine Jessen, nuværende ejer er 3. genera
tion på gården.
Ejendomsskyld 750.000. Areal 18 ha., heraf tilkøbt 12 ha. Der er forpagtet 28 ha. 
samt staldbygninger fra broderen Parkvej 26.
Stuehuset er opført i 1877 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af lade fra 
1974 og maskinhus fra 1972. Gården drives med en besætning på 22 årskøer, 40 ungdyr 
og 10 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 2 årssøer, der produceres 30 slagte
svin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. På gården er der 
2 traktorer, der er 1 skoledreng til hjælp.

PARKVEJ 26, VISBY SØNDER
MARK, 6261 BREDEBRO, tlf. 
74-783494.
HANS PETER JESSEN, gårdejer, 
født d. 10.-7.-1922, søn af Jesine 
og Jes Nielsen Jessen.
H.P.J. har været på Gråsten 
Landbrugsskole. Han overtog går
den i 1947 fra sin far Jes Niel
sen Jessen, nuværende ejer er 4. 
generation på gården, som er ud
flyttet fra en slægtsgård i Visby.

Ejendomsskyld 890.000. Areal 30 ha. Jorden er bortforpagtet til broderen, Parkvej 21. 
Stuehuset er opført i 1857 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald, svinestald og lade-maskinhus, alle fra 1857, og hestestald fra 1903. På gården 
er der 2 traktorer og 1 træfyr.

PARKVEJ 29, "SØNDERGÅRD", VISBY, 6261 BREDEBRO, tlf. 74-783244.
BERNHARD CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 29.-8.-1928, søn af Marie Mathilde og
Alfred V. Christensen, gift d. 24.-9.-1960 med Solveig Lauritzen, medhjælpende hu-
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på gården. Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 33 ha.

stru, født d. 5.-7.-1931, datter af 
Christine Marie og Jørgen J. Lau
ritzen. Parret har børnene: Er
ling, født d. 14.-7.-1961, Hans, 
født d. 22.-1.-1963, Torsten, født 
d. 15.-1.-1965, og Tina Marie, 
født d. 23.-10.-1972.
Bernhard Christensen har været 
på Gråsten Landbrugsskole. Han 
overtog gården d. 1.-10.-1960 fra 
sin far Alfred V. Christensen, 
nuværende ejer er 4. generation

Stuehuset er opført i 1856 og om- og tilbygget i 1930. Avlsbygningerne består af kvæg
stald, svinestald og lade, alle fra 1930, og maskinhus fra 1974. Gården drives med en 
kvægproduktion på 20 årskøer, 30 ungdyr og 12 slagtekalve af racen SDM. Plantepro
duktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer. Maskinstation bruges til høst.

RANDERUP 1, RANDERUP, 6261 BREDEBRO, tlf. 74-716241.
JENS CHRISTIAN ANDRESEN, gårdejer, født d. 1.-4.-1932, søn af Anna Marie Botilde 
og Andreas Andresen. J.C.A. har været på Hillerød Landbrugsskole. Han overtog går
den d. 1.-11.-1978 fra sin far Andreas Andresen, som købte gården i 1929.
Ejendomsskyld 950.000. Areal 34 ha. Der er forpagtet 7 ha.
Stuehuset er opført i 1912 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1938, som er om- og tilbygget i 1968, samme år blev der bygget svinetald og 
lade-maskinhus er fra 1979. Gården drives med en kvægproduktion på 24 årskøer og 30 
ungdyr af racen SDM, desuden er der 8 årssøer, der sælges ca. 140 smågrise årligt. 
Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og ærter. Der er 2 traktorer og kornsilo 
med kold luft. Maskinstation bruges en del og der er 1 skoledreng til hjælp.

RANDERUP 7, RANDERUP, 6261 BREDEBRO, tlf. 74-716564.
KURT CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 5.-9.-1953, søn af Edel og Erik Christensen, 
gift d. 2.-8.-1980 med Conny Jensen, hjemmehjælper, født d. 25.-1.-1955, datter af 
Ulla og Erling Jensen. Parret har børnene: Brian Morten, født d. 9.-11.-1973, Allan 
Stig, født d. 4.-8.-1977, Henrik Kurt, født d. 20.-4.-1982, og Louise Kirstine, født d. 
28.-4.-1990.
K.C. er træindustriarbejder. Han overtog gården d. 15.-4.-1986 fra Aage Hansen. 
Ejendomsskyld 995.000. Areal 31,5 ha., heraf tilkøbt 6 ha., der er 6 ha. eng. Der er 
forpagtet 3,5 ha.
Stuehuset er opført i 1970 og udbygget i 1989. Avlsbygningerne består af kvægstalde 
og svinestalde, alle fra 1964 og 1968, lade fra 1962 og maskinhus fra 1980. Gården 
drives med en svineproduktion på 20 årssøer, der sælges ca. 300 smågrise og 150 
slagtesvin årligt, desuden er der 14 ammekøer, 15 ungdyr og 7 slagtekalve, det er 
Limousinekrydsninger, der er 1 Limousinetyr. Planteproduktionens salgsafgrøder er 
korn, raps og ærter. Der er 4 traktorer, 1 markvandingsanlæg, 1 rundballepresser og 
plantørreri med kold luft. Maskinstation bruges til bl.a. høst

RANDERUP 11, "NYGAARD", 
RANDERUP, 6261 BREDEBRO, 
tlf. 74-716243.
BENDIX MATTHIESEN, gårdejer, 
født d. 7.-4.-1926, søn af Petrea 
og Wilhelm Matthiesen, gift d. 
28.-7.-1950 med Anne Vilhelmine 
Nielsen, medhjælpende hustru, 
født d. 24.-12.-1926, datter af 
Petrea og Marius Chr. Nielsen.
B.M. forpagtede gården i 1950 og købte den i 1970 fra sin far Wilhelm Matthiesen, 
som havde købt gården fra en onkel.
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Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 65 ha. Der er bortforpagte! 15 ha.
Stuehuset er opført i 1860 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og svinestald fra 1966, lade fra 1979 og lade-maskinhus fra 1940. Gården drives 
med en kvægproduktion på 16 årskøer, 16 ungdyr og 10 slagtekalve af racen SDM. 
Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 2 traktorer. Maskin
station bruges til høst.

W.J. er udlært smedesvend. Han overtog gården

RANDERUP 14, "LUNDVANG", 
RANDERUP, 6261 BREDEBRO, 
tlf. 74-716134.
WILHELM JAKOBSEN, gårdejer, 
født d. 6.-1.-1919, søn af Marie 
og Johannes Jakobsen, gift d. 
1.-2.-1958 med Maren Jacobsen, 
medhjælpende hustru, født d. 
29.-1.-1927, datter af Marie og 
Hans Jacobsen. Parret har børne
ne: Marie, født d. 28.-10.-1959, 
og Christa, født d. 8.-7.-1966. 

d. 1.-8.-1970 fra Anders Brodersen
Hansen. Ejendomsskyld 800.000. Areal 19,4 ha., heraf 0,5 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1929 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald, svinestald og lade-maskinhus, alle fra 1929. Gården drives udelukkende med 
planteproduktion bestående af korn, raps og ærter. Der er 1 traktor. Maskinstation 
bruges til høst.

RANDERUP 17, RANDERUP, 6261 BREDEBRO, tlf. 74-716637.
ANDREAS NIELSEN, forpagter, født d. 28.-5.-1964, søn af Marie og Christian M. Ni
elsen, gift d. 5.-7.-1986 med Mona Hansen, sygeplejeelev, født d. 7.-9.-1966, datter af 
Herdis og Børge Hansen. Parret har børnene: Lars, født d. 28.-12.-1987, og Kasper, 
født d. 25.-12.-1989.
A.N. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han forpagtede gården d. 1.-4.- 
1986 fra Menighedsrådet. Gården er bygget som præstegård i 1844.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 25 ha. Der er forpagtet 20 ha-
Stuehuset er opført i 1844 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og svinestald fra 1935, de er ombygget til kostald og ungdyrstald i 1972, samme 
år blev der bygget lade, maskinhuset er fra 1975, der er gylletank. Gården drives med 
en kvægproduktion på 40 årskøer og 40 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens 
salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 2 traktorer. Maskinstation bruges til høst.

RANDERUP 39, "KRYDSNINGSGÅRDEN", RANDERUP, 6261 BREDEBRO, tlf. 74- 
716314.
HANS PETER MARTINSEN, gårdejer, født d. 3.-10.-1929, søn af Karoline og Alfred 
Martinsen, gift d. 12.-11.-1960 med Irene Jensen, sygehjælper, født d. 3.-9.-1939, 
datter af Elisabeth og Svend Dahl. Parret har sønnen Svend, født d. 21.-2.-1963.
H.P.M. overtog gården i 1963 fra sin far Alfred Martinsen, nuværende ejer er 3. gene
ration på gården.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 33 ha.
Stuehuset er opført omkring 1864 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af 
kvægstalde fra 1972-74 og 1979, svinestald fra 1945 og maskinhus fra 1979, der er 
gylletank. Gården drives med en ammekobesætning på 36 ammekøer, 30 ungdyr og 10 
slagtekalve, alle krydsninger, desuden er der 1 tyr af racen Blonde d. Aguitaine. 
Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 1 traktor, der bruges 
maskinstation til høst og gylleudkørsel.

RANDERUP 44, RANDERUP, 6261 BREDEBRO, tlf. 74-716428.
BØRGE MADS HANSEN, gårdejer, født d. 8.-8.-1942, søn af Ane Marie og Jens Andre
sen Hansen, gift d. 26.-6.-1965 med Herdis Tychsen, medhjælpende hustru, født d. 
7.-4.-1946, datter af Eline og Christian Tychsen. Parret har børnene: Mona, født d.
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7.-9.-1966, Inga, født d. 15.-8.- 
1968, Jens Christian, født d. 16.- 
7.-1972, og John Ivan, født d. 
30.-10.-1973.
Børge M. Hansen er graver ved 
Randerup Kirke og fruen er orga
nist. Gärden blev forpagtet i 
1964 og overtaget d. 10.-8.-1967 
fra faderen Jens Andresen Han
sen, som købte den i 1937.
Ejendomsskyld 630.000. Areal 
17,5 ha., heraf tilkøbt 13 ha. Der

er forpagtet 7,5 ha. Stuehuset er opført i 1863 og restaureret 1975-80. Avlsbygninger
ne består af kvægstald, svinestald og hestestald, alle fra 1939, de er ombygget til svin 
og udvidet i 1963, ny kostald fra 1967 og lade-maskinhus fra 1968-78, foderhus og 
ungdyrstald fra 1969, der er gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en 
kvægproduktion på 18 årskøer, 20 ungdyr og 3 stude af blandet race, desuden er der 3 
årssøer, der produceres ca. 60 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. 
Der er 2 traktorer. Maskinstation bruges til høst og gylleudkørsel.

RANDERUP 48, RANDERUP, 6261 BREDEBRO, tlf. 74-716101.
RICHARD PEDERSEN, husmand, født d. 7.-1.-1925, søn af Margrethe og Peder J. 
Pedersen, gift d. 20.-2.-1954 med Minna Pedersen, medhjælpende hustru, født d. 
5.-9.-1936, datter af Vilhelmine og Lorens Pedersen. Parret har børnene: Peter Jacob, 
født d. 28.-11.-1956, og Svend, født d. 28.-1.-1961.
R.P. forpagtede gården i 1952 og købte den d. 1.-11.-1954 fra sin far Peder J. 
Pedersen, nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 670.000. Areal 17,5 ha., heraf tilkøbt 5,5 ha. Der er forpagtet 4 ha. 
Stuehuset er opført i 1931 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og svinestald fra 1964, lade fra 1974 og maskinhus fra 1970. Gården drives med 
en kvægproduktion på 15 årskøer, 20 ungdyr og 8 slagtekalve af racen SDM, der er 6 
årssøer og produceres 90 slagtesvin årligt, desuden er der 1 ammeko og 4 ungdyr, alle 
krydsninger, samt 1 hest. På gården er der 2 traktorer. Maskinstation bruges til høst.

RANDERUP 50B, "NØDDEVANG", RANDERUP, 6261 BREDEBRO, tlf. 74-716470. 
MARCEL TE BRAKE, gårdejer, født d. 16.-5.-1962, søn af Johanna og Jan te Brake, 
gift d. 10.-5.-1985 med Jolande Krabben, medhjælpende hustru, født d. 4.-12.-1962, 
datter af Anna og Anton Krabben. Parret har børnene: Oetske, født d. 8.-1.-1987, og 
Mirle, født d. 10.-12.-1988.
M.T.B. har været på landbrugsskole i Holland 2 gange. Han overtog gården d. 1.-5.- 
1989 fra Christian Marcussen. Areal 84 ha.
Stuehuset er opført i 1980. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1980-81, kalve
stald fra 1989 og lade-maskinhus fra 1980-81, der er gylletank og udendørs køresilo. 
Gården drives med en kvægproduktion på 135 årskøer og 140 ngdyr af racen SDM. Der 
er 2 traktorer og 1 markvandingsanlæg. På gården er der 1 medhjælper, det er p.t. 
Marcel's bror Frank og der bruges maskinstation til finsnitning.

RANDERUP 57, "THYSSENSMIN- 
DE", RANDERUP, 6261 BREDE
BRO, tlf. 74-716283.
NIELS HANSEN NØRGAARD, 
gårdejer, født d. 23.-8.-1939, søn 
af Margrethe Marie og Laurids 
Jefsen Nørgaard, gift d. 14.-11.— 
1964 med Marie Kirstine Nissen, 
medhjælpende hustru, født d. 
13.-12.- 1943, datter af Kathrine 
Marie og Diderik Pedersen Nis
sen. Parret har børnene: Mere-
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the, født d. 6.-12.-1965, og Inge, født d. 13.-1.-1969.
N.H.N. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-3.-1974 fra sin 
morbror Graves Hansen. Gården har været i slægtens eje siden 1577.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 53 ha., heraf 8 ha. eng i vedvarende græs.
Stuehuset er opført i 1867 og restaureret i 1974. Avlsbygningerne består af kvægstald 
fra 1911, som er ombygget og renoveret i 1977, svinestald fra 1952 anvendes som 
kvægstald, foderlade fra 1984 og maskinhus fra 1966, der er gylletank og udendørs 
køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 30 årskøer,35 ungdyr og 17 slagte
kalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 2 
traktorer, varm lufts tørreri og der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset. 
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

RANDERUP 63, RANDERUP, 6261 BREDEBRO, tlf. 74-716612.
CLAUS ÅGE DAHLMANN, gårdejer, født d. 18.-4.-1961, søn af Kirstine og Aage Jo
hannsen Dahlmann, bor sammen med Hella Bossen, kontorassistent, født d. 23.-7.- 
1962, datter af Vera og Anders Schaek Parret har børnene: Jacob, født d. 5.-1.-1988, 
og Mette, født d. 17.-12.-1989.
C.Å.D. har været på Ladelund og Riber Kjærgård landbrugsskoler, han er formand for 
Skærbæk Eksportstalde. Han overtog gården d. 1.-4.-1985 fra Gerda Olesen. 
Areal 53 ha., heraf tilkøbt 6 ha., der er 10 ha. eng med vedvarende græs. Der er for
pagtet 3 ha.
Stuehuset er opført i 1929 og restaureret i 1990. Avlsbygningerne består af kvægstald 
fra 1955, svinestald fra 1955 ombygget til spaltestald til ungdyr i 1990, lade fra 1955 
og maskinhus fra 1976. Gården drives med en kvægproduktion på 30 årskøer, 45 ung
dyr og 18 slagtekalve af racen SDM, der er 2 ammekøer og 2 ungdyr af kødkvægsrace. 
Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 2 traktorer, kornsilo, 
varm lufts tørreri og der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset. Maskinsta
tion bruges til en del af markarbejdet.

RANDERUP 72, "VESTERGÅRD", RANDERUP, 6261 BREDEBRO, tlf. 74-716527. 
BO JESSEN, gårdejer, født d. 13.-6.-1963, søn af Lene og Jørgen Jessen, forlovet d. 
25.-1.-1989 med Karen von Guionneau, rengøringsassistent og medejer, født d. 4.-3.- 
1964, datter af Helene og Karl Friedrich von Guionneau. Parret har børnene: Lea, 
født d. 25.-4.-1990, og Mai, født d. 27.-10.-1991.
Begge ejere har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole og taget driftslederuddannel
se. De overtog gården d. 31.-10.-1990 fra Carl Chr. Waje.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 30,5 ha. Der er forpagtet 23 ha.
Stuehuset er opført i 1959. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1959, som er om- 
og tilbygget til ungdyrstald i 1984, lade-maskinhus er fra samme år, der er gylletank 
og udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 60 årskøer og 70 ung
dyr af racen SDM. Der er 2 traktorer og 1 markvandingsanlæg, der anvendes stald
varme til opvarmning af stuehuset og der er automatisk kraftfoderanlæg. Maskinsta
tion bruges til høst.

RANDERUP ØSTERMARK 1, RANDERUP ØSTERMARK, 6261 BREDEBRO.
HENNING TERKILDSEN HANSEN, landmand, født d. 1.-10.-1944, søn af Mette og 
Karl Hansen, gift d. 21.-1.-1973 med Ellen Lund Andersen, medhjælpende hustru og 
hjemmehjælper, født d. 20.-6.-1952, datter af Anna Lund og Hans Lund Andersen. 
Parret har børnene: Anette, født d. 25.-9.-1974, Betina, født d. 11.-12.-1978, og Hans, 
født d. 2.-7.-1981.
H.T.H. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1973 fra 
sin far Karl Hansen, som byggede ejendommen som statshusmandbrugs i 1959.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 35 ha., heraf tilkøbt 14 ha. Der er forpagtet 8 ha. 
Stuehuset er opført i 1959 og tilbygget i 1990. Avlsbygningerne består af kvæg- og 
svinestald fra 1959, de er ombygget og tilbygget til kvæg i 1974, lade-maskinhus fra 
1980 og foderhus fra 1974. Gården drives med en kvægproduktion på 32 årskøer, 50 
ungdyr og 18 slagtekalve af racerne SDM og DRK. Planteproduktionens salgsafgrøder 
er korn, raps og ærter. Der er 3 traktorer og 1 markvandingsanlæg. Maskinstation 
bruges til høst.
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RANDERUP ØSTERMARK 
3, RANDERUP ØSTER
MARK, 6261 BREDEBRO, 
tlf. 74-716491.
JENS PEDER PEDERSEN, 
landmand, født d. 20.-8.- 
1936, søn af Ingeborg Ma
rie og Peder Jacobsen Pe
dersen, gift d. 20.-8.-1988 
med Hanne Aborg Laursen, 
husmor, født d. 21.-1.-1945, 
datter af Else og Søren

Aborg Laursen. Parret har datteren Alis.
J.P.P. driver lidt maskinstation. Han overtog gården d. 1.-11.-1959 fra Menighedsrådet 
i Randerup Sogn, han byggede selv gården.
Ejendomsskyld 780.000. Areal 23,5 ha., heraf tilkøbt 8,5 ha.
Stuehuset er opført i 1960. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1960 og 1974 og 
svinestald fra samme år, staldene er ombygget til kvæg i 1985-88, lader fra 1960 og 
1978. Gården drives med en kvægproduktion på 16 årskøer, 22 ungdyr og 7 slagtekalve 
af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 3 traktorer og korn
tørreri med kold luft. Maskinstation bruges til høst.

RANDERUP ØSTERMARK 5, 
"LÆRKEVANG", RANDERUP 
ØSTERMARK, 6261 BREDEBRO, 
tlf. 74-716488.
GODTFRED NIELSEN, landmand, 
født d. 6.-10.-1935, søn af Marie 
og Andreas Lorensen Nielsen, 
gift d. 26.-6.-1964 med Asta Møl
ler, medhjælpende hustru, født 
d. 18.-2.-1946, datter af Anne 
Christine og Johan Møller. Par
ret har børnene: Anne Christi
ne, født d. 13.-4.-1965, Johannes, 
3.-3.-1975.

født d. 3.-12.-1966, og Henriette Marie, født d.

G.N. har været på Hillerød Højskole med landbrugsfag, han har været formand for 
Ballum-Randerup Husmandsforening, formand for Randerup Menighedsråd og for præ
stegårdsudvalget. Han overtog gården i 1963 fra Statens Jordlovsudvalg og byggede 
selv gården.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 51,6 ha., heraf tilkøbt 36 ha. Der er forpagtet 7 ha. 
Stuehuset er opført i 1963 og tilbygget i 1978. Avlsbygningerne består af kvægstald og 
svinestald fra 1963, de er ombygget i 1975 og blev tilbygget i 1971, lader fra 1963 og 
1975, maskinhuse fra 1973, 1979 og 1988 og foderlade fra 1986, der er indendørs køre- 
silo og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 32 årskøer, 40 ungdyr og 
18 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og 
ærter. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg og 1 Bobeat. Maskin
station bruges til gylleudkørsel og finsnitning.

RANDERUP ØSTERMARK 7, RANDERUP ØSTERMARK, 6261 BREDEBRO, tlf. 
74-716113.
MADS FRIIS, gårdejer, født d. 22.-10.-1935, søn af Anna og Gabriel Friis, gift d. 
22.-5.-1963 med Hanne Jørgensen, medhjælpende hustru, født d. 29.-8.-1935, datter af 
Anna og Morten Jørgensen. Parret har børnene: Morten, født d. 9.-3.-1959, og Susan
ne, født d. 12.-8.-1964.
M.F. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1965 fra 
Statens Jordlovsudvalg, han byggede selv gården.
Ejendomsskyld 770.000. Areal 24,7 ha., heraf tilkøbt 9 ha. Der er forpagtet 2,5 ha.
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tion bruges til en del af markarbejdet.

Randerup Østermark 7's stuehus 
er opført i 1965. Avlsbygningerne 
består af kvægstald og svinestald 
fra 1965, de er om- og tilbygget 
til kvæg i 1978, lade fra 1965. 
Gården drives med en kvægpro
duktion på 20 årskøer, 30 ungdyr 
og 10 slagtekalve af racen SDM. 
Planteproduktionens salgsafgrøde 
er korn. Der er 3 traktorer, 1 
markvandingsanlæg, plansilo og 
varm lufts tørreri. Maskinsta-

RANDERUP ØSTERMARK 9, 
RANDERUP ØSTERMARK, 6261 
BREDEBRO, tlf. 74-716341.
ANTON LINNET PETERSEN, 
gårdejer, født d. 
søn af Hanne og 
bor sammen med 
industriarbejder, 
1967, datter af 
Hansen. Parret 
Tommy, født d. 
Heidi, født d.

17.-10.-1965, 
Jens Petersen, 
Mona Hansen, 
født d. 2.-9.- 
Rita og Villy 
har børnene: 
2.-7.-1988, og 
23.- 7.-1991.

A.L.P. er udlært smed. Han overtog gården d. 1.-7.-1990 fra sine svigerforældre Rita 
og Villy Hansen, som byggede gården i 1965-66.
Ejendomsskyld 920.000. Areal 26,2 ha. Der er forpagtet 6 ha.
Stuehuset er opført i 1966. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1966, svinestald 
fra samme år, de er tilbygget i 1971, lade og foderhus fra 1966 og maskinhuse fra 
1966 og 1977, der er gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 14 årskøer, 
20 ungdyr og 10 slagtekalve af racerne SDM og RDK, desuden er der 5 årssøer, der 
produceres ca. 100 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. På 
gården er der 3 traktorer og 1 markvandingsanlæg. Der bruges maskinstation til en del 
af markarbejdet.

REJSBY BALLUM 11, RE3SBY 
BALLUM, 6261 BREDEBRO, tlf. 
74-716281.
HANS KNUDSEN HANSEN, gård
ejer, født d. 24.-9.-1932, søn af 
Agnes og Nicolai Hansen, gift d. 
22.-10.-1965 med Ingrid Bach, 
medhjælpende hustru, født d. 
27.-4.-1935, datter af Hanna og 
Christian Bach. Parret har bør
nene: Nicolai, født d. 8.-8.-1969, 
og Hanna, født d. 25.-8.-1971.

H.K.H. overtog gården d. 1.-11.-1965 fra sin far Nicolai Hansen, nuværende ejer er 4. 
generation på gården, som kom i slægtens eje i 1850.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 37 ha., heraf tilkøbt 3 ha., der er forpagtet 7 ha. 
Stuehuset er opført omkring 1850 og restaureret i 1936. Avlsbygningerne består af 
kvægstald fra 1924, som er om- og tilbygget i 1976, svinestald fra 1969, lade fra 1924 
og maskinhus fra 1975. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 600 stk. årligt, 
desuden er der 30 kvier og 15 ammekøer og 15 ungdyr af forskellig kødkvægsrace. 
Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 3 traktorer, 1 meje
tærsker, kornsilo og varm lufts tørreri.
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REJSBY BALLUM 15, REJSBY, 6261 BREDEBRO, tlf. 74-716282.
ANDERS LØNNE HANSEN, gårdejer, født d. 15.-8.-1943, søn af Karen og Johannes 
Hansen, gift d. 10.-8.-1968 med Yrsa Simonsen, sparekassebestyrer, født d. 25.-6.- 
1947, datter af Marie og Andreas Simonsen. Parret har børnene: Tonny, født d. 11.- 
5.-1970, og Anja, født d. 31.-3.-1974.
A.L.H. har været på Hammerum Landbrugsskole, han er digelaugsformand for Balium 
Koldby. Han forpagtede gården d. 1.-5.-1968 og overtog den d. 1.-5.-1972 fra sine 
forældre Karen og Johannes Hansen. Gården har været i slægtens eje siden ca. 1680. 
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 52 ha., heraf tilkøbt 18 ha. Der er forpagtet 15 ha. 
Stuehuset er opført omkring 1750 og restaureret i 1976. Avlsbygningerne består af 
kvægstald fra 1950, som er om- og tilbygget i 1974, lade og maskinhus fra 1979, der 
er gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 50 årskøer, 60 ungdyr og 25 
slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. 
Der er 3 traktorer, kornsilo, varm lufts tørreri og der anvendes staldvarme til op
varmning af stuehuset. På gården er der 1 fast medhjælper og maskinstation bruges til 
høst og roer.
A.L.H. ejer bygningerne på Rejsby Balium 17, de er udlejet til turister.

REJSBY BALLUM 21, REJSBY, 6261 BREDEBRO, tlf. 74-716248.
KARL OUTZEN, landmand, født d. 8.-11.-1921, søn af Christine og Jacob Outzen, gift 
d. 11.-5.-1946 med Mathilde Andersen, medhjælpende hustru, født d. 17.-8.-1924, 
datter af Pauline og Mads Andersen. Parret har børnene: Paul Kristian, født d. 11.-6.- 
1949, Dora, født d. 12.-6.-1953, og Erling, født d. 31.-7.-1959.
K.O. har været i bestyrelsen for Husmandsforeningen. Han overtog gården d. 1.-3.- 
19153 fra Carsten Mikkelsen.
Ejendomsskyld 380.000. Areal 15 ha. Der er forpagtet 4 ha.
Stuehuset er opført omkring 1870 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af 
kvægstald, svinestald og lade, alle fra 1966, og maskinhus fra 1986. Gårdens besætning 
er på 2 ungdyr og 2 slagtekalve, desuden er der 5 årssøer og der produceres 80 slag
tesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer og 1 
mejetærsker.

REJSBY BALLUM 23, REJSBY, 
6261 BREDEBRO, tlf. 74-716284. 
ANDREAS SCHRAMM, gårdejer, 
født d. 24.-8.-1932, søn af Ka
thrine og Henrik Schramm, gift 
d. 4.-11.-1956 med Elisabeth 
Ehmsen, medhjælpende hustru, 
født d. 4.-1.-1936, datter af Her
le og Medert Ehmsen. Parret har 
børnene: Lajla, født d. 20.-5.- 
1957, John, født d. 31.-3.-1959, 
og tvillingerne Steen og Per,

født d. 4.-5.-1964. A.S. overtog gården d. 11.-8.-1960 fra Christine Paulsen. 
Ejendomsskyld 350.000. Areal 10 ha. Der er forpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført omkring 1890 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af 
kvægstald, svinestald og lade, alle fra 1960, laden er ombygget til stald i 1965, lade 
fra 1970 og maskinhuse fra 1970 og 1980. Gården drives med en kvægproduktion på 10 
årskøer, 5 kvier og 5 slagtekalve af racen SDM, der er 5 årssøer og der produceres 
100 slagtesvin årligt, desuden er der 5 stude, det er SDM-krydsninger. Planteproduk
tionens salgsafgrøde er korn. På gården er der 2 traktorer. Der bruges maskinstation 
til en del af markarbejdet.

SKAST 10, PÅ BJERGET, 6261 BREDEBRO, tlf. 74-716317.
HANS NIELSEN, gårdejer, født d. 4.-5.-1967, søn af Christine og Adolf Nielsen, bor 
sammen med Ruth Lützen, fabriksarbejder, født d. 1.-9.-1968, datter af Sonja og 
Nicolai Lützen.
H.N. er specialarbejder og har været på Tønder Landbrugsskole. Han overtog gården d.
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1.-1.-1991 fra Marie Luff.
Ejendomsskyld 360.000. Areal 9,5 ha. Der er bortforpagtet 5 ha.
Stuehuset er opført i 1951 og restaureret i 1991. Avlsbygningerne består af kvægstald 
fra 1931, som delvis er ombygget til heste, svinestald og hestestald fra 1931 og 
lade-maskinhus fra 1951. Gårdens besætning er på 3 heste.

SKAST 29, SKAST, 6261 BREDEBRO, tlf. 74-716419.
THOMAS HØJER, gårdejer, født d. 9.-3.-1927, søn af Caroline og Peter Højer, gift d. 
29.-11.-1958 med Eline Petersen, medhjælpende hustru, født d. 4.-7.-1930, datter af 
Kirstine og Johannes Petersen. Parret har børnene: Peter, født d. 24.-2.-1960, Johan
nes, født d. 5.-5.-1962, Christa, født d. 27.-12.-1963, og Mogens, født d. 7.-5.-1969. 
T.H. har været medlem af Menighedsrådet. Han overtog gården d. 1.-11.-1958 fra sin 
far Peter Højer, som købte ejendommen omkring 1920.
Ejendomsskyld 620.000. Areal 22 ha., heraf tilkøbt 10 ha. Der er forpagtet 9 ha. 
Stuehuset er opført i 1922 og tilbygget i 1969. Avlsbygningerne består af kvægstald, 
svinestald og lade, alle fra 1958, og maskinhus fra 1972. Gårdens besætning er på 20 
ungdyr af racen SDM, desuden er der 80 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøde 
er korn. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og kornsilo.

SKAST 37, SKAST, 6261 BREDEBRO, tlf. 74-716226.
CHRISTIAN LILLIENDAHL MØLLER, gårdejer, født d. 2.-9.-1954, søn af Nicoline og 
Bakken Møller, gift d. 22.-5.-1982 med Birgitte Marcussen, kontorassistent, født d. 
24.-8.-1959, datter af Anne Marie og Hans Marcussen. Parret har børnene: Elsebeth, 
født d. 20.-7.-1984, Sanne, født d. 6.-5.-1987, og Henrik, født d. 13.-4.-1990.
C.L.M. er teknisk assistent. Han overtog gården d. 1.-7.-1990 fra sin far Bakken 
Møller, som købte den i 1948.
Ejendomsskyld 800.000. Areal 26 ha. Der er forpagtet 8 ha.
Stuehuset er opført i 1870 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og lade fra 1975 og maskinhus fra 1985. Gårdens besætning er på 20 ammekøer 
og 20 ungdyr af kødkvægsrace samt 1 Limousinetyr. Planteproduktionens salgsafgrøder 
er korn, raps og ærter. Der er 2 traktorer, kornsilo og plantørreri med varm luft. 
Maskinstation bruges til høst.

SKAST 38, "SKASTMOSEGAARD", 
SKAST, 6261 BREDEBRO.
MARIE ELISABETH TERKILD- 
SEN, sygeplejerske, født d. 6.- 
10.-1930, datter af Marie og Vil
helm Larsen, gift d. 11.-3.-1961 
med Peter Terkildsen, gårdejer, 
født d. 12.-1.-1912, søn af Pe- 
trea og Anders Terkildsen. Par
ret har børnene: Carsten Thomas, 
født d. 6.-5.-1962, og Drea Ma
rie, født d. 23.-4.-1964.

M.E.T. er hjemmesygeplejerske. Gården blev overtaget i 1940 fra Carsten Terkildsen, 
som er en bror til Peter Terkildsen. Ejendommen har været i slægtens eje i flere 
generationer. Sønnen Carsten har været på Vejlby Landbrugsskole, hvorfra han er ud
dannet landbrugstekniker.
Areal 60 ha., heraf 1 ha. skov og 4 ha. mose. Jorden er bortforpagtet. 
Stuehuset er opført i 1848 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1848 udbygget i 1956, svinestald fra 1848, begge staldene er ombygget til 
svin i 1965, lade fra 1848 udbygget i 1956, samme år blev der bygget maskinhus.

SKAST 48, "SKASTGAARD", SKAST, 6261 BREDEBRO.
MARTEN REFSLUND HANSEN, gårdejer, født d. 29.-11.-1915, søn af Anna og Marten 
Refslund Hansen, gift d. 19.-2.-1941 med Inger Plougsgaard, medhjælpende hustru, 
født d. 9.-1.-1915, datter af Maren og Anders Plougsgaard. Parret har børnene: An
ders, født d. 10.-3.-1942, Else, født d. 27.-1.-1944, og Annette, født d. 17.-1.-1952.
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M.R.H. har været på Ladelund Landbrugsskole, han har været medlem af Amtsrådet, 
har været i bestyrelsen for Vestjyske Slagterier og været formand for afvandings- 
projektet for Skast Mose og Ballum Enge. Han overtog gården d. 1.-11.-1944 fra Børge 
Jensen.
Ejendomsskyld 3.400.000. Areal 145 ha., heraf tilkøbt 50 ha., der er opdyrket 22 ha. 
mose.
Stuehuset er opført i 1877 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og svinestald fra 1854, de er begge ombygget til svinestald i 1976, samme år 
blev der bygget ny svinestald, lader fra 1937 og 1982 og maskinhus fra 1982, der er 
gylletank. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 5.000 stk. årligt. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo 
og gastæt kornsilo. På gården er der 1 fast medhjælper.

SKAST 58, HEDEHUSE, 6261 
BREDEBRO, tlf. 74-716592.
FINN BOSSEN, gårdejer, født d. 
24.-1.-1960, søn af Astrid Marie 
og Børge Bossen, gift d. 28.-12.- 
1991 med Inger Møller, plejehjems
assistent, født d. 8.-5.-1959, dat
ter af Karen Margrethe og Lau
rids Møller.
F.B. har været på Gråsten Land
brugsskole 2 gange, han er uddan
net driftsleder. Han overtog går
den d. 1.-8.-1982 fra Gert Han
sen.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 
49,8 ha., heraf tilkøbt 25 ha., 
der er 2 ha. skov. Der er forpag
tet 10 ha.

Stuehuset er opført i 1976. Avlsbygningerne består af kostald fra 1974, spaltestald til 
ungdyr fra 1986, svinestald fra 1958 ombygget til kostald i 1989, kalvestalde fra 1986 
og 1989, lade fra 1976 og maskinhus fra 1974, der er gylletank og både inden- og 
udendørs køresiloer. Gården drives med en kvægproduktion på 44 årskøer og 58 ungdyr 
af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og fabrikskartofler. Der er 3 
traktorer, anpart i mejetærsker, 1 markvandingsanlæg og varm lufts tørreri. Maskin
station bruges til lidt af markarbejdet.

SKAST 60, HEDEHUSE, 6261 
BREDEBRO, tlf. 74-716195.
LORENZ PETER FRISK, husmand, 
født d. 24.-2.-1948, søn af Ellen 
og Niels Christian Frisk, gift d. 
2.-6.-1973 med Bodil Bohsen, 
medhjælpende hustru, født d. 
15.-10.-1954, datter af Sonja og 
Peter Chr. Bohsen. Parret har 
børnene: Birte, født d. 21.-11.- 
1974, Tommy, født d. 24.-4.-1976, 
Carl Erik, født d. 21.-9.-1978, 
og Lorenz, født d. 27.-10.-1984. 
L.P.F. har været på Riber Kjær- 
gård Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-8.-1970 fra sin far Niels Christian 
Frisk, som købte gården i 1934.
Areal 33 ha., heraf tilkøbt 12 ha. Der er forpagtet 17 ha.
Stuehuset er opført omkring 1800 og løbende restaureret og tilbygget i 1951. Avlsbyg
ningerne består af kvægstald fra 1951, som er udvidet i 1975, samme år blev der byg
get ungdyrstald med spalter, svinestald fra 1970 ombygget indvendig i 1987, lade fra
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1970 og maskinhuse fra 1972 og 1984, der er gylletank og udendørs køresilo. Gården 
drives med en kvægproduktion på 44 årskøer, 60 ungdyr og 25 slagtekalve af racen 
SDM, desuden er der 30 årssøer og der sælges ca. 600 smågrise årligt. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg, 
kornsilo, varm lufts tørreri og der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset. 
Maskinstation bruges til høst og roer.

SKAST 75, SKAST, 6261 BREDE
BRO, tlf. 74-716572.
NIELS CHRISTIAN THOMSEN, 
gårdejer, født d. 23.-3.-1959, søn 
af Elli og Thomas Thomsen, gift 
d. 18.-5.-1986 med Karen Mar
grethe Feddersen, medhjælpende 
hustru, født d. 24.-7.-1960, dat
ter af Mary og Jens Peter Fed
dersen. Parret har børnene: Ma
ja, født d. 19.-9.-1983, og Chri
stian, født d. 18.-3.-1987.

Parret har begge taget grønt bevis fra Riber Kjærgård Landbrugsskole. N.C.T. overtog 
halvpart i gården d. 1.-1.-1982 og resten d. 1.-1.-1986 fra sin far Thomas Thomsen, 
nuværende ejer er 4. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 48 ha., heraf tilkøbt 17 ha. Der er forpagtet 18 ha. 
Stuehuset er opført i 1840 og løbende restaureret. Avlsbygningerne brændte i 1970 og 
blev genopført med kvægstald, som er udvidet i 1982, spaltestald til ungdyr fra 1988, 
og lade-maskinhus fra 1982, der er gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med 
en kvægproduktion på 52 årskøer, 70 ungdyr og 28 slagtekalve af racen SDM, desuden 
er der 2 heste og 1 pony. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og ærter. Der er 
3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 rundballepresser, kornsilo og der anvendes staldvarme til 
opvarmning af stuehuset. Maskinstation bruges lidt.

SKAST 83, SKAST, 6261 BREDE
BRO, tlf. 74-716187.
KNUD NIELSEN LYKOU, gård
ejer, født d. 29.-5.-1954, søn af 
Sara og Jeppe Lykon, gift d. 
14.-7.- 1990 med Ellen Margre
the Muusmann, medhjælpende hu
stru, født d. 3.-4.-1954, datter 
af Anny og Knud Muusmann. 
Parret har børnene: Simon, født 
d. 21.-8.-1991. E.M.M. har dren
gene Henrik, født d. 12.-11.-1979, 
og Peter, født d. 26.-4.-1983.
K.N.L. driver maskinstation fra ejendommen under navnet "Skast Maskinstation". Han 
overtog gården d. 1.-1.-1990 fra sin far Jeppe Lykou. Maskinstationen blev startet i 
1948 i lejede lokaler og har haft til huse forskellige steder i Skast, bl.a. på hans 
fødegård. Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 42 ha. Der er forpagtet 105 ha.
Stuehuset er opført i 1977. Avlsbygningerne består af maskinhuse fra 1957, 1960, 1974 
og 1989, kornlade fra 1989 og værksted fra 1986. Gården drives udelukkende med 
planteproduktion bestående af korn, raps, ærter, frøgræs og græs til piller. På gården 
er der 4 traktorer, 2 mejetærskere, samt diverse maskiner til maskinstationsarbejde, 
der er plansilo og omløbstørreri med varm luft samt vindmølle. Der er 3 faste med
hjælpere og 2 skoledrenge til hjælp.

SKAST 86, SKAST, 6261 BREDEBRO, tlf. 74-716436.
MOGENS GRUE, landmand, født d. 4.-11.-1945, søn af Margrethe Grue, gift d. 21.- 
10.-1967 med Inger Andersen, medhjælpende hustru, født d. 8.-2.-1945, datter af 
Johanne og Niels Andersen. Parret har børnene: Vibeke, født d. 4.-2.-1968, Hanne,
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født d. 10.-4.-1970, og Allan, født d. 31.-1.-1976.
M.G. har taget grønt bevis på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.- 
4.-1970 fra Johan Møller.
Ejendomsskyld 1.550.000. Areal 27 ha., heraf tilkøbt 13 ha. Der er forpagtet 4,3 ha. 
Stuehuset er opført i 1977. Det gamle stuehus fra 1857 er ombygget til goldsostald i 
1977 og 1990, sostalde fra 1973 og 1974, lade og sostald fra 1975, klimastald fra 1977 
og lade-maskinhus fra 1976. Gården drives med en svineproduktion på 140 årssøer, der 
sælges ca. 3.200 smågrise årligt, desuden er der 1 avlshest. Planteproduktionens 
salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, som bruges 
lidt til maskinstationsarbejder.

SKAST 95, "MOSELYKKE", SKAST, 6261 BREDEBRO, tlf. 74-716378.
GOTFRED SCHOU, husmand, født d. 12.-11.-1937, søn af Lovise og Martin Schou, gift 
d. 24.-11.-1962 med Karin Nicolaisen, medhjælpende hustru, født d. 29.-6.-1941, datter 
af Anna og Peter Nicolaisen. Parret har børnene: Kjeld, født d. 3.-11.-1963, Jeanette, 
født d. 4.-10.-1967, Bjarne, født d. 3.-9.-1969, og Anna-Lovise, født d. 24.-1.-1976. 
G.S. forpagtede gården d. 1.-5.-1966, og købte den d. 1.-12.-1968 fra sine svigerforæl
dre Anna og Peter Nicolaisen, nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 28 ha. Der er forpagtet 3 ha.
Stuehuset er opført i 1911 og restaureret og tilbygget i 1971. Avlsbygningerne består 
af kostald og ungdyrstald fra 1973, kostalden er udvidet i 1980, svinestald fra 1970 
ombygget til kalvestald, lade fra 1978 og maskinhus fra 1989, der er gylletank og 
udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 40 årskøer, 60 ungdyr og 
25 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ær
ter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og der anvendes staldvarme til opvarmning af 
stuehuset. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
G.S. ejer og driver også Skast 31, den er på 28,9 ha. og ejendomsskyld 500.000.

SKAST 97, "SKOVGAARD", SKAST, 
6261 BREDEBRO, tlf. 74-716169. 
FREDE JØRGENSEN, gårdejer, 
født d. 14.-8.-1940, søn af Gyde 
og Ejner Jørgensen, gift d. 28.- 
12.-1966 med Rita Andreasen, 
medhjælpende hustru, født d. 
18.- 5.-1943, datter af Senia og 
G. Andreasen. Parret har børne
ne: Hanne, født d. 5.-11.-1967, 
Henrik, født d. 7.-4.-1971, og 
Jette, født d. 17.-11.-1977.

F.J. overtog gården d. 15.-10.-1966 fra Magnus Tranekær.
Ejendomsskyld 2.250.000. Areal 59 ha., heraf tilkøbt 31 ha. Der er forpagtet 4 ha. 
Stuehuset er opført i 1943 og restaureret i 1978. Avlsbygningerne brædte i 1978 og 
blev genopført med løsdriftsstald, kalvestald i 1979, lade fra 1981 og maskinhus fra 
1975, der er gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 
60 årskøer, 90 ungdyr og 35 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 3 ammekøer og 
3 ungdyr af racen Simmentaler og de er 35 moderfår. Planteproduktionens salgsafgrø
der er ærter, raps og korn. Der er 4 traktorer, halvpart i mejetærsker, 1 marvaning- 
anlæg, kornsilo, varm lufts tørreri og der anvendes staldvarme til opvarmning af 
stuehuset. I sommerhalvåret er der medhjælp på gården.

SKAST 98, "SANDHØJGAARD", SKAST, 6261 BREDEBRO, tlf. 74-716260.
NICOLAI M. JENSEN, gårdejer, født d. 30.-7.-1926, søn af Ane og Thomas Jensen, 
gift d. 22.-11.-1958 med Therese Madsen, medhjælpende hustru, født d. 20.-11.-1937, 
datter af Cecilie og Hans Uglvig Madsen. Parret har sønnen Jan, født d. 15.-7.-1968. 
N.M.J. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1964 fra sin 
far Thomas Jensen, som byggede gården i 1922-23.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 44 ha., heraf tilkøbt 16 ha., der er 2 ha. mose og 
skov. Der er forpagtet 14 ha.
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saigsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 3

"Sandhøjgaard"s stuehus er opført 
i 1923 og restaureret og tilbyg
get i 1974. Avlsbygningerne be
står af kvægstald og svinestald, 
begge fra 1923, de er ombygget 
til kostald i 1965, ungdyrstald 
fra 1973 og lade-maskinhus fra 
1983, der er gylletank og uden
dørs køresilo. Gården drives med 
en kvægproduktion på 28 årskøer, 
35 ungdyr og 15 slagtekalve af 
racen SDM. Planteproduktionens 

traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, 
varm lufts tørreri og træfyr. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. Sønnen er 
delvis medarbejdende, han har været på Ladelund Landbrugsskole.

SPINDBORG 3, SPINDBORG, 
6261 BREDEBRO, tlf. 74-716351. 
NIELS JØRGENSEN, gårdejer, 
født d. 21.-12.-1963, søn af Ing
rid og Iver Jørgensen.
N.J. har været på Tønder og Ri
ber Kjærgård landbrugsskoler, 
han er i bestyrelsen for Brede- 
bro Husmandsforening. Han køb
te halvpart i gården d. 1.-1.-1985 
og resten d. 1.-1.-1988 fra sin 
mor Ingrid Jørgensen. Forældre
ne købte gården i 1949.
Ejendomsskyld 970.000. Areal 30 ha. Der er forpagtet 6 ha.
Stuehuset er opført i 1934 og løbende restaureret. Avlsbygingerne består af kvægstald 
og svinestald, begge fra 1934, de er tilbygget i 1960 og 1970 og ombygget til kvæg i 
1980-81, lade fra 1987 og maskinhus fra 1976, der er 2 gylletanke. Gården drives med 
en kvægproduktion på 32 årskøer, 40 ungdyr og 18 slagtekalve af racen SDM, desuden 
er der 3 avlsheste af racen Dansk Varmblod. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. 
Der er 2 traktorer, kornsilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af 
markarbejdet.

STORDE 1, STORDE, 6261 BRE
DEBRO, tlf. 74-711294.
HANS JEFSEN DAHLMANN, 
gårdejer, født d. 19.-6.-1933, søn 
af Andrea og Niels F. Dahlmann, 
gift d. 26.-2.-1957 med Ingrid 
Mortensen, medhjælpende hustru, 
født d. 4.-5.-1937, datter af He
lene og Kristian Mortensen. Par
ret har børnene: Niels, født d. 
21.-12.-1957, Edith Helene, født 
d. 4.-6.-1959, Christian, født d.

4.-6.-1960, Birgit, født d. 18.-9.-1961, Rita Christine, født d. 31.-10.-1963, Jette Kir
stine, født d. 19.-12.-1964, Pia, født d. 5.-5.-1971, og Jan, født d. 6.-7.-1972.
H.J.D. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården i 1958 fra 
sin far Niels F. Dahlmann, som købt gården i 1922.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 70 ha., heraf tilkøbt 12 ha., der er ca. 8 ha. skov og 
mose. Der er forpagtet 35 ha.
Stuehuset er opført omkring 1800 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af 
kostald og ungdyrstald fra 1961, svinetald fra 1967 og lade-maskinhus fra 1984 og 
foderlade fra 1978. Gården drives med en kvægproduktion på 50 årskøer, 80 ungdyr og



-102- 

28 slagtekalve af racen SDM, der er 15 årssøer og der produceres 300 slagtesvin år
ligt, desuden er der 30 moderfå af racen Texel og 3 avlsheste. Planteproduktionens 
salgsafgrøder er korn, ærter, raps og fabrikskartofler. På gården er der 4 traktorer, 1 
mejetærsker, 2 markvandingsanlæg, kartoffelmaskiner, plantørreri med varm luft, 
træfyr og der anvendes staldvame til opvarmning af stuehuset. Der er 1 fast med
hjælper og der bruges lidt maskinstation.
H.3.D. ejer og driver også Farverhusvej 21, 6261 Bredebro, den er på 33 ha., ejen
domsskyld 1.200.000, stuehuset fra 1989 er udlejet.

STORDE 3, STORDE, 6261 BRE
DEBRO, tlf. 74-710355.
ERIK PETERSEN, gårdejer, født 
d. 8.-1.-1960, søn af Bodil og 
Paul Petersen, gift d. 22.-5.-1987 
med Jette Kirstine Dahlmann, 
medhjælpende hustru, født d. 
19.-12.-1964, datter af Ingrid og 
Hans Dahlmann. Parret har bør
nene: Rene, født d. 18.-4.-1986, 
og Randi, født d. 8.-12.-1987. 
E.P. har været på Riber Kjær

gård Landbrugsskole, han har taget driftslederuddannelse. Han overtog gården d. 1.- 
8.-1988 fra Jef Hansen.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 67,5 ha., heraf tilkøbt 27,5 ha., der er 3,5 ha. skov. 
Der er forpagtet 28 ha.
Stuehuset er opført efter brand i 1979. Avlsbygningerne består af kvægstald fra om
kring 1932 og renoveret efter brand i 1979, kostald ombygget indvendig i 1989 samt 
ungdyrstald, lade og maskinhus fra 1990, der er gylletank og udendørs køresilo. Gården 
drives med en kvægproduktion på 60 årskøer, 95 ungdyr og 30 slagtekalve af racen 
SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og fabriksærter. Der er 2 trak
torer, 2 markvandingsanlæg og vindmølleanparter. Maskinstation bruges til høst, snif
ning, roer og kartofler.

SVANSTRUPHOLMVEJ 9, "SVANSTRUPHOLM", SVANSTRUP, 6261 BREDEBRO, tlf. 
74-710247.
MIKKEL SØRENSEN CLAUSEN, gårdejer, født d. 17.-2.-1952, søn af Laura og Claus 
N. Clausen, gift d. 6.-7.-1985 med Ruth Lund, diakon, født d. 16.-9.-1953, datter af 
Kirsten og Niels Lund. Parret har børnene: Laura, født d. 28.-8.-1986, og Claus, født 
d. 11.-9.-1988.
M.S.C. har været på Næsgård Agerbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-6.-1985 fra sin 
far Claus N. Clausen, gården har været i slægtens eje i ca. 200 år.
Ejendomsskyld 1.850.000. Areal 72 ha., heraf 7,7 ha. skov. Der er forpagtet 30 ha. 
Stuehuset er opført omkring 1890 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af 
kvægstald fra 1890, som er ombygget indvendig i 1980, svinestald fra 1959 ombygget 
til ungdyr i 1990, lade og foderhus, begge fra 1989, og maskinhus fra 1955. Gården 
drives med en kvægproduktion på 49 årskøer, 75 ungdyr og 25 slagtekalve af racen 
SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og fabrikskartofler. På gården er der 
3 traktorer og 1 markvandingsanlæg. Der bruges en del maskinstation og der er 2 sko
ledrenge til hjælp.

SØNDER VOLLUM 1, SDR.-VOLLUM, 6261 BREDEBRO, tlf. 74-711480.
ANDERS BEYER CLAUSEN, gårdejer, født d. 22.-4.-1942, søn af Metha og Andreas 
Clausen.
A.B.C. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-3.-1974 
fra sin far Andreas Clausen, gården har været i slægtens eje gennem flere genera
tioner.
Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 48 ha., heraf tilkøbt 4 ha., der er 15 ha. eng. Der er 
forpagtet 2,5 ha.
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Sønder Vollum l's stuehus er op
ført i 1863 og løbende restaure
ret. Avlsbygningerne består af 
kvægstald og svinestald, begge 
fra 1930, de er ombygget til 
kvægstald i 1975, lade fra 1863, 
der er gylletank. Gården drives 
med en kvægproduktion på 38 
årskøer, 40 ungdyr og 20 slagte
kalve af racen SDM. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er korn 
og raps. Der er 2 traktorer, 1 

mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, plansilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bru
ges til lidt af markarbejdet.

SØNDER VOLLUM 11, SDR.-VOL
LUM, 6261 BREDEBRO, tlf. 74- 
711197.
KJELD NISSEN, gårdejer, født 
d. 9.-7.-1940, søn af Marie og 
Claus Nissen, gift d. 29.-5.-1965 
med Annalise Møller, medhjæl
pende hustru, født d. 28.-11.-1944, 
datter af Ellen og Johan Møller. 
Parret har børnene: Lone, født 
d. 12.-5.-1966, Erik, født d. 11.- 
8.-1968, Inge, født d. 18.-9.- 
1973, og Edith, født d. 15.-7.-1975.
K.N. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole, han er formand for Bredebro Bio
gas. Han overtog gården d. 1.-4.-1965 fra sine svigerforældre Ellen og Johan Møller, 
som købte gården i 1941.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 90 ha., heraf tilkøbt 42 ha. Der er forpagtet 5 ha. 
Stuehuset er opført i 1878 og restaureret i 1972. Avlsbygningerne består af kostald 
fra 1965, spaltestald til ungdyr fra 171, lade fra ca. 1898, maskinhus fra 1975 og 
foderhus fra 1980, der er gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en kvæg
produktion på 50 årskøer, 50 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 
15 ammekøer, 12 ungdyr og 7 slagtekalve, alle krydsninger. Planteproduktionens salgs
afgrøder er korn, ærter og fabrikskartofler. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 
markvandingsanlæg, kornsilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af 
markarbejdet og der er 1 skoledreng til hjælp.
K.N. ejer og driver også Sønder Vollum 5, den er på 43 ha., ejendomsskyld 1.200.000. 
Stuehuset er udlejet og avlsbygningerne bruges til fedekvæg.

TINGVEJ 3, VISBY, 6261 BREDEBRO, tlf. 74-783144.
KNUD LAURIDS DINSEN MØLLER, gårdejer, født d. 22.-11.-1941, søn af Elene Din- 
sen og Anders Petersen Møller, gift d. 17.-11.-1960 med Inge Andersen, medhjælpende 
hustru, født d. 30.-11.-1938, datter af Anna Marie og Sigurd Andersen. Parret har 
børnene: Asger, født d. 26.-4.-1960, Dennis, født d. 7.-5.-1962, og Majbritt, født d. 
11.-5.-1975.
K.L.D.M. overtog gården d. 1.-6.-1990 fra Johanne Cosmus.
Ejendomsskyld 470.000. Areal 12 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført omkring 1860 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af 
kvægstald og svinestald, begge fra 1860, og lade-maskinhus fra 1950. På gården er der 
1 traktor.

TINGVEJ 11, "PILEGAARD", VISBY, 6261 BREDEBRO, tlf. 74-783605.
DENNIS MØLLER, gårdejer, født d. 7.-5.-1962, søn af Inge og Knud Møller, gift d. 
7.-6.-1986 med Gitte Petersen, medhjælpende hustru, født d. 16.-4.-1965, datter af 
Inge og Bent Petersen. Parret har børnene: Winnie, født d. 18.-4.-1987, og Jimmi, født
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d. 26.-8.-1989.
D.M. købte halvpart i gården d. 1.-6.-1988 og resten d. 1.-6.-1990 fra sin far Knud 
Møller, gården har været i slægtens eje gennem flr generationer.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 44 ha., heraf 8 ha. eng. Der er forpagtet 25 ha.
Stuehuset er opført mkrng 1790 det er tilbygget flere gange og løbende restaureret. 
Avlsbygningerne består af kvægstald og svinestald, begge fra 1960, de er ombygget til 
kvæg i 1976 og ombygget efter en brand i 1990-91, kalvestald fra 1991, dybstrøelses
stald fra 1991, lade-maskinhus fra 1991, foderlade fra 1991, der er gylletank og uden
dørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 45 årskøer, 50 ungdyr og 50 
slagtekalve af racen SDM, desuden er der 2 ammekøer og 2 ungdyr, alle krydsninger, 
og der er 2 heste. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 4 
traktorer, 1 mejetærsker, plantørreri med varm luft og 1 halmfyr. Maskinstation 
bruges til lidt af markarbejdet.

TRÆLBORG 3, TRÆLBORG, 6261 BREDEBRO, tlf. 74-710457.
LISBETH PETERSEN OG ERIK ESKILDSEN, gårdejere.
E.E. er chauffør, født d. 16.-12.-1950, søn af Gunde og Holger Eskildsen, bor sammen 
med Lisbeth Petersen, landmand, født d. 1.-1.-1958, datter af Lilly og 3ens Peter 
Petersen.
Parret overtog gården d.1.-4.-1985 fra E.E.'s far Holger Eskildsen, der købte ejendom
men i 1947.
Areal 16 ha. Der er forpagtet 18 ha.
Stuehuset er opført omkring 1912. Avlsbygningerne består af kvægstald og svinestald 
fra 1912, de er begge ombygget til kvæg, lade fra 1912 og maskinhus fra 1988. Går
den drives med en kvægproduktion på 18 årskøer, 40 ungdyr og 10 slagtekalve af blan
det race. Planteproduktionens salgsafgrøde er ærter. Der er 3 traktorer, 1 markvan
dingsanlæg, plansilo med kold lufts tørreri ogtræyr. Maskinstation bruges til lidt af 
markarbejdet.

TRÆLBORG 5, TRÆLBORG, 6261 BREDEBRO, tlf. 74-711276.
ARNE MARTIN MORTENSEN, gårdejer, født d. 29.-12.-1942, søn af Helene og Chri
stian Mortensen.
A.M.M. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården i 1972 fra 
sin far Christian Mortensen, som købte gården i 1945.
Areal 45 ha., heraf tilkøbt 15 ha.
Stuehuset er opført omkring 1900 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af 
kvægstald fra 1900, som er renoveret indvendig i 1984, svinestald og lade fra 1900 og 
maskinhus fra 1984. Gården drives med en kvægproduktion på 45 årskøer, 50 ungdyr 
og 22 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 2 årssøer, der produceres 30 slagte
svin årligt. Der er 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg, plansilo og korntørreri med varm 
luft. Maskinstation bruges til høst og gylleudkørsel, der er 1 skoledreng til hjælp.

TRÆLBORG 9, TRÆLBORG, 6261 BREDEBRO, tlf. 74-710451.
CHRISTIAN MARINUS DAHLMANN, gårdejer, født d. 4.-6.-1960, søn af Ingrid og 
Hans 3efsen Dahlmann, bor sammen med Lone Moos, køkkenleder, født d. 8.-10.-1966, 
datter af Atrid og Holger Moos. Parret har sønnen Anders, født d. 17.-4.-1991. 
C.M.D. har været på Ladelund og Riber Kjærgård landbrugsskoler. Han overtog gården 
d. 1.-1.-1991 fra 3ef Hansen.
Areal 60 ha., heraf 1 ha. skov. Der er forpagtet 20 ha.
Stuehuset er opført omkring 1890 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af 
kvægstald fra 1910, svinestald fra 1960 og lade-maskinhus fra 1960. Gårdens besæt
ning er på 25 kvier af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, ærter og 
fabrikskartofler. På gården er der 1 traktor, 1 1/2 markvandingsanlæg, 1 kartoffelop
tager med tank, kornsilo og varm lufts tørreri samt 10 vindmølleanparter.

TR03BORGVE3 9, TR03BORG MARK, 6261 BREDEBRO, tlf. 74-783666.
PREBEN MARCUSSEN, gårdejer, født d. 17.-9.-1962, søn af Birthe og Aage Marcus
sen, bor sammen med Else Hansen, specialarbejder, føt d. 18.-4.-1962, datter af Karen 
og Mathias Hansen. Parret har børnene: Katrine, født d. 1.-9.-1987, og Frank, født d.
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26.-8.-1990. P.M. er bygningssnedker. Han overtog gården d. 1.-4.-1985 fra E.H.'s bror 
Thomas Hansen.
Ejendomsskyld 550.000. Areal 10 ha.
Stuehuset er opført i 1930 og restaureret flere gange, senest i 1990. Avlsbygningerne 
består af kvægstald, svinestald og lade fra 1930. Gårdens besætning er på 4 ammekøer 
og 5 ungdyr af racen Hereford, desuden er der 32 moderfår. Planteproduktionens 
salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 1 traktor, maskinstation bruges til høst.

Jens, født d. 12.-2.-1975. L.J.N. overtog gården

TRØJBORGVEJ 18, "SOLBAK
KEN", VISBY, 6261 BREDEBRO, 
tlf. 74-783172.
LAUST JENSEN NICOLAISEN, 
gårdejer, født d. 26.-4.-1941, søn 
af Jenny og Hans Nicolaisen, gift 
d. 26.-6.-1965 med Martha Ivang, 
medhjælpende hustru, født d. 
14.-9.-1940, datter af Johanne og 
Gustav Ivang. Parret har børne
ne: Hanne, født d. 1.-8.-1966, 
Jette, født d. 1.-4.-1969, og 

d. 1.-4.-1965 fra Niels Erik Heil.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 45 ha., heraf tilkøbt 34 ha., der er 5 ha. frijord og 15 
ha. eng. Der er forpagtet 20 ha.
Stuehuset er opført i 1930 og restaureret i 1979. Avlsbygningerne består af kvægstald 
fra 1930, som er renoveret indvendig i 1971, spaltestald til ungdyr fra 1976, svinestald 
fra 1930, lade fra 1971, maskinhus fra 1977 og foderlade fra 1988, der er både inden
dørs og udendørs køresiloer og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 40 
årskøer, 50 ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 4 årssøer, der pro
duceres ca. 80 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og 
ærter. På gården er der 4 traktorer, kornsilo og varm lufts tørreri. Der bruges lidt 
maskinstation og der er 1 skoledreng til hjælp.

TRØJBORGVEJ 25, "ENGGAARD", 
TRØJBORG, 6261 BREDEBRO, 
tlf. 74-783195.
JENS HANSEN FRIIS, gårdejer, 
født d. 27.-2.-1936, søn af Ma
ren og Peter Friis, gift d. 26.- 
10.-1963 med Erna Petersen, 
medhjælpende hustru, født d. 
13.-1.-1935, datter af Caroline 
og Martin Petersen. Parret har 
børnene: Ulla, født d. 1.-8.-1965, 
Birgitte, født d. 23.-4.-1967, og
Peter Martin, født d. 24.-7.-1970. J.H.F. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han 
overtog gården d. 1.-11.-1963 fra sin far Peter Friis, som byggede ejendommen i 1930, 
da den blev udstykket fra "Trøjborggård".
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 83 ha. Der er bortforpagtet 6 ha.
Stuehuset er opført i 1930 og udbygget i 1980. Staldbygningerne brændte delvis i 1959, 
de består af kvægstald, svinestald og lade, alle fra 1930, s vinestalden er ombygget til 
kvæg i 1970, maskinhuse fra 1960 og 1975, der er udendørs køresilo og gylletank. Går
den drives med en kvægproduktion på 16 årskøre, 25 ungdyr og 12 slagtekalve af ra
cen SDM, desuden er der 6 ammekøer og 6 ungdyr, alle krydsninger. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er korn og fremavlsbyg. På gården er der 3 traktorer, 1 mark van
dingsanlæg, kornsilo og varm lufts tørreri. Der bruges maskinstation til høst og roer.

TRØJBORGVEJ 30, TRØJBORG MARK, 6261 BREDEBRO, tlf. 74-783592.
EBBE BACH, gårdejer, født d. 31.-3.-1962, søn af Inga og Jens Bach, gift d. 30.-5.- 
1987 med Lise Lotte Hansen, statsautoriseret fodterapeut, født d. 29.-3.-1962, datter
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af Jonna og Knud C. Hansen. Parret har børnene: Jon, født d. 20.-3.-1988, og Bo, født 
d. 15.-2.-1990. 6
E.B. arbejder på Norsk Hydro, han driver lidt maskinstation og har været på Tønder 
Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1986 fra sin far Jens Bach. Gården har 
været i slægtens eje gennem flere generationer.
Ejendomsskyld 3.500.000. Areal 86 ha., heraf tilkøbt 15 ha., der er 1 ha. skov. Der er 
forpagtet 35 ha.
Hele gården brændte i 1968 og blev genopført med stuehus. Avlsbygningerne blev gen
opbygget med svinestald og lade, maskinhusene er fra 1970 og 1986. Gården drives 
udelukkende med planteproduktion bestående af korn, raps, ærter, græsfrø og græs til 
piller. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 2 markvandingsanlæg, kornsilo, plantørreri 
til varm luft og halmfyr.

VESTERENDE 4, BALLUM, 6261 BREDEBRO, tlf. 74-575734.
HANS BECK, gårdejer, omtales under Pamhulevej 44 i Haderslev Kommune. 
H.B. overtog gården i 1971 fra H. Lorentsen
Ejendomsskyld 2.500.000. Areal 80 ha.
Stuehuset er opført før 1800, det er restaureret og indrettet til 3 ferielejligheder i 
perioden 1988-91. Avlsbygningerne består af lade fra 1974 og maskinhus fra 1978. 
Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af hvede og raps. Der er 
kornsilo og korntørreri med varm og kold luft.
H.B. ejer og driver desuden Pamhulevej 44 i Haderslev Kommune.

VESTERENDE 54, VESTERENDE, 
6261 BREDEBRO, tlf. 74-716294. 
HELGE KALLESTRUP, vognmand, 
født d. 31.-10.-1946, søn af Ger
da og Thorvald Kallestrup, gift 
d. 29.-5.-1982 med Karen Elkjær 
Larsen, klinikssistent, født d. 
27.-11.-1958, datter af Emma og 
Vagn Elkjær Larsen. Parret har 
børnene: Line, født d. 15.-9.-1979, 
Majbrit, født d. 12.-9-1983, Tho
mas, født d. 2.-1.-1986, og tvil

lingerne Peter og Pia, født d. 18.-3.-1990.
H.K. er vognmand, han driver gasdepot fra ejendommen og har taget grønt bevis. Han 
overtog gården d. 29.-5.-1982 fra K.E.L., som havde den efter sin første mand, Anders 
Brodersen, som døde d. 16.-12.-1980, gården har været i Brodersen slægten gennem 
flere generationer.
Ejendomsskyld 1.650.000. Areal 34 ha. Der er forpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført i 1974 efter at være brændt i 1973. Avlsbygningerne består af 
svinestalde fra 1969 og 1976, lade fra 1890 og maskinhus fra 1979, der er gylletank. 
Gården drives med en slagtesvineproduktion på 800 stk. årligt. Planteproduktionens 
salgsafgrøder er hvede og raps. Der er 2 traktorer, kornsilo, varm lufts tørreri og 
vindmølleanparter. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

VESTERENDE 55, VSTERENDE 
BALLUM, 6261 BREDEBRO, tlf. 
74-716297.
NIS CHRISTENSEN, gårdejer, 
født d. 9.-2.-1928, søn af Mar
grethe og Peter Christensen, 
gift d. 20.- 10.-1956 med Mary 
Krog, medhjælpende hustru, født 
d. 26.-3.- 1926, datter af Caroli
ne og Hans J. Krog.
N.C. har været på Ask Højskole 
med landbrugsfag, han er vice-
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borgmester i Bredebro Kommune. Han overtog gården d. 1.-4.-1956 fra sin fad Peter 
Christensen, nuværende ejer er 3. generation på gården, som blev udflyttet fra 
Vesterende 46 i 1968.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 55 ha., heraf tilkøbt 43 ha., der er 25 ha. eng. Der er 
forpagtet 15 ha.
Stuehuset er opført i 1968. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1968, kostalden er 
ombygget i 1970, ungdyrstald fra samme år, lader fra 1968 og 1978 og maskinhus fra 
1974, der er gylletank. Gårdens besætning er på 70 kvier af racen SDM. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, combi- 
sæt til såning og kornsilo.

VESTERVEJ 24, "DALGAARDEN", BÄDSB0L BALLUM, 6261 BREDEBRO, tlf. 74- 
716472.
NIELS CHRISTIAN NIELSEN, gårdejer, født d. 13.-4.-1961, søn af Hanne og Anders 
Nielsen, gift d. 15.-7.-1989 med Birgit Damtoft, medhjælpende hustru, født d. 14.- 
7.-1967, datter af Edith og Peder Damtoft. Parret har sønnen Anders, født 6.-9.-1990. 
N.C.N. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1989 fra 
sin far Anders Nielsen. Gården har været i familiens eje siden 1910 og er da sammen
lagt med jord fra en slægtsgård i Ballum, som har været i slægtens eje fra omkring 
1600.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 53 ha. Der er forpagtet 25 ha.
Stuehuset er opført i 1871 og restaureret i 1969. Avlsbygningerne består af kostald 
fra 1959, ungdyrstald fra 1871 og maskinhus fra 1970. Gården drives med en kvæg
produktion på 55 årskøer og 80 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrø
der er korn, raps og ærter. Der er 3 traktorer og 1 rotorharve. Maskinstation bruges 
til høst og finsnitning.

VOLLUM ØSTERMARK 6, VOLLUM ØSTERMARK, 6261 BREDEBRO, tlf. 74-711481. 
3ENS WOLLESEN, husmand, født d. 4.-5.-1923, søn af Marie og Christian Wollesen, 
gift d. 21.-11.-1952 med Marie Jørgensen, medhjælpende hustru, født d. 14.-10.-1923, 
datter af Kirstine og Jeppe Jørgensen. Parret har datteren Marianne, født d. 26.- 
12.-1958.
J.W. overtog gården i 1953 fra Statens Jordlovsudvalg, han byggede selv gården. 
Ejendomsskyld 490.000. Areal 16 ha., heraf tilkøbt 1,7 ha. Der er bortforpagtet 5 ha. 
Stuehuset er opført i 1953 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald, svinestald og lade, alle fra 1953, laden er ombygget til kvæg og svin i 1964, 
samme år blev der bygget lade. Gårdens besætning er på 20 kvier af blandet race, der 
er 4 årssøer og der produceres 80 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde 
er korn. På gården er der 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg, kornsilo og varm lufts 
tørreri. Der bruges maskinstation til høst.

VOLLUM ØSTERMARK 10, VOL
LUM ØSTERMARK, 6261 BREDE
BRO, tlf. 74-711699.
CHRESTEN PEDERSEN, gårdejer, 
født d. 7.-10.-1940, søn af Han
sine og Laurids P. Pedersen, gift 
d. 16.-10.-1965 med Anne Marie 
Hauch Jepsen, landpost, født d. 
2.-4.-1945, datter af Elna og Lo
rens Jepsen. Parret har børnene: 
Claus, født d. 14.-3.-1966, Lars, 
født d. 21.-5.-1968, og Vibeke,

født d. 19.-12.-1974. C.P. har været på Gråsten Landbrugsskole, han er i bestyrelsen 
for Brede sogns Husmandsforening. Han overtog gården d. 1.-5.-1967 fra sin far 
Laurids P. Pedersen, som byggede gården i 1933.
Ejendomsskyld 800.000. Areal 30 ha., heraf tilkøbt 5 ha.
Stuehuset er opført i 1933. Avlsbygningerne består af kvægstald og svinestald, begge 
fra 1933, de er om- og tilbygget til kvæg i 1972, lade fra 1933, foderlade fra 1976 og
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maskinhus fra 1979. Gården drives med en kvægproduktion på 25 årskøer og 55 ungdyr 
af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 3 traktorer, 1 mark
vandingsanlæg, kornsilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til høst.

ØSTERENDE 5, BALLUM, 6261 
BREDEBRO, tlf. 74-716358.
PEDER JESSEN KNAG, gårdejer, 
født d. 25.-11.-1934, søn af Ag
nes og Knud Madsen Knag, gift 
med Ingrid Knag. Parret har bør
nene: Dagny, født d. 23.-2.-1961, 
Agnes, født d. 25.-5.-1963, Kir
sten, født d. 31.-7.-1964, og 
Knud, født d. 4.-6.-1970. I.K. 
døde i 1971. P.J.K. giftede sig 
igen d. 23.-3.-1984 med Karen

Cathrine Clausen, medhjælpende hustru, født d. 23.-3.-1942, datter af Hanne og Johan 
Clausen. K.C.C. har børnene: Tove, født d. 25.-4.-1961, Per, født d. 29.-1.-1964, og 
Finn, født d. 8.-4.-1969.
P.J.K. har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1968 fra sin 
far Knud Madsen Knag, nuværende ejer er 5. generation på gården, som kom i slæg
tens eje i 1820.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 58 ha., heraf 12 ha. varig græs uden for diget.
Stuehuset er opført omkring 1800 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af 
kvægstald og svinestald fra 1946, de er ombygget til kostald i 1972, lade fra 1952 del
vis ombygget til spaltestald til ungdyr, maskinhus fra 1982, der er gylletank. Gården 
drives med en kvægproduktion på 37 årskøer, 50 ungdyr og 15 slagtekalve af racen 
SDM, desuden er der 7 ammekøer, 7 ungdyr og 3 slagtekalve af racen Simmentaler. 
Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 2 traktorer, kornsilo og der 
anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset. Der bruges en del maskinstation.

ØSTERENDE 11A, "BRINK MØL- 
LEGAARD", BALLUM, 6261 
BREDEBRO, tlf. 74-716217.
HANS VODDER NISSEN, gårdejer, 
født d. 10.-1.-1946, søn af Tinne 
og Diderik Nissen, gift d. 5.-10.- 
1968 med Bente Asmussen, med
hjælpende hustru, født d. 3.-10.- 
1948, datter af Kirstine og Hol
ger Asmussen. Parret har børne
ne: Jørn, født d. 16.-5.-1971, 
Lene, født d. 31.-1.-1973, og
Nanna, født d. 12.-11.-1979. H.V.N. har været på Gråsten Landbrugsskole, han er 
hegnssynsmand i Bredebro Kommune og er i bestyrelsen for Det blandede distrikts 
Landboforening. Han overtog gården d. 1.-10.-1976 fra sin far Diderik Nissen. Gården 
har været i slægtens eje siden 1666.
Ejendomsskyld 2.350.000. Areal 70 ha., heraf tilkøbt 5 ha.
Stuehuset er opført omkring 1840 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af 
kvægstald fra ca. 1840, som er ombygget til svinestald i 1991, sostald fra 1976, 2 
klimastalde fra 1987, 2 klimastalde fra 1991, kornlade og maskinhus fra 1986, der er 2 
gylletanke. Gården drives med en svineproduktion på 80 årssøer, der sælges ca. 200 
smågrise og 1.400 slagtesvin årligt, desuden er der 22 moderfår og 1 avlshoppe af 
racen Belgier. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps, ærter og frø. Der er 2 
traktorer, combisæt, kornsilo og plantørreri med varm luft. Maskinstation bruges til 
høst og der er 1 skoledreng til høst.
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ØSTERENDE UB, "ENGGÅRDEN", 
ØSTERENDE, 6261 BREDEBRO, 
tlf. 74-716121.
ORLA SIMONSEN, gårdejer, født 
d. 13.-3.-1952, søn af Maria og 
Andreas Simonsen, gift d. 7.-4.- 
1977 med Marianne Kamma, 
salgsassistent, født d. 11.-7.-1956, 
datter af Sigrid og Knud Kamma. 
Parret har børnene: Thorsten, 
født d. 14.-7.-1979, og Birgitte, 
født d. 16.-9.-1982.

O.S. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han forpagtede gården d. 1.-5.- 
1975 og købte den d. 1.-4.-1977 fra sin far Andreas Simonsen. Gården er bygget som 
udflyttergård fra slægtsgården "Harknag" Skråvej 15, i 1977. Slægtsgården har været i 
familiens eje i 4 generationer.
Ejendomsskyld 2.300.000. Areal 67 ha., heraf tilkøbt 23 ha. Der er forpagtet 33 ha. 
Stuehuset er opført i 1977 og tilbygget i 1983. Avlsbygningerne består af kvægstald 
fra 1977, som er udvidet i 1989, spaltestald til ungdyr fra 1981, lader fra 1977 og 
1984 og maskinhus fra 1983, der er gylletank. Gården drives med en kvægproduktion 
på 50 årskøer, 100 ungdyr og 28 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 18 moder
får. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 3 traktorer, 
kornsilo, varm lufts tørreri og nogle vindmølleanparter. På gården er der 1 fast 
medhjælper og der bruges maskinstation til høst og roer.

ØSTERENDE 14, ØSTERENDE, 
6261 BREDEBRO, tlf. 74-716373. 
PETER JESSEN CHRISTIANSEN, 
gårdejer, født d. 4.-3.-1938, søn 
af Mette Kirstine og Ingvart 
Christiansen, gift d. 8.-11.-1958 
med Nancy Helene Nielsen, med
hjælpende ægtefælle, født 24.- 
6.-1940, datter af Kirstine og 
Jens Nielsen. Parret har børne
ne: Ingvart Thyge, født 15.-4.- 
1959 og Frank, født 17.-1.-1966.
P.J.C. overtog gården d. 1.-11.-1963 fra sin far Ingvart Christiansen, nuværende ejer 
er 3. generation på gården, som blev bygget i 1895. Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 45 
ha. Stuehuset er opført i 1896 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald, svinestald og hestestald, alle fra 1896, de er ombygget til kostald i 1966, svi
nestald fra 1947, svinestald fra 1960 ombygget til spaltestald i 1979, lader fra 1896 
og 1990, foderhus fra 1896 og maskinhus fra 1976. Gården drives med en kvægproduk
tion på 40 årskøer, 50 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens 
salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer, kornsilo og varm lufts tørreri. Maskinstation 
bruges til det meste af markarbejdet.

ØSTERENDE 20, "HØRMØLS", 
BALLUM, 6261 BREDEBRO, tlf. 
74- 716161.
CHRISTIAN H. CHRISTENSEN, 
landmand, født d. 3.-3.-1914, søn 
af Ottoline og Laurids Christen
sen, gift d. 18.-5.-1946 med Ma
ren Johanne Kudsk, medhjælpen
de ægtefælle, født d. 22.-7.-1925, 
datter af Else Cathrine og Hans 
Kudsk. Parret har børnene: Lau
rids, født d. 13.-9.-1946, Else
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Othilje, født d. 23.-9.-1948, John, født d. 10.-4.-1954, og Hanne, født d. 8.-2.-1965.
C.H.C. har været mælkekusk. Han overtog gården i 1953 fra Ingvard Hansen.
Areal 13 ha., heraf tilkøbt 9 ha. Der er bortforpagtet 7 ha.
Stuehuset er opført i 1856 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg- og 
svinestald, begge fra 1856, de er senere ombygget til kvæg, svinestald fra 1940, lade 
fra 1856 og maskinhus fra 1950. Gårdens besætning er på 4 kvier. Planteproduktionens 
salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer, maskinstation bruges til høst.

ØSTER GAMMELBY 1, ØSTER 
GAMMELBY, 6261 BREDEBRO, 
tlf. 74-783308.
FINN CHRISTIAN PETERSEN, 
gårdejer, født d. 24.-5.-1965, søn 
af Anne Christine og Peter Lau
sten Petersen, bor sammen med 
Yvonne Jørgensen, kontorassistent, 
født d. 19.-11.-1964, datter af 
Minna og Ejner Jørgensen.
F.C.P. er landbrugsmaskinsmed, 
han har været på Tønder Land

brugsskole. Han overtog gården d. 1.-10.-1991 fra sin far Peter L. Petersen, nuvæ
rende ejer er 5. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 36 ha., heraf 6 ha. eng. Der er forpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført i 1870 og restaureret flere gange, senest i 1980-81.Avlsbygninger
ne består af kvægstald fra 1953, svinestald og lade fra 1949, spaltestald til ungdyr fra 
1972 og maskinhus fra 1976. Der er gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med 
en besætning på 25 ammekøer, 25 ungdyr og 5 slagtekalve, det er SDM krydset med 
Limousine og Simmentaler. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 
4 traktorer, 1 rundballepresser, kornsilo, varm lufts tørreri og 5 vindmølleanparter. 
Maskinstation bruges til høst.

ØSTER GAMMELBY 3, ØSTER 
GAMMELBY, 6261 BREDEBRO, 
tlf. 74-783208.
KAREN HANSEN, gårdejer, født 
d. 2.-1.-1928, datter af Jenny og 
Jens Chr. Emtkjær Jensen, gift 
d. 8.-12.-1951 med Mathias Han
sen, landmand, født d. 20.-6.- 
1925, søn af Metha og Thomas 
Hansen. Parret har børnene: Tho
mas, født d. 8.-3.-1953, Kristian, 
født d. 24.-6.-1956, Anders, født 
d. 27.-8.-1959, og Else, født d. 18.-4.-1962.
Gården blev arvet i 1961 fra M.H.'s farbror Anders Hansen, nuværende ejer er 4. 
generation på gården.
Ejendomsskyld 760.000. Areal 19 ha., heraf 7 ha. eng. Jorden er bortforpagtet til 
sønnen Thomas.
Stuehuset er opført i 1904 og restaureret i 1965.

ØSTER GAMMELBY 7, ØSTER GAMMELBY, 6261 BREDEBRO, tlf. 74-783249.
NIS JENSEN JØRGENSEN, gårdejer, født d. 9.-1.-1948, søn af Ellen og Søren Jørgen
sen, bor sammen med Bettina Møller, medhjælpende ægtefælle, født d. 7.-6.-1973, 
datter af Conni og Ole Møller.
B.M. går på Ladelund Landbrugsskole.
N.J.J. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården i 1978 fra sin far 
Søren Jørgensen, nuværende ejer er 5. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 40 ha., heraf tilkøbt 10 ha., der er 20 ha. eng. Der er 
forpagtet 7,5 ha.
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Stuehuset er opført i 1953. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1979, kalvestald 
fra 1980, hestestald fra 1989, lade fra 1982 og foderhus fra 1959, der er gylletank og 
udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 36 årskøer, 50 ungdyr og 
20 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 8 heste af racen Dansk Varmblod og 1 
hest af racen Oldenborg. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer, 
kornsilo, varm lufts tørreri og nogle vindmølleanparter. Maskinstation bruges til en del 
af markarbejdet.

ØSTER GAMMELBY 16, ØSTER 
GAMMELBY, 6261 BREDEBRO, 
tlf. 74-783123.
BENDIX PETERSEN, gårdejer, 
født d. 29.-10.-1915, søn af Anne 
Marie Christine og Bendix Peter
sen, gift d. 14.-12.-1968 med 
Ellen Martini Thomsen, medhjæl
pende hustru, født d. 30.-4.-1922, 
datter af Cathrine og Jørgen 
Thomsen.
B.P. har været på højskole med 

landbrugsfag. E.M.T.'s første mand C. Jensen købte ejendommen i 1936 og blev gift 
med E.M.T. d. 14.-3.-1948. Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 15 ha.
Stuehuset er opført omkring 1870 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af 
kvægstald, svinestald og lade-maskinhus, alle fra 1953. Gården drives udelukkende med 
planteproduktion bestående af græs til pillefabrik. Der er 1 traktor.

ØSTER GAMMELBY 18, ØSTER GAMMELBY, 6261 BREDEBRO, tlf. 74-783657.
EJGIL THYSSEN, landmand, født d. 6.-6.-1952, søn af Vilhelmine og Christian Thys
sen, gift d. 11.-5.-1974 med Birthe Krogh Kristensen, sygehjælper, født d. 1.-2.-1954, 
datter af Bodil og Otto Kristensen. Parret har børnene: Miriam, født d. 7.-6.-1975, 
Laila, født d. 7.-6.-1976, og Diana, født d. 17.-12.-1979.
E.T. er medlem af Menighedsrådet. Han overtog gården d. 1.-1.-1986 fra sin far Chri
stian Thyssen, nuværende ejer er 4. generation på gården, som kom i slægtens eje 
omkring 1905. Areal 22 ha. Stuehuset er opført omkring 1870 og løbende restaureret. 
Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1966 og 1978, svinestald fra 1918, lade-ma
skinhus fra 1966, kvæg- og svinestalde er ombygget til heste i 1987-88. Gårdens be
sætning er på 17 moderfår, 2 avlshopper af racen Holstener, 2 ponyer, 1 Shetlandspo
ny og 1 vallak. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 1 
traktor, halmfyr og nogle vindmølleanparter. Maskinstation bruges en del.

ØSTER GAMMELBY 30, ØSTER GAMMELBY, 6261 BREDEBRO, tlf. 74-783312.
CHRISTIAN PAULSEN, gårdejer, født d. 2.-2.-1917, søn af Ingeborg og Paul Paulsen, 
gift med Caroline Brundt, medhjælpende ægtefælle, født d. 23.-12.-1909, datter af 
Ingeborg og Otto Brundt. Parret har børnene: Bent, Paul Otto, Svend og Frede.
C.P. overtog gården i 1940 fra sin far Paul Paulsen.
Ejendomsskyld 280.000. Areal 22 ha., heraf tilkøbt 1,5 ha. Der er bortforpagtet 22 
ha., sønnen Svend har forpagtet de 2.
Stuehuset er opført omkring 1850 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af 
kvægstald og svinestald fra 1920 og lade fra 1950. Sønnen Svend har kødkvæg på går
den bestående af Hereford og Limousine. Der er 1 traktor. C.P. ejer aftægteshus 
Øster Gammelby 32, hvor han selv bor. På ejendommen bor sønnen Svend.

ØSTER GAMMELBY 41, ØSTER GAMMELBY, 6261 BREDEBRO, tlf. 74-783415.
JOHANNES THYSSEN, husmand, født d. 15.-5.-1937, søn af Petrine og Asmus Thys
sen, gift d. 5.-6.-1961 med Birthe Alice Henriksen, rengøringsassistent, født d. 
30.-5.-1943, datter af Carla og Ludvich Henriksen. Parret har børnene: Asmus, født 
d. 27.-9.-1961, og Carla, født d. 4.-3.-1964.
J.T. arbejder ved Højer Kommune. Han overtog gården d. 1.-6.-1961 fra sin far Asmus 
Thyssen.
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tærsker. Der drives lidt maskinstation fra gården.

Areal 12 ha., heraf tilkøbt 4 ha. 
Øster Gammelby 41's stuehus er 
opført omkring 1850 og restaure
ret senest i 1974. Avlsbygninger
ne består af kvægstald og svine
stald, begge fra 1940, de er om
bygget til kornlade og svin, 
lade fra 1958 og rundbuehal bru
ges som maskinhus fra 1987. Går
den drives udelukkende med plan
teproduktion bestående af korn. 
Der er 2 traktorer og 1 meje-

ØSTER GAMMELBY 47, ØSTER 
GAMMELBY, 6261 BREDEBRO, 
tlf. 74-783154.
RASMUS PETER KRUHL, gård
ejer, født d. 5.-11.-1940, søn af 
Bodil og 3ens Chr. Kruhl.
R.P.K. arbejder på maskinsta
tion. Han overtog gården d. 1.- 
5.-1969 fra sin far 3ens Chr. 
Kruhl, nuværende ejer er 3. gene
ration på gården.
Ejendomsskyld 870.000. Areal 
25,2 ha. Der er bortforpagtet 2 ha. Stuehuset er opført i 1911 og løbende restaureret. 
Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1935, svinestald fra 1935 ombygget til kal
vestald i 1965, hestestald fra 1951, lader fra 1935 og 1951 og maskinhus fra 1964, 
som ejes af en bror. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af 
korn og raps. Der er 1 traktor, der bruges lidt maskinstation.

ØSTER GAMMELBY 48, ØSTER GAMMELBY, 6261 BREDEBRO, tlf. 74-783184.
K3ELD ANDERSEN, gårdejer, født d. 7.-4.-1927, søn af Signe og Søren Andersen, gift 
d. 12.-12.-1953 med Petrea Lausten, medhjælpende ægtefælle, født d. 12.-10.-1923, 
datter af Kjerstine og Carsten Lausten. Parret har børnene: Kirsten, født d. 4.-8.- 
1954, Carl Ejner, født d. 21.-11.-1955, Tove, født d. 22.-9.-1960, og Peter, født d. 
25.-6.-1965. K.A. overtog gården d. 1.-4.-1966 fra Karen Marie Nielsen.
Ejendomsskyld 880.000. Areal 35 ha.
Stuehuset er opført i 1842 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1952, som er tilbygget med kostald og ungdyrstald i 1976, svinestald og lade 
fra 1952, laden er ombygget til svinestald, og maskinhus fra 1963. Gården drives med 
en kvægproduktion på 10 årskøer, 15 ungdyr og 7 slagtekalve af racen SDM. Plan
teproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 2 traktorer og plantørreri 
med varm luft. Maskinstation bruges til høst.

Aspe 20, "aaspegaard", Aspe, 6261 bredebro, tif. 74-711373.
UWE ANDREAS 3ESSEN, gårdejer, født d. 23.-9.-1939, søn af Anna og Ludolph Anton 
3essen, gift d. 26.-2.-1966 med Inger Andersen, medhjælpende hustru og rengørings
assistent, født d. 26.-5.-1943, datter af 3ohanne og Harald Andersen. Parret har 
børnene: Helle, født d. 14.-9.-1966, Mette, født d. 19.-12.-1967, og Martin, født d. 
28.-3.-1976. U.A.3. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 
1.-5.-1967 fra sin mor Anna 3essen, faderen købte gården i 1900.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 65 ha., heraf 6 ha. skov og 2 ha. mose. 
Stuehuset er opført i 1914 og løbende restaureret. Avlsbygningerne brændte i 1942 og 
blev genopført med kvægstald, svinestald og lade, kvægstalden er ombygget til svin i 
1976. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn, raps, ærter 
og frøgræs. Der er 2 traktorer, plantørreri med varm luft, halmfyr og nogle vind
mølleanparter. Maskinstation bruges til høst.
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BROAGER

BROVEJ 60, SKODSBØL MARK, 6310 BROAGER, tlf. 74-441655.
JENS CHRISTIAN JENSEN, gårdejer, søn af Didde og Frede Jensen, gift d. 25.-9.- 
1976 med Birgit Arnoldsen, medhjælpende hustru, født d. 31.-12.-1936, datter af Anna 
Kirstine og Ejvind Arnoldsen. Parret har datteren Christina, født d. 26.-3.-1957.
J.C.J. har været på Dalum Landbrugsskole og driver maskinstation fra ejendommen. 
Han overtog gården d. 1.-11.-1983 fra sin far Frede Jensen. Nuværende ejer er 4. 
generation på gården.
Ejendomsskyld 990.000. Areal 24,5 ha., der er frasolgt 10 ha., der er 0,5 ha. skov. Der 
er forpagtet 50 ha.
Stuehuset er opført i 1897 og løbende moderniseret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald, svinestald og lade alle fra 1897, laden er udvidet i 1913. Gården drives ude
lukkende med planteproduktion bestående af raps, hvede, byg og lucerne. Der er 3 
traktorer, 1 mejetærsker og gennemløbstørreri med varm luft. På gården er ansat 1 
deltids medhjælper. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

BROVEJ 119, "SKOVGÅRD", 
SMØLMARK, 6310 BRO
AGER, tlf. 74-441259.
JØRGEN CHRISTENSEN, 
gårdejer, født d. 18.-5.- 
1939, søn af Marie og 
Hans Christian Christensen, 
gift d. 9.-10.-1965 med El
len Helene Jepsen Petersen, 
medhjælpende hustru, født 
d. 15.-7.-1941, datter af 
Marie og Peter Jepsen Pe
tersen. Parret har børnene: 
Marie, født d. 14.-4.-1966,

Vera, født d. 24.-9.-1967, Jørgen Peter, født d. 18.-12.-1968, Claus Christian, født d. 
13.-2.-1972 og Lis Helene, født d. 24.-1.-1983.
J.C. overtog gården d. 1.-7.-1961 fra Marie og Christian Jørgensen. Gården er oprin
deligt udflyttergård fra Smøl.
Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 50 ha., heraf tilkøbt 16 ha., der er 1 ha. skov og 4 ha. 
eng. Stuehuset er opført omkr. 1700, det blev ændret i 1886 og igen moderniseret i 
1969. Avlsbygningerne består af kvægstald fra omkr. 1700 renoveret og udvidet i 
1975, lade fra 1975, maskinhus fra 1978, udendørs køresilo og 2 gylletanke. Gården 
drives med en kvægproduktion på 45 årskøer, 50 ungdyr og 22 slagtekalve af racen 
SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede og byg. Der er 3 traktorer, 1 me
jetærsker, plansilo og kold lufts tørreri. J.C. købte i 1986 "Smølled" nr. 6, som er på 
3 ha. og vurderet til 220.000.

BUSHOLMVEJ 5, "OVERSKOV", OVERSKOV, 6310 BROAGER, tlf. 74-441759.
ROGER CHRISTIAN WEBER SIBBESEN, gårdejer, født d. 25.-2.-1941, søn af Martha 
og Peter Sibbesen, gift d. 27.-11.-1965 med Karin Riisbøll, medhjælpende hustru, født 
d. 21.-10.-1943, datter af Dagmar og Hans Riisbøll. Parret har børnene: Henrik, født 
d. 27.-11.-1967 og Betina, født d. 9.-12.-1973.
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Roger C. W. Sibbesen har været 
på Gråsten Landbrugsskole og er 
i bestyrelsen for Kløvermælk. 
Han overtog gården i 1965 fra 
sin far Peter Sibbesen. Nuværen
de ejer er 9. generation på går
den, som blev udflyttet fra Bro
ager i 1654.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 
43 ha., heraf 1,5 ha. skov. Der 
er forpagtet 3 ha.
Stuehuset er opført i 1872 og 
moderniseret ved overtagelsen.

Desuden er der fodermesterbolig fra 1900 restaureret i 1972, 1 etfamiliehus i Broager 
fra 1965, og der blev bygget 1 etfamiliehus på Busholm vej i 1987. Avlsbygningerne 
består af kvægstald fra før 1900 moderniseret og udvidet i 1972, svinestald ændret til 
kalvestald i 1987, lade fra før 1900, maskinhus fra 1989 og gylletank. Gården drives 
med en kvægproduktion på 50 årskøer, 75 ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM. 
Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, raps, ærter og maltbyg. Der er 3 trak
torer, 1 mejetærsker, 6 tårnsiloer, varm lufts tørreri og vindmølle. På gården er ansat 
1 fodermester. Maskinstation bruges til græssnitning. R.C.W.S. købte i 1985 Smøl 5, 
som er på 23 ha. og vurderet til 1.050.000. De 2 gårde drives sammen.

BUSHOLMVEJ 7, "ROJGÅRD", 
ILLER MARK, 6310 BROAGER, 
tlf. 74-441760.
PAUL PAULSEN JESSEN JUH
LER, gårdejer, født d. 17.-3.- 
1950, søn af Käthe og Peter 
Jessen Juhler, gift d. 25.-6.-1983 
med Birgit Hansen, sparekasse
assistent, født d. 10.-1.-1962, 
datter af Doris og Tage Hansen. 
Parret har børnene: Berit, født 
d. 14.-3.-1984 og Karsten, født 
d. 8.-6.-1986. P.P.J.J. har været på Gråsten Landbrugsskole og er i bestyrelsen for
Busholm Vindmøllelaug. Han overtog gården d. 1.-6.-1981 fra sin far Peter Jessen 
Juhler. Gården er udflyttet fra Broager og har været i slægtens eje i ca. 220 år. 
Ejendomsskyld 2.250.000. Areal 50 ha., heraf tilkøbt 5 ha., der er 1,5 ha. skov og 5,5 
ha. varigt græs. Der er forpagtet 1 ha.
Stuehuset er opført i 1908 og løbende moderniseret. Der er 1 særskilt aftægtshus. 
Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1908 renoveret og udvidet flere gange især 
efter 1960, kostald fra 1978, svinestald fra 1961 ombygget til småkalve i 1979 og 
renoveret i 1990, halmlade fra 1978, maskinhus fra 1962, foderhus, gylletank og uden
dørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 47 årskøer, 75 ungdyr og 23 
salgtekalve af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøde er maltbyg. Der er 4 
traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo, varm lufts tørreri og vindmølle. På gården er ansat 
1 fast medhjælper, og man har en skoledreng til hjælp. Maskinstation bruges til 
græssnitning.

BUSHOLMVEJ 12, "MIDTSKOV", MIDTSKOV, 6310 BROAGER, tlf. 74-440205.
HANS FRIEDRICH HANSEN, gårdejer, født d. 5.-9.-1955, søn af Annelise og Hans 
Hansen, gift d. 8.-8.-1981 med Gitte Busch, kontorassistent, født d. 8.-3.-1956, datter 
af Anitta og Hans Busch. Parret har børnene: Mads, født d. 19.-5.-1982 og Mette, født 
d. 29.-7.-1986.
H.F.H. er slagteriarbejder og har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog 
gården i 1989 fra sin far Hans Hansen. Nuværende ejer er 9. generation på gården, 
som kom i familiens eje i 1733, den blev udflyttet fra Mølmark i 1774. 
Ejendomsskyld 2.500.000. Areal 67,5 ha., heraf 3 ha. skov og eng.
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Stuehuset er ombygget i 1908 og derefter løbende moderniseret. Avlsbygningerne 
består af kvægstald fra 1892, som efterhånden er renoveret, desuden er der lade fra 
1903. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af frøgræs, raps, 
ærter, hvede, lucerne og byg. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og halmfyr.

BUSHOLMVEJ 17, BUSHOLM, 
6310 BROAGER, tlf. 74-441481. 
ANNI JOHANNSEN, gårdejer, 
født d. 13.-4.-1936, datter af 
Anna og Thomas Johannsen.
A.J. overtog gården i 1971 fra 
sine forældre Anna og Thomas 
Johannsen, som købte gården i 
1929, da den blev udstykket fra 
Midtskov.
Ejendomsskyld 490.000. Areal 7,5 
ha.

Stuehuset er opført i 1872 og løbende moderniseret. Avlbygningerne består af kvæg
stald, svinestald og lade alle fra 1929, svinestald ændret til kalvestald senest i 1989, 
desuden er der maskinhus. Gården drives med en kvægproduktion på 9 årskøer, 7 ung
dyr og 4 slagtekalve af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 
2 traktorer, kornsilo, kold lufts tørreri og vindmølle. Maskinstation bruges til en del 
af markarbejdet.

BUSHOLMVEJ 19, "BUSHOLM", BUSHOLM, 6310 BROAGER, tlf. 74-441009.
HANS CHRISTIAN BERNTH-ANDERSEN, gårdejer, født d. 19.-7.-1918, søn af Sanny 
og Axel Andersen, gift d. 30.-1.-1944 med Nina Wulff-Hansen, medhjælpende hustru, 
født d. 2.-12.-1923, datter af Ingeborg og Sven Wulff-Hansen. Parret har børnene: 
Jesper, født d. 11.-8.-1944, Olav, født d. 15.-5.-1949, Eva, født d. 26.-3.-1951, Mette, 
født d. 8.-11.-1957, Nina, født d. 11.-7.-1958, Anders, født d. 13.-10.-1960 og Janicke, 
født d. 12.-11.-1967. A.A. overtog gården i 1960 fra Uwe Sibbesen.
Ejendomsskyld 1.040.000. Areal 13,3 ha., heraf 0,5 ha. skov. Der er forpagtet 2 ha. 
Stuehuset er opført i 1775 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald, svinestald og lade alle fra 1775, løsdriftsstald fra 1974 og maskinhus fra 1973. 
Besætningen består af 4 ammekøer, 3 ungdyr og 4 slagtekalve af racen DRK. Plante
produktionens salgsafgrøder er byg, raps, ærter og hvede. Der er 2 traktorer og vind
mølle. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

BUSHOLMVEJ 22, BUSHOLM, 
6310 BROAGER, tlf. 74-441715. 
FRANZ JENS LØPER, gårdejer, 
født d. 13.-9.-1933, søn af Marie 
og Franz Carl Løper, gift d. 
31.-3.-1962 med Katha Sibbesen, 
født d. 21.-12.-1936, datter af 
Cathrine og Hans Peter Sibbe
sen. Parret har børnene: Jens 
Peter, født d. 12.-8.-1963, Jan 
Morten, født d. 18.-5.-1965 og 
Anette Katha, født d. 5.-4.-1970.
F.J.L. forpagtede gården i 1972 og købte den i 1981 af sin svigerfar Hans Peter Sib
besen. Nuværende ejer er 5. generation på gården, som er kendt fra omkr. 1750.
Areal 6,5 ha. Der er forpagtet 3 ha.
Stuehuset er opført i 1750, det er udvidet og restaureret flere gange senest i 1982. 
Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1926 ombygget i 1974, ungkvægstald fra 1964 
renoveret i 1974, svinestald ombygget til kvægstald i 1974, garage og fyrrum fra 
1943, lade fra 1927, maskinhus fra 1962 og udendørs køresilo. Gården drives med en 
kvægproduktion på 10 årskøer, 17 ungdyr og 5 slagtekalve af racen SDM. Der er 2 
traktorer, plansilo, kold lufts tørreri og vindmølle. Maskinstation bruges til høst.
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BØNNELANDSVEJ 4, "SØNDER
GÅRD", MØLMARK, 6210 BRO
AGER, tlf. 74-441135.
PETER PAULSEN JESSEN JUH
LER, gårdejer, født d. 7.-3.-1951, 
søn af Kæthe og Peter Jessen 
Juhler, gift d. 15.-5.-1976 med 
Kirsten Petersen, sygehjælper, 
født d. 12.-5.-1952, datter af 
Else Marie og Christian Peter
sen. Parret har sønnen Allan, 
født d. 15.-6.-1980.

P.P.J.J. har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gården d. 31.-12.-1977 fra 
sine svigerforældre Else Marie og Christian Petersen. Nuværende ejer er 9. generation 
på gården, hvis historie er kendt fra omkr. 1600.
Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 41,5 ha., heraf 1,2 ha. eng. Der er forpagtet 10 ha. 
Stuehuset er opført omkr. 1700, det er restaureret i 1805 og derefter løbende ved
ligeholdt. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1700 efterhånden renoveret, kvæg
stald, svinestald og foderhus alle fra 1980, halmlade og lade begge fra 1943, maskin
hus fra 1979, gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 
52 årskøer, 95 ungdyr og 26 slagtekalve af racerne RDM og SDM. Planteproduktionens 
salgsafgrøde er maltbyg. Der er 3 traktorer, tårnsilo og varm lufts tørreri. Maskin
station bruges til lidt af markarbejdet.

BØSBÆKVEJ 15, "BØSBÆK", 
BØSBÆK, 6310 BROAGER, tlf. 
74-441196.
OLE LEVINSEN, gårdejer, født 
d. 25.-8,.-1945, søn af Helga og 
Anton Levinsen, gift d. 23.-5.- 
1968 med Hanne Christensen, 
medhjælpende hustru, født d. 6.- 
6.-1944, datter af Gerda og Her
bert Christensen. Parret har bør
nene: Klaus, født d. 30.-10.— 
1968, Anne, født d. 26.-2.-1971,
Niels, født d. 22.-2.-1973 og Ida, født d. 28.-7.-1978.
H.L. er medlem af Skolebestyrelsen i Egernsund Skole. O.L. har været på Malling 
Landbrugsskole. Han overtog gården i 1980 fra Tornskov Teglværk, men parret flyt
tede til adressen i 1971.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 30 ha., heraf tilkøbt 10 ha., der er 6,5 ha. eng. 
Stuehuset er opført i 1848 og restaureret i 1963 derefter løbende vedligeholdt. Avls
bygningerne består af kvægstald fra 1925 ombygget til sostald i 1980, svinestald fra 
1955 renoveret i 1980, sostald fra 1980, slagtesvinestald fra 1981, drægtighedsstald 
fra 1985, lade ombygget til søer i 1980, foderhus og gylletank. Gården drives med en 
svineproduktion på 180 årssøer, der sælges 1.500 smågrise og 2.000 slagtesvin årligt. 
Al jorden er udlagt med græsafgrøder, som sælges til tørreindustri. På gården er ansat 
1 halvdags medhjælper. Maskinstation bruges til markarbejdet.

DYNTVEJ 40, "HØJVANG", HØJVANG, 6310 BROAGER, tlf. 74-442013.
FREDE JESSEN, gårdejer, født d. 19.-7.-1933, søn af Helga Margrethe og Jes Jessen, 
gift d. 28.-1.-1959 med Anne Marie Callsen, medhjælpende hustru, født d. 3.-5.-1932, 
datter af Johanna Eline og Hans Peter Callsen. Parret har børnene: Hanne, født d. 
27.-3.-1959, Erling, født d. 8.-2.-1960 og Arne, født d. 29.-12.-1966.
F.J. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 15.-3.-1972 fra 
Jørgen Tychsen. Gården er udstykket fra en ejendom i Broager By i 1929. 
Ejendomsskyld 940.000. Areal 21 ha.
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"Højvang"s stuehus er opført i 
1929. Avlsbygningerne består af 
kvægstald og svinestald begge 
fra 1957, de blev renoveret efter 
overtagelsen, lade fra 1957, ma
skinhus fra 1989 og udendørs kø- 
resilo. Gården drives med en 
kvægproduktion på 26 årskøer, 46 
ungdyr og 13 slagtekalve af blan
det race. Der er 2 traktorer, og 
staldvarme anvendes til opvarm
ning af stuehuset. Maskinstation 
bruges til lidt af markarbejdet.

DYNTVEJ 82, DYNT, 6310 BRO
AGER, tlf. 74-441750.
HANS BØRGE OHRT, gårdejer, 
født d. 28.-10.-1938, søn af Ka
thrine og Carl Martin Ohrt, gift 
d. 17.-7.-1964 med Birthe Han
sen, børnehavepædagog, født d. 
29.-2.-1940, datter af Kathrine 
og Jens Hansen. Parret har bør
nene: Bjarne Martin, født d. 20.- 
12.-1965 og Birgitte, født d. 9.- 
1.-1967.
H.B.O. har været på Bygholm Landbbrugsskole og har været kasserer i Sundeved Land
boforening. Han forpagtede gården i 1964 og købte den i 1969 af sine forældre Kathri
ne og Carl Martin Ohrt, som købte gården i 1932.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 29 ha., heraf tilkøbt 2,5 ha., der er 2,5 ha. skov og 2 
ha. mose. Der er forpagtet 24 ha.
Gården brændte i 1908 og blev genopført med stuehus, som er udbygget med aftægt i 
1964. Avlsbygningerne blev genopført med kvægstald og lade, kvægstalden er om
bygget til svinestald i 1971, der er svinestalde fra 1974 og 1979 samt maskinhus. 
Gården drives med en slagtesvineproduktion på 1.500 stk. årligt. Planteproduktionens 
salgsafgrøder er raps og rug. Der er 3 traktorer, kornsilo og korntørreri med varm 
luft. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

DYNTVEJ 71, DYNT, 6310 BROAGER, tlf. 74-441096.
JOHAN FLEMMING TYCHSEN, gårdejer, født d. 6.-8.-1936, søn af Anna og Tøge 
Tychsen, gift d. 13.-3.-1965 med Tove Nielsen, pædagog, født d. 17.-6.-1941, datter af 
Esther og Holger Nielsen. Parret har tvillingerne: Kirsten og Karen, født d. 14.-11.- 
1965 og Marianne, født d. 4.-2.-1970.
J.F.T. er teglværksarbejder og har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog 
gården i 1966 fra sin far Tøge Tychsen. Nuværende ejer er 8. generation på gården, 
som kom i slægtens eje i 1776.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 45 ha., heraf tilkøbt 7,5 ha., der er frasolgt 7,5 ha., 
der er 2 ha. skov og 4 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1776 og løbende moderniseret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1776 ombygget i 1909 og ændret til svinestald i 1978, svinestald fra 1776 
renoveret i 1978, udhus fra 1776 ombygget i 1987 og lade fra 1779 renoveret i 1967. 
Besætningen består af lidt kødkvæg. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter, 
hvede, byg og rug. Der er 2 traktorer, plansilo, korntørreri med varm luft og halmfyr. 
Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

DYNTVEJ 76, "LAUGÄRD", DYNT, 6310 BROAGER, tlf. 74-441805.
NIELS KROGH HANSEN, gårdejer, født d. 26.-10.-1931, søn af Dagny og Holger Han
sen, bor sammen med Betty Østergård, socialpædagog, født d. 17.-7.-1933, datter af 
Britta og Henry Østergård. Parret har børnene: Lars, født d. 8.-8.-1958 samt tvil-
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lingerne Troels og Nina, født d. 
4.-7.-1963.
Niels K. Hansen har været både 
viceborgmester og borgmester i 
Broager Kommunne. Han overtog 
gården i 1970 fra Lorenz Asmus
sen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 
26,5 ha., heraf 2 ha. skov. Der 
er forpagtet 12 ha. eng og 5 ha. 
almindeligt landbrugsjord.
Stuehuset er opført i 1970. Avls
bygningerne består af løsdrifts
stald og lade begge fra 1972, 
garage og værksted fra 1980, 

maskinhus fra 1977 og gylletank. Besætningen består af 25 ammekøer og 30 ungdyr af 
racen Charolais. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede og byg. Der er 2 trakto
rer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, kornsilo, korntørreri med naturgas og stald
varme anvendes til opvarmning af stuehuset. Maskinstation bruges til halmpresning.

DYNTVEJ 64, DYNT, 6310 BROAGER, tlf. 74-441741.
EJNER HANS VALDEMAR STRUCK, gårdejer, født d. 23.-10.-1925, søn af Anna og 
Hans Struck.
E.H.V.S. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1959 fra 
sin mor Anna Struck.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 21,7 ha., heraf 8 ha. skov og strandeng. 
Stuehuset er opført omkr. 1500 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af 
svinestald fra 1972 og lade fra 1800. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 
750 stk. årligt. Der er 1 traktor, halvpart i mejetærsker, plansilo og korntørreri med 
varm luft. Maskinstation bruges til gødningskørsel.

DYNTVEJ 103, SKELDE, 6310 
BROAGER, tlf. 74-441428.
JENS PETER CLAUSEN, gårdejer, 
født d. 25.-6.-1929, søn af Chri
stine og Jens Peter Clausen, gift 
d. 10.-12.-1955 med Karta An
drea Jørgensen, medhjælpende 
hustru, født d. 9.-8.-1934, datter 
af Marie og Jens Jørgensen. 
Parret har børnene: Margrethe, 
født d. 12.-9.-1959, Inge, født d. 
1.-8.-1961 og Hans, født d. 8.- 
8.-1966. J.P.C. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han forpagtede gården d. 
1.-11.-1959 og købte den d. 1.-7.-1963 af sin far Jens Peter Clausen. Nuværende ejer 
er 5. generation på gården, som har været i familiens eje siden 1827.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 46 ha., heraf tilkøbt 7,5 ha., der er 0,5 ha. skov og 2 
ha. eng. Der er forpagtet 3,5 ha.
Stuehuset er opført i 1899 og løbende moderniseret. Der er 1 fodermesterhus på Dynt- 
vej 111, det er fra 1890 og restaureret i 1980. Avlsbygningerne består af kvægstald 
fra 1800-tallet renoveret flere gange, kvægstald og lade begge fra 1984, svinestald fra 
1922, maskinhus fra 1914 udvidet i 1987 og gylletank. Gården drives med en slagte
svineproduktion på 300 stk. årligt, desuden er der 20 ammekøer, 30 ungdyr og 90 slag
tekalve af blandet race. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og kornsilo. Maskinstation 
bruges til gylleudkørsel.

FRYDENDAL 2, "FRYDENHAVN", FRYDENHAVN, 6310 BROAGER, tlf. 74-441209. 
BENT TORBEN BEYER, gårdejer, født d. 29.-11.-1944, søn af Alma og Willi Beyer, 
gift d. 2.-8.-1969 med Birthe Marie Andreasen, sygehjælper, født d. 30.-3.-1947,
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datter af Kathrine og Andreas 
Andreasen. Parret har børnene: 
Torben, født d. 5.-12.-1971 og 
Lilli, født d. 30.-8.-1974.
Bent T. Beyer overtog gården i 
1972 fra sine svigerforældre Ka
thrine og Andreas Andreasen. 
Gården er ca. 210 år gammel, 
den har været i slægtens eje i 
ca. 150 år.
Ejendomsskyld 770.000. Areal 
19,5 ha.

Stuehuset er opført omkr. 1880 og løbende restaureret. Der er 1 aftægtsbolig til 
gården. Avlsbygningerne består af kvægstald og svinestald begge fra 1880 og reno
veret omkr, 1942, lade fra 1908 og maskinhus fra 1985. Gården drives med en kvæg
produktion på 20 årskøer, 12 ungdyr og 10 slagtekalve af racen RDM, desuden er der 
1 hest. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo og korntørreri med varm luft. 
Maskinstation bruges til ajleudkørsel.

GAMMELMARK 12, "VILLES- 
HOLT", GAMMELMARK, 6310 
BROAGER, tlf. 74-440043.
NIELS FREDERIK JENSEN, gård
ejer, født d. 13.-3.-1957, søn af 
Anna Cathrine og Nis Harald 
Jensen, gift d. 22.-9.-1984 med 
Anna Jørgensen, overassistent, 
født d. 31.-8.-1956, datter af 
Anne Johanne og Johan Peter 
Terp Jørgensen. Parret har dat
teren Lene, født d. 25.-5.-1989.
N.F.J. har været på Gråsten Landbrugsskole, han har været i bestyrelsen for Land
boungdom, han er medlem af Planteavlsudvalget i Landboforeningen fpr Als og Sun
deved samt medlem af repræsentantskabet i M.D. Food og i Slagteri Region Syd. Han 
overtog gården 1.-7.-1986 fra sin far Nis Harald Jensen. Nuværende ejer er 4. gene
ration på gården, som kom i familiens eje i 1882. Omkr. 1780 blev gården udflyttet 
fra Dynt, den brændte i 1867 og blev flyttet længere mod øst.
Ejendomsskyld 2.500.000. Areal 43 ha., heraf tilkøbt 13 ha., der er 5 ha. skov og eng. 
Der er forpagtet ialt 34,5 ha., og i forpagtningen medfølger en mælkekvote på 75.000 
kg. Stuehuset er opført i 1868, det er restaureret i 1915 og udvidet med aftægtsbolig 
herefter løbende moderniseret. Alsbygnignerne brændte i 1985 og blev genopført med 
kvægstald og foderlade i 1986, der er gylletank og 3 indendørs køresiloer. Gården 
drives med en kvægproduktion på 64 årskøer, 85 ungdyr og 38 slagtekalve af racen 
RDM, desuden er der 1 hest, som bruges til ringridning. Planteproduktionens salgs
afgrøder er vinterraps og hvede. Der er 1 traktor, gastæt silo, korntørreri med varm 
og kold luft og staldvarme anvendes til opvarmning af stuehuset. På gården er ansat 1 
fodermester. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

ILLERVEJ 21, ILLER, 6310 BROAGER, tlf. 74-442812.
ERIK LORENZEN, gårdejer, født d. 28.-5.-1959, søn af Elise Kjærulf og Poul Erik 
Lorenzen, gift d. 28.-5.-1988 med Joan Petersen, husassistent, født d. 11.-9.-1962, 
datter af Ingrid og Jørgen Christian Petersen. Parret har børnene: Lasse, født d. 
6.-3.-1988 og Lars, født d. 16.-10.-1989.
E.L. driver maskinstation fra ejendommen, han har været på Korinth og Gråsten 
landbrugsskoler. Han overtog gården d. 1.-11.-1987 fra sin far Poul Erik Lorenzen. 
Nuværende ejer er 6. generation på gården, som kom i familiens eje omkr. 1810. 
Ejendomsskyld 870.000. Areal 7,5 ha. Der er forpagtet ialt 23,5 ha.
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Illervej 21's stuehus er opført 
omkr. 1770 og løbende restaure
ret. Ejeren bor i særskilt aftægts
hus fra 1853, som er omfattende 
moderniseret i 1989. Avlsbygnin
gerne består af kvægstald fra 
1770 siden renoveret, kvægstalde 
fra 1965 og 1987, værksted, lade 
fra 1908, maskinhus fra 1972, 
foderhus fra 1990, gylletank og 
udendørs køresilo. Gården drives 
med en kvægproduktion på 30 
årskøer, 30 ungdyr og 15 slagte
kalve af blandet race. Der er 4 

traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo og korntørreri med varm luft. På gården er ansat 1 
fast medhjælper.

ILLERVEJ 22, ILLER, 6310 BRO
AGER, tlf. 74-441901.
PETER HOLM ANDERSEN, gård
ejer, født d. 22.-4.-1942, søn af 
Anne og Peter Holm Andersen, 
gift d. 22.-2.-1964 med Johanne 
Svendsen, medhjælpende hustru, 
født d. 19.-6.-1945, datter af 
Marie og Christian Svendsen. 
Parret har børnene: Annette, 
født d. 6.-4.-1964, Lene, født d. 
28.-6.-1966 og Hanne, født d. 
24.-9.-1973.
P.H.A. er udlært tømrer og arbejder i statsskoven. Han overtog gården d. 1.-5.-1973 
fra sine svigerforældre Marie og Christian Svendsen. Nuværende ejer er 3. generation 
på gården.
Ejendomsskyld 730.000. Areal 11 ha. Der er forpagtet ialt 7 ha.
Stuehuset er ca. 200 år gammelt og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af 
kvægstald ca. 200 år gammel og renoveret i 1977, garage og maskinhus begge fra 
1977, svinestald og lade begge ændret til kvægstalde i 1977. Besætningen består af 15 
ammekøer, og der opkøbes slagtekalve, så der ialt er 29. Der er 1 traktor, kornsilo og 
korntørreri med varm luft. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

ILLERVEJ 42, "BRYGGEGÄRD", BRUNSNÆS, 6310 BROAGER, tlf. 74-441577. 
CHRISTIAN S. HANSEN, gårdejer, født d. 11.-4.-1913, søn af Christine og Reinhold 
Hansen.
C.S.H. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården i 1941 fra Bruhn. 
Areal 43 ha., heraf tilkøbt 10 ha. eng, der er 1,5 ha. skov.
Stuehuset er ca. 200 år gammelt og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af 
kvægstald fra 1871 og lade fra 1928. Besætningen består af 14 ammekøer, 13 ungdyr 
og 7 slagtekalve af racen RDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, byg og 
lucerne. Der er 2 traktorer. Man anvender lidt løs medhjælp. Maskinstation bruges til 
en del af markarbejdet.

KRAMMARKSVEJ 2, "SANDKOBBELGÄRD", DYNT, 6310 BROAGER, tlf. 74-441959. 
BENT PANUM HAVE, lektor/gårdejer, født d. 12.-8.-1939, søn af Sigrid og Ejvind 
Have, gift d. 14.-4.-1967 med Jonna Svoger Rasmussen, assistent, født d. 6.-4.-1943, 
datter af Astrid og Niels Jørgen Jeromynus Rasmussen. Parret har børnene: Susanne, 
født d. 13.-12.-1967, Jens, født d. 3.-3.-1970, Marianne, født d. 1.-12.-1972, Anne
mette, født d. 6.-6.-1983 og Niels, født d. 11.-1.-1986.
B.P.H. er lektor ved Ingeniørhøjskolen på Sønderborg Teknikum, han er medlem af 
Broager Kommunalbestyrelse samt formand for Skolekommissionen og Social Udvalget.
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Han overtog gården i 1978 fra Jacob Petersen. Gården blev udflyttet fra Dyntvej 61 i 
1980.
Ejendomsskyld 1.142.000. Areal 11 ha., heraf tilkøbt 3 ha., der er 3,5 ha. skov og eng. 
Stuehuset er opført i 1980. Avlsbygningerne består af værksted med bislyngerrum 
samt lade med stald begge fra 1984 og maskinhus fra 1980. Besætningen består af 4 
ammekøer og 2 slagtekalve af racen Charolais, desuden er der 50 slagtesvin og 50 
bistader. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, rug og raps. Der er 1 traktor, 
kornsilo og jordvarme anvendes til opvarmning af stuehuset. Maskinstation bruges til 
høst og høslet.

KRAMMARKSVEJ 22, "KRAM
MARK", KRAMMARK, 6310 BRO
AGER, tlf. 74-441746.
TØGE TYCHSEN, gårdejer, født 
d. 21.-9.-1939, søn af Cathrine 
og Peter Tychsen, gift d. 26.-4.- 
1966 med Else Hansen, medhjæl
pende hustru, født d. 18.-8.-1937, 
datter af Kathrine og Jens Han
sen. Parret har datteren: Karin, 
født d. 11.-8.-1978.
T.T. har været på Dalum Land

brugsskole, han er formand for Landboforeningen for Als og Sundeved, han er regions
formand for Fælleslandboforeningen for Nord-Slesvig. Han overtog gården i 1968 fra 
sin far Peter Tychsen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 3.400.000. Areal 83 ha., heraf tilkøbt 12 ha., der er 6 ha. eng. 
Stuehuset er meget gammelt og restaureret i 1795 og 1917, det er derefter løbende 
vedligeholdt. Avlsbygningerne brændte i 1957 og blev genopført med kvægstald om
bygget til svinestald i 1968, svinestald fra 1978, lade fra 1957, maskinhus og gylle
tank. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 4.200 stk. årligt. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er raps og græsfrø. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, 
korntørreri med varm luft samt halmfyr. På gården er ansat 1 fast medhjælper. 
Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

MØLLEVÆNGET 9, SKODSBØL, 
6310 BROAGER, tlf. 74-441670. 
PETER LORENZEN, gårdejer, 
født d. 13.-3.-1929, søn af Marie 
og Firtz Lorenzen, gift d. 7.- 
5.-1955 med Ingrid Christiansen, 
medhjælpende hustru, født d. 
22.-8.-1934, datter af Martha og 
Jørgen Christiansen. Parret har 
børnene: Fritz, født d. 9.-10.-1956 
og Kirsten, født d. 22.-11.-1957. 
P.L. har været på Køng Højskole 
med landbrugsfag. Han forpag
tede gården i 1955 og købte den i
Ejendomsskyld 770.000. Areal 8,5 ha. Der er forpagtet 8,5 ha.
Stuehuset er opført i 1927 og løbende moderniseret. Avlsbygningerne består kvægstald 
og svinestald begge fra 1927, de er udvidet og renoveret i 1960, svinestald fra 1971 
ombygget til kvægstald i 1980, lade fra 1941, maskinhus fra 1945 udvidet i 1970 og 
udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 20 årskøer, 20 ungdyr og 
10 slagtekalve af racen Jersey. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandings
anlæg, kornsilo, korntørreri med varm luft, vindmølle og staldvarme anvendes til op
varmning af stuehuset. Maskinstation bruges til mejetærskning.
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MØLMARK 27, MØLMARK, 6310 
BROAGER.
TØGE ZACHARIASSEN, gård
ejer, født d. 12.-8.-1940, søn af 
Kirstine og Tøge Zachariassen, 
gift d. 7.-8.-1965 med Grete An
dersen, medhjælpende hustru, 
født d. 8.-1.-1945, datter af Ma
ren og Søren Falk Andersen. Par
ret har børnene: Gitte, Søren, 
Jørn og Hanne.
G.Z. er medlem af Sønderjyllands

Amtsråd. T.Z. har været på Tune Landbrugsskole. Han overtog gården i august 1971 
fra sin far Tøge Zachariassen. Nuvørende ejer er 5. generation på gården. 
Ejendomsskyld 2.110.000. Areal 49 ha., heraf tilkøbt 4 ha., der er 1,6 ha. skov.
Stuehuset er opført omkr. 1880 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af 
kvægstald fra før 1900 løbende renoveret, svinestald og lade begge fra før 1900, 
maskinhus fra 1985 og foderhus fra 1979. Gården drives med en kvægproduktion på 18 
årskøer, 20 ungdyr og 9 slagtekalve af racen SDM, desuden produceres der slagtesvin 
fra 300 stipladser. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, korntørreri med varm 
luft samt halmfyr. Man har 1 skoledreng til hjælp.

NEDERBALLE 10, SKELDE, 6310 BROAGER, tlf. 74-441423.
JENS FR. TØLLE, gårdejer, født d. 5.-12.-1911, søn af Heirik Tølle.
J.F.T. overtog gården i 1942.
Areal 16 ha.
Bygningerne består af stuehus, kvægstald, svinestald, lade og maskinhus. Besætningen 
består af 11 årskøer, 9 ungdyr og 5 slagtekalve af blandet race, desuden er der 10 
slagtesvin og 2 heste. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn.

NEJS MØLLEVEJ 14, "MØLLE
TOFT", SKODSBØL, 6310 BRO
AGER, tlf. 74-441558.
JØRGEN JØRGENSEN, gårdejer, 
født d. 30.-10.-1957, søn af Gud
rund og Christen Jørgensen, gift 
d. 9.-6.-1984 med Krista Jollmand, 
medhjælpende hustru, født d. 8.- 
2.-1962, datter af Jenny og Kaj 
Rasmussen Jollmand. Parret har 
børnene: Christian, født d. 24.- 
6.-1985, Else-Marie, født d. 22.- 
8.-1987 og Thomas, født d. 17.-3.-1990.
J.J. har vært på Korinth og Gråsten landbrugsskoler, han er i bestyrelsen for Sønder
jyllands Jersey Avlsforening. Han overtog gården d. 1.-5.-1984 fra sin far Christen 
Jørgensen. Gården har været i familiens eje siden 1887, den første ejer startede med 
bageri, og næste generation blev udlært bager, gården er udflyttet fra Skodsbøl i 
1950. Ejendomsskyld 1.070.000. Areal 9,3 ha. Der er forpagtet ialt 21,8 ha.
Stuehuset er opført i 1950, det er restaureret og udvidet i 1991. Desuden er der 1 
medarbejderbolig, som er bygget i 1988. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1950 
udvidet i 1985, lade fra 1950, maskinhus fra 1986, gylletank og udendørs køresilo. 
Gården drives med en kvægproduktion på 52 årskøer, 50 ungdyr og 26 slagtekalve af 
racen Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og hvede. Der er 4 traktorer. 
På gården er ansat 1 fast medhjælper. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

NEJS MØLLEVEJ 19, "NEJS MØLLEGÅRD", NEJS MØLLE, 6310 BROAGER, tlf. 
74-441557.
JENS CHRISTIAN HANSEN, gårdejer, født d. 23.-5.-1946, søn af Kathrine og Jens 
Hansen, gift d. 6.-3.-1970 med Else Marie Petersen, børnehavepædagog, født d.
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5.-4.-1947, datter af Else Marie og Christian Petersen. Parret har børnene: Mads, født 
d. 30.-10.-1971 og Søren, født d. 13.-2.-1973.
J.C.H. har været på Gråsten Landbrugsskole, han er i bestyrelsen i Landboforeningen 
for Als og Sundeved, formand for Kvægbrugsudvalget for Sønderjylland Syd, formand 
for Sønderjysk Fællesledelse for Kvæg og medlem af Landsudvalget for Kvæg. Han 
overtog gården i 1971 fra sin far Jens Hansen. Nuværende ejer er 4. generation på 
gården, som kom i slægtens eje i 1866, da man begyndte af drive landbrug fra gården, 
før den tid var der udelukkende mølleri.
Areal 40 ha., heraf 1 ha. skov. Der er forpagtet 23 ha.
Stuehuset er opført i 1778, det er restaureret i 1877 og derefter løbende moder
niseret. Desuden er der 1 landarbejderbolig fra 1961. Avlsbygningerne består af kvæg
stalde fra 1973 og 1979 løbende udvidet, svinestald fra 1953 ombygget til kvægstald i 
1973, lade/maskinhus fra 1971, foderhus fra 1977, udendørs køresilo og 2 gylletanke. 
Gården drives med en kvægproduktion på 90 årskøer, 100 ungdyr og 45 slagtekalve af 
racen Jersey, desuden er der 5 får. Planteproduktionens salgsafgrøde er hvede. Der er 
4 traktorer, og staldvarme anvendes til opvarmning af stuehuset. På gården er ansat 1 
fodermester. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

NEJSVEJ 16, "NEJSGAARD", 
NEJS, 6310 BROAGER, tlf. 
74-441203.
KRISTIAN ANKER-MØLLER, 
gårdejer, født d. 6.-4.-1938, søn 
af Ellen og Jens Peter Anker-Møl
ler, gift d. 16.-3.-1963 med Lina 
Christiansen, medhjælpende hustru, 
født d. 12.-11.-1940, datter af 
Else Lydia og Lars Richardt Chri
stiansen. Parret har børnene: Lis 
og Pia, født d. 5.-12.-1963, Ka
rin, født d. 29.-9.-1966, Birgit, 

født d. 19.-8.-1969 og Lars Peter, født d. 27.-3.-1973.
K.A.M. har været på Tune Landbrugsskole, han er medlem af Broager Menighedsråd, 
har været i bestyrelsel for Landboforeningen for Als og Sundeved og været medlem af 
Regnskabsudvalget. Han forpagtede gården i 1966 og overtog den i november 1977 fra 
Jens Andresen.
Ejendomsskyld 1.750.000. Areal 47,5 ha., heraf 2 ha. skov og 4 ha. eng. 
Stuehuset er opført i 1916 efter en brand, det er moderniseret i 1986. Avlsbygninger
ne brændte i 1956 og blev genopført med kvægstald og lade, desuden er der ungkvæg
stald fra 1979, maskinhus fra 1830, 2 udendørs køresiloer og 2 gylletanke. Gården dri
ves med en kvægproduktion på 60 årskøer, 62 ungdyr og 30 slagtekalve af racerne 
RDM og SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og hvede. Der er 2 traktorer, 
plansilo og korntørreri med varm luft. Maskinstation bruges til en del af mark
arbejdet.

NEJSVEJ 18, NEJS, 6310 BROAGER, tlf. 74-441678.
BØRGE MORTENSEN, gårdejer, født d. 28.-12.-1931, søn af Marie og Alfred Morten
sen, gift d. 19.-7.-1958 med Anne Marie Johasson, husmor, født d. 24.-7.-1935, datter 
af Kristine og Andreas Johasson. Parret har børnene: Laila, født d. 9.-6.-1959 og 
Bente, født d. 18.-5.-1962. B.M. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog 
gården d. 1.-7.-1962 fra sin far Alfred Mortensen.
Ejendomsskyld 960.000. Areal 21 ha., heraf 4 ha. eng. Der er forpagtet ialt 10 ha. 
Stuehuset er opført omkr. 1900 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af 
kvægstald fra 1928 ombygget til svinestald i 1970 samt svinestald og lade begge fra 
1928. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 500 stk. årligt. Planteproduk
tionens salgsafgrøde er raps. Der er 2 traktorer, plansilo og korntørreri med varm 
luft. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
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NYBØLNORVEJ 1, "ELMEVANG", 
SMØLMARK, 6310 BROAGER, 
tlf. 74-441713.
ERIK LINDY RODOLPH, gårdejer, 
født d. 7.-10.-1956, søn af Anne 
og Jacob Rodolph.
E.L.R. har været på Korinth 
Landbrugsskole. Han overtog går
den i 1983 fra sin bedstemor 
Amalie Nissen. Nuværende ejer 
er 4. generation på gården, som 
kom i slægtens eje i 1882.

Ejendomsskyld 980.000. Areal 7,5 ha. Der er forpagtet ialt 7,6 ha.
Stuehuset er opført i 1917 og restaureret i 1985. Desuden er der 1 aftægtshus fra 
1947, det er restaureret i 1983. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1850 ind
rettet i det tidligere stuehus og ændret til kostald i 1918 og renoveret og udvidet i 
1987, der er lade fra 1981, udendørs køresilo og gylletank. Gården drives med en kvæg
produktion på 27 årskøer, 32 ungdyr og 13 slagtekalve af racen RDM. Der er 2 trak
torer og 1 mejetærsker. På gården er ansat 1 deltids 
ges til en del af markarbejdet.

NYBØLNORVEJ 10, SKOD
BØL MARK, 6310 BRO
AGER, tlf. 74-441563.
BRUNO TYCHSEN, gårdejer, 
født d. 27.-6.-1929, søn af 
Hedvig og Hans Tychsen, 
gift d. 31.-3.-1957 med 
Carla Sørensen, medhjælpen
de hustru, født d. 3.-11.- 
1929, datter af Cathrine 
og Jacob Sørensen. Parret 
har børnene: Esben, født 

medhjælper. Maskinstation bru-

d. 10.-3.-1958 og Tenna, født d. 3.-10.-1961.
B.T. overtog gården i 1960 fra sin far Hans Tychsen. Der er nu gjort forberedelser til 
generationsskiftet med sønnen Esben. Gårdens historie kan føres tilbage til 1850. 
Areal 47,5 ha., heraf tilkøbt 15 ha., der er 6 ha. skov og eng.
Stuehuset er opført i 1967. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1959 udvidet i 
1967 og ombygget til svinestald i 1980, svinestald fra 1959 renoveret i 1970, lade fra 
1953 og maskinhus fra 1976. Desuden er der i 1986 bygget 1 sommerhus på egen 
grund. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 1.500 stk. årligt. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er raps og lucerne. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, korn
silo og korntørreri med varm luft. Maskinstation bruges til skårlægning.

OVERBALLE 15, "LANGBALLE- 
GAARD", SKELDE, 6310 BRO
AGER, tlf. 74-441411.
JENS CHRESTENSEN LEI, gård
ejer, født d. 20.-7.-1934, søn af 
Meta Sofie og Jørgen Christen
sen Lei, gift d. 17.-10.-1959 med 
Jane Kristine Lund, medhjælpen
de hustru, født d. 21.-12.-1937, 
datter af Anne og Marinus Lund. 
Parret har børnene: Anne Sofie, 
født d. 31.-1.-1962, Karen Ma

rie, født d. 14.-4.-1965 og Knud Jørgen, født d. 28.-12.-1967.
J.C.L. er formand for Skatteankenævnet i Broager Kommune, han har været på Ko
rinth Landbrugsskole, han har været medlem af Kommunalbestyrelsen og været for-
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mand for Kulturudvalget. Han forpagtede gården i 1959 og købte den i 1967 fra sin 
far Jørgen C. Lei. Gårdens historie er kendt fra 1750.
Ejendomsskyld 3.960.000. Areal 85 ha., der er tilkøbt ialt 81 ha., der er 8 ha. eng og 
1,5 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1899 og restaureret i 1975. Desuden er der 1 medarbejderbolig. 
Avlsbygningerne består af svinestald bygget fra 1972-77, svinestald, halmlade og 
maskinhus alle fra 1982 samt lade fra 1750 ombygget til svinestald, alle bygningerne 
er renoveret i takt med tidens krav, desuden er der 2 gylletanke. Gården drives med 
en svineproduktion på 100 årssøer, der produceres 2.100 slagtesvin årligt. Plante
produktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 
plansilo, korntørreri med varm luft samt halmfyr. På gården er ansat 1 fast 
medhjælper. Maskinstation bruges til gyllekørsel.
J.C.L. driver også Overballe 27.

OVERBALLE 27, SKELDE, 6310 
BROAGER, tlf. 74-441411.
JANE KRISTINE LEI, omtales 
under Overballe 15.
J.K.L. overtog gården i 1984 fra 
Helga og Andreas Fynsk. Gårdens 
historie kan føres tilbage til 
1752.
Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 
31,5 ha., heraf 4 ha. eng og 1,5 
ha. skov.
Stuehuset er opført i 1750. Avls

bygningerne består af svinestald fra 1945 og maskinhus fra omkr. 1900. Gården drives 
udelukkende med planteproduktion bestående af raps, ærter og korn. Gården drives 
sammen med Overballe 15.

SKELDEBRO 11, "MØLLESKOV", DYNT MARK, 6310 BROAGER, tlf. 74-442147. 
LEJF og BØRGE PETERSEN, gårdejere, født i 1955 og 1957, sønner af Astrid og Hans 
Petersen. Brødrene overtog gården i 1975 fra Christian Poulsen.
Ejendomsskyld 990.000. Areal 10 ha.
Stuehuset er opført i 1928 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1928 udvidet til svinestald i 1977, svinestald fra 1977 og maskinhus fra 1984. 
Besætningen består af 4 årskøer, 10 ungdyr og 10 slagtekalve af blandet race, der er 
12 årssøer, og der produceres 200 slagtesvin årligt, desuden er der 7 heste. Plante
produktionens salgsafgrøde er byg. Der er 2 traktorer og 1 jordvarmeanlæg. Maskinsta
tion bruges til høst.

SKELDEBRO 45, "FRYDENHAVE", SKELDEBRO, 6310 BROAGER, tlf. 74-440850. 
LAURIDS VILLESEN CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 27.-10.-1956, søn af Anne Ca
thrine og Claus Villesen Christensen, gift d. 17.-5.-1986 med Jette Hilmer, pædagog, 
født d. 25.-10.-1960, datter af Gerda og Wilhelm Hilmer. Parret har børnene: Marlene, 
født d. 23.-12.-1987 og Mads, født d. 31.-8.-1989.
L.V.C. er lagerarbejder og har været på Korinth og Dalum landbrugsskoler. Han over
tog gården i 1984 fra Heinrich Boysen.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 25,5 ha., heraf 3 ha. eng. Der er forpagtet 1,5 ha. 
Stuehuset er opført omkr. 1900 og ombygget i 1990. Avlsbygningerne består af kvæg
stald ombygget til svinestald i 1986, svinestald, lade og maskinhus. Gården drives med 
en svineproduktion på 45 årssøer, der sælges 1.100 smågrise årligt. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er raps, hvede og byg. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, 
tårnsilo og korntørreri med varm luft. Maskinstation bruges til en del af mark
arbejdet.

SKELDEMARK 5, "MÅLING", SKELDEMARK, 6310 BROAGER, tlf. 74-440197.
PETER JEPSEN JOHANNSEN, gårdejer, født d. 14.-7.-1951, søn af Christa og Hans 
Heinrich Johannsen, gift d. 25.-2.-1978 med Helle Nittegård Nielsen, dyrlæge, født d.
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3.-11.-1952, datter af Gerda og Mogen Nittegård Nielsen. Parret har børnene: Maria, 
født d. 26.-12.-1980 og Jonas, født d. 23.-7.-1982.
P.J.J. er uddannet dyrlæge, parret har praksis og er medejere af Gråsten Dyrehos
pital. P.J.J. er medlem af skolebestyrelsen. Han overtog gården d. 1.-1.-1981 fra sin 
far Hans H. Johannsen. Gården blev udflyttet fra Skeide i 1778 og har siden været i 
familiens eje.
Ejendomsskyld 3.200.000. Areal 85 ha., heraf 2 ha. skov og 17,5 ha. eng. Der er 
forpagtet ialt 10 ha.
Gården drives med en bestyrer Jørn Nielsen, født d. 12.-2.-1963, søn af Anne Kirstine 
og Niels Svend Nielsen.
J.N. har været på Gråsten og Nordisk landbrugsskoler. Han blev bestyrer på gården d. 
1.-9.-1990.
Stuehuset er opført i 1778, det er udvidet i 1819 og derefter løbende vedligeholdt. 
Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1940 løbende renoveret, svinestald fra 1958 
ombygget til ungdyr i 1980, lade fra 1895, foderhus fra 1983 og indendørs køresilo. 
Desuden er der 1 landarbejderbolig fra 1965, der er bygget nyt stuehus til ejerne i 
1988 på adressen Skeldemark 10, desuden er der 1 sommerhus fra 1920 på adressen 
Skeldemark 5. Gården drives med en kvægproduktion på 48 årskøer, 55 ungdyr og 15 
slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede og vinterraps. 
Der er 3 traktorer, kornsilo og korntørreri med varm luft. Maskinstation bruges til en 
del af markarbejdet.

SKELDEMARK 11, "ROJHUS", 
SKELDE MARK, 6310 BROAGER, 
tlf. 74-442955 
HANS CHRISTIAN ANDRESEN, 
gårdejer, født d. 28.-6.-1938, søn 
af Marianne og Andreas Andre
sen, gift d. 24.-5.-1969 med Else 
Kathrine Hessellund, medhjælpen
de hustru, født d. 9.-6.-1939, 
datter af Metha og Gunnar Hes
sellund. Parret har børnene: An
dreas, født d. 7.-10.-1972 og 
Lars, født d. 1.-6.-1974.

H.C.A. har været på Gråsten Landbrugsskole og er medlem af Broager Menighedsråd. 
Han overtog gården d. 1.-4.-1967 fra sin far Andreas Andresen. Nuværende ejer er 7. 
generation på gården, som kom i familiens eje i 1730, gården blev udflyttet i 1778. 
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 34 ha., heraf 1 ha. skov og 5 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1863, det er udvidet med aftægtsbolig i 1903 og derefter løben
de restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1863 ombygget i 1906 og igen 
i 1966, da der blev indrettet svinestald, farestald og goldsostald begge fra 1975, lade 
fra 1903 ombygget til svinestald i 1971, maskinhus, værksted og garage. Gården drives 
med en svineproduktion på 60 årssøer, der sælges 250 smågrise og 1.050 slagtesvin år
ligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 3 traktorer, plansilo, tårnsilo og 
korntørreri med kold luft. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

SKELDEMARK 17, "BORRE", 
SKELDE MARK, 6310 BROAGER, 
tlf. 74-441413.
JENS ANDRESEN MØLLER, 
gårdejer, født d. 2.-7.-1933, søn 
af Marie og Peter Møller, gift d. 
5.-4.-1958 med Solvejg Pedersen, 
medhjælpende hustru, født d. 1.- 
12.-1936, datter af Marie og Pe
der Pedersen. Parret har børne
ne: Peter, født d. 21.-11.-1958, 
Erik, født d. 26.-3.-1960 samt



-127- 

tvillingerne Dorit og Birgit, født d. 22.-2.-1961.
J.A.M. har været på Gråsten Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for D.L.G. Sønder
jylland Syd Øst og har været formand for N.A.F. Han overtog gården d. 1.-3.-1958 fra 
søstrene Christensen.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 45 ha., heraf tilkøbt 9 ha., der er 5 ha. eng og skov. 
Der er forpagtet 16 ha.
Stuehuset er ca. 150 år gammelt, det er restaureret i 1927 og derefter løbende ved
ligeholdt. Avlsbygningerne består af kvægstald ombygget til svinestald i 1974, lade 
ombygget til svin i 1968 og 1974 samt gylletank. Gården drives med en svineproduk
tion på 50 årssøer, der produceres 1.000 slagtesvin årligt. Planteproduktionens 
salgsafgrøde er raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsiloer, korntørreri med 
varm luft samt halmfyr. Man anvender medhjælp i sæsonen. Maskinstation bruges til 
en del af markarbejdet. J.A.M. ejer og driver også Varnæsvej 575, Feldstedskov, 6200 
Åbenrå, den er på 41 ha. og vurderet til 1.950.000.

12.-1969 og Hans Rasmus, født d. 30.-6.-1981.
F.R.T. har været på Dalum Landbrugsskole og er

SKELDEVEJ 23, GAMMELGAB, 
6310 BROAGER, tlf. 74-442740. 
FREDE RASMUS TYCHSEN, 
gårdejer, født d. 25.-6.-1943, søn 
af Anna Marie og Hans Tøge 
Tychsen, gift d. 5.-4.-1980 med 
Karen Laigaard Mikkelsen, med
hjælpende hustru, født d. 3.-4.- 
1944, datter af Jenny Marie og 
Niels Marius Mikkelsen. Parret 
har børnene: Niels Peter, født d. 
14.-7.-1967, Helle, født d. 21.-

medlem af Broager Sogns Menig
hedsråd. Han overtog gården d. 1.-7.-1977 fra sin far Hans Tøge Tychsen. Nuværende 
ejer er 3. generation på gården, som kom i familiens eje i 1905.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 43,5 ha., heraf 1,5 ha. skov. Der er forpagtet 4 ha. 
Stuehuset er opført i 1913, det er restaureret og moderniseret senest i 1979. Avlsbyg
ningerne består af kvægstald fra 1860 ombygget til sostald i 1978 og renoveret i 1987, 
svinestald fra 1952 renoveret i 1981 og 1990, svinestald fra 1979, lade fra 1895, 
maskinhus fra 1985 og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 50 årssøer, 
der produceres 1.000 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og 
ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, korntørreri med varm luft samt 
halmfyr. Maskinstation bruges til skårlægning.

SKELDEVEJ 25, "ANNEXGAARDEN", GAMMELGAB, 6310 BROAGER.
CLAUS PETER WOLFF og KIRSTEN BUNDGAARD NIELSEN, gårdejere. Omtales 
under Wolffsgårdsvej 14.
Parret overtog gården i 1961 fra Andreas Johnsen.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 26 ha., heraf 3 ha. skov og eng.
Stuehuset er opført i 1870 og moderniseret i 1965. Avlsbygningerne består af svine
stald fra 1974, svinestald fra 1870 ombygget flere gange, lade ombygget til svinestald 
efter overtagelsen, alle bygninger er renoveret i takt med tidens krav, desuden er der 
gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 180 årssøer, der sælges 3.800 
smågrise årligt. Gården drives sammen med "Wolffsgård", Wolffsgårdsvej 14.

SKELDEVEJ 31, GAMMELGAB, 6310 BROAGER, tlf. 74-441582.
NIS PETER ANDERSEN, gårdejer, født d. 3.-10.-1925, søn af Kathrine og Peter An
dersen, gift d. 17.-11.-1951 med Annedore Schmidt, medhjælpende hustru, født d. 
26.-1.-1928, datter af Dora og Hans Jørgen Schmidt. Parret har børnene: Peter, født 
d. 21.-5.-1952, Berit, født d. 5.-10.-1954 og Ulrik, født d. 29.-1.-1959.
N.P.A. har været på Dalum Landbrugsskole. Han forpagtede gården i 1959 og overtog 
den d. 15.-3.-1963 fra sin far Peter Andersen. Nuværende ejer er 5. generation på 
gården, som kom i slægtens eje i 1812.
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Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 30 ha.
Stuehuset er opført i 1894 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og svinestald begge fra 1906 og ændret i 1964, lade fra 1906, maskinhus fra 
1982 og gylletank. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 350 stk. årligt. 
Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og hvede. Der er 2 traktorer, 1 
mejetærsker, plansilo, plantørreri med varm luft samt halmfyr. Maskinstation bruges 
til lidt af markarbejdet.

SKODSBØLVEJ 60, SKODSBØL, 6310 BROAGER, tlf. 74-441392.
VIGGO JØRGENSEN, gårdejer, født d. 19.-2.-1929, søn af Ellen og Andreas Jørgensen, 
gift d. 30.-10.-1952 med Agnes Jepsen, medhjælpende hustru, født d. 4.-3.-1929, 
datter af Agnethe og Johan Jepsen. Parret har børnene: Anders, født d. 13.-1.-1955 og 
Jens, født d. 23.-6.-1959.
V.J. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården d. 27.-4.-1981. 
Ejendomsskyld 950.000. Areal 23 ha., heraf 3 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1888 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald ombygget svinestald og renoveret i 1983, svinestald fra 1888 renoveret i 1983 og 
lade fra 1888. Gården drives med en svineproduktion på 40 årssøer, der sælges 300 
smågrise og 450 slagtesvin årligt. Der er 2 traktorer. Maskinstation bruges til meje
tærskning.

SKODSBØLVEJ 71, "KRAGEHØJ", KRAGEHØJ, 6310 BROAGER, tlf. 76-441589.
KAJ HANSEN, gårdejer, født d. 4.-5.-1938, søn af Anna og Peter Hansen, gift d. 
21.-10.-1961 med Mary Hansen, sygehjælper, født d. 3.-4.-1941, datter af Kathrine 
Marie Sandberg og Carl Petersen Hansen. Parret har sønnen Finn, født 22.-10.-1963. 
K.H. overtog gården i november 1985 fra Arne Jacobsen.
Ejendomsskyld 840.000. Areal 8 ha.
Stuehuset er opført i 1850 og omfattende moderniseret efter overtagelsen. Avls
bygningerne består af kvægstald fra 1974 ombygget til sostald i 1986, svinestald fra 
1963 udvidet og renoveret i 1990, lade fra 1900, maskinhus fra 1989 og gylletank. 
Gården drives med en svineproduktion på 30 årssøer, der produceres 600 slagtesvin 
årligt, desuden er der 7 slagtekalve. Planteproduktionens salgsafgrøder er lucerne, 
hvede og byg. Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker.

SKRÆKKEHØJ 6, "SKRÆGGEHØJ", 
SKELDE, 6310 BROAGER, tlf. 
74-441442.
JØRGEN ANKER-MØLLER, land
mand, født d. 22.-5.-1932, søn af 
Ellen og Jens Peter Anker-Møl
ler.
J.A.M. har været på landbrugs
skole. Han overtog gården d. 1.- 
7.-1964 fra sin far Jens Peter 
Anker-Møller. Nuværende ejer er 
3. generation på gården, som 

kom i familiens eje i 1904.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 25 ha., heraf 4 ha. mose og 1 ha. skov. 
Stuehuset er opført i 1904 og løbende moderniseret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald, lade, foderhus, indendørs køresilo og gylletank. Gården drives med en kvægpro
duktion på 33 årskøer og 38 ungdyr af racen RDM. Der er 2 traktorer. Man har 1 
skoledreng til hjælp. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

SLOTSVEJ 10, ILLER, 6310 BROAGER, tlf. 74-441253.
ERIK CHRISTIAN PETERSEN, gårdejer, født d. 4.-7.-1926, søn af Kathrine og Hans 
Petersen, gift d. 9.-6.-1956 med Anna V. Ihle, medhjælpende hustru, født d. 19.-9.- 
1936, datter af Marie Kathrine og Valdemar Ihle. Parret har børnene: Karen, født d. 
3.-12.-1963 og Mette, født d. 20.-10.-1966.
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Erik C. Petersen har været på 
Gråsten Landbrugsskole. Han 
overtog gården i 1954 fra sin far 
Hans Petersen. Nuværende ejer 
er 3. generation på gården, som 
er mere end 200 år gammel. 
Ejendomsskyld 900.000. Areal 20 
ha., heraf 5 ha. eng. Der er 
forpagtet 8,5 ha. græsareal.
Stuehuset er opført i 1778 og 
løbende renoveret. Avlsbygninger
ne består af kvægstald, svine

stald og lade alle fra 1954, svinestald fra 1778 siden renoveret og maskinhus fra 1958. 
Gården drives med en svineproduktion på 8 årssøer, der produceres 150 slagtesvin år
ligt, desuden er der 10 amme
køer og 10 ungdyr af blandet 
race. Planteproduktionens salgs
afgrøder er byg, raps, hvede og 
lucerne. Der er 4 traktorer, 1 
mejetærsker, kornsilo og korntør
reri med varm luft. Maskinsta
tion bruges til lidt af markar
bejdet. E.C.P. ejer og driver og
så Slotsvej 8, den er på 45 ha., 
heraf 1,5 ha. skov og vurderet 
til 1.450.000.

Han overtog gården d. 14.-3.-1989 fra Peter Møller.

SMØL 24, SMØL, 6310 BROAGER, 
tlf. 74-440645.
NIELS IWANG, gårdejer, født d. 
3.-11.-1964, søn af Jutta og Egon 
Iwang, bor sammen med Marian
ne Klinge, bankassistent, født d. 
14.-2.-1965, datter af Anna Ca
thrine og Peter Klinge. Parret 
har sønnen Stefan, født d. 19.- 
3.-1991.
N.I. har været på Tønder og 
Riber Kjærgård landbrugsskoler.

Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 43,5 ha., heraf 0,5 ha. skov og 5 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1886 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1973, ungkvægstald fra 1976, lade fra 1886, foderhus fra 1990 og gylletank. 
Gården drives med en kvægproduktion på 43 årskøer, 50 ungdyr og 22 slagtekalve af 
racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede og raps. Der er 2 trak
torer, 1 mejetærsker, tårnsilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til lidt af 
markarbejdet.

STENBÆK 1, "STENBÆKGÅRD", STENBÆK, 6310 BROAGER, tlf. 74-440116.
HANS HEINRICH JACOBSEN, gårdejer, født d. 30.-12.-1953, søn af Else Marie og 
Heinrich Jacob Jacobsen, gift d. 22.-3.-1986 med Tove Marie Jensen, laborant, født d. 
17.-9.-1960, datter af Anna og Harald Jensen. Parret har børnene: Anders, født d. 
18.-6.-1987 og Mette, født d. 21.-11.-1988.
H.H.J. har været på Gråsten Landbrugsskole, han er skolekontaktmand i Broager Kom
mune, han har været formand for Landboungdom for Sønderborg Egnen. Han forpagte
de gården i 1978 og købte den i 1984 fra sin far Heinrich Jacob Jacobsen. Nuværende 
ejer er 3. generation på gården, som er udflyttet fra Smøl. H.H.J. købte Brovej 123 i 
1981 og drev den, samtidig med at han forpagtede Stenbæk 1.
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Ejendomsskyld 2.250.000. Areal 29 ha., heraf 6 ha. eng og skov. Der er forapgtet 6 
ha. Stuehuset er opført i 1840 og moderniseret flere gange senest i 1982-84. Avls
bygningerne består af kvægstald fra 1966 ombygget til svinestald i 1981, svinestald 
fra 1977 udvidet i 1986 og renoveret i 1990, svinestald fra 1990, maskinhus fra 1985, 
foderhus fra 1966 ændret til kornlade med plantørreri i 1981 og 2 gylletanke. Gården 
drives med en svineproduktion på 190 årssøer, der sælges 2.000 smågrise og 2.000 
slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 4 trak
torer, 1 mejetærsker, plansilo, korntørreri med varm og kold lufts samt halmfyr. På 
gården er ansat 1 fast medhjælper. Maskinstation bruges til skårlægning. Brovej 123, 
som blev købt i 1981 er på 24 ha. og vurderet til 1.600.000.

STENSIGMOSE 4, DYNTMARK, 
6310 BROAGER, tlf. 74-441640. 
FRODE LEHMANN, gårdejer, 
født d. 18.-1.-1958, søn af Erna 
og Rudi Lehmann, gift d. 26.-2.- 
1983 med Gitte Overgård Lund, 
medhjælpende hustru, født d. 
29.-9.-1960, datter af Karen og 
Hans Overgaard Lund. Parret har 
børnene: Jesper, født d. 10.-11.- 
1985, Tina, født d. 4.-10.-1987 
og Rasmus, født d. 27.-6.-1989.

F.L. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1981 fra sin 
far Rudi Lehmann. Nuværende ejer er 5. generation på gården, som kom familiens eje 
i 1816. Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 26 ha., heraf tilkøbt 2 ha. eng, der er 5 ha. 
eng ialt. Der er forpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført i 1816 og moderniseret flere gange senest i 1989. Avlsbygningerne 
består af kvægstald fra 1912 ombygget og udvidet flere gange senest i 1983, lade fra 
1979, maskinhus fra 1983, 4 udendørs og 1 indendørs køresilo samt gylletank. Gården 
drives med en kvægproduktion på 40 årskøer, 40 ungdyr og 35 slagtekalve af racen 
SDM, desuden produceres der 160 slagtesvin årligt. Der er 2 traktorer, kornsilo, korn
tørreri med kold luft og staldvarme anvendes til opvarmning af stuehuset. Maskinsta
tion bruges til en del af markarbejdet.

STENSIGMOSE 6, "STENSIGMO- 
SEGAARD", STENSIGMOSE, 6310 
BROAGER, tlf. 74-441642.
NICOLAI CLAUSEN, gårdejer, 
født d. 22.-8.-1924, søn af Ka
thrine Marie og Claus Clausen, 
gift d. 8.-12.-1957 med Anne 
Laursen Meldgaard, medhjælpen
de hustru, født d. 10.-3.-1931, 
datter af Anne Kathrine og Ma
rius Meldgaard. Parret har bør
nene: Hanne, født d. 18.-6.- 
1956, Bodil, født d. 6.-11.-1958, Bente, født d. 14.-4.-1961 og Leif, født 15.-11.-1965. 
N.C. har været på Korinth Landbrugsskole, han er medlem af Menighedsrådet og 
Kredsrepræsentantskabet i M.D. Food. Han overtog gården d. 1.-3.-1957 fra sin onkel 
Nicolai Clausen.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 23 ha., heraf tilkøbt 1,3 ha., der er forsvundet 3,5 ha. 
i havet. Der er forpagtet ialt 9 ha.
Stuehuset er opført i 1776 og løbende moderniseret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1776 renoveret i 1959 og udvidet i 1974, aftægtsbolig fra 1853 ombygget til 
maskinhus i 1966, svinestald fra 1959 ombygget til kvægstald i 1977, lade fra 1776 og 
udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 35 årskøer, 42 ungdyr og 
17 slagtekalve af racen RDM. Der er 2 traktorer. Maskinstation bruges til en del af 
markarbejdet.
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VEMMINGBUNDVE3 19, VEMMING- 
BUND, 6310 BROAGER, tlf. 74- 
440454.
3ENS LEHMANN, gårdejer, født 
d. 17.-2.-1957, søn af Margrethe 
og Oskar Lehmann, gift d. 5.-6.- 
1981 med Else Marie Kurzke, 
medhjælpende hustru, født d. 
14.-7.-1956, datter af Anna Bir
gitte og Adolf Kurzke. Parret 
har sønnen Karsten, født d. 11.- 
11.-1984.

3.L. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården i 1983 fra Preben 
Blomgren. Gården er udflyttet fra Broager By i 1975 efter krav fra kommunen, som i 
erstatning tillagde 10 ha.
Ejendomsskyld 3.200.000. Areal 50 ha. Der er forpagtet ialt 23 ha.
Stuehuset er opført i 1975. Avlsbygningerne består af ungkvægsstald fra 1983, kalve
stald fra 1987, svinestald, garage og lade alle fra 1975, lade/maskinhus fra 1983, 
gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 50 årskøer, 
110 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 2 heste af racerne Han- 
novoraner og Holstener. Planteproduktionens salgsafgrøder er rug og hvede. Der er 5 
traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, korntørreri med kold luft samt halmfyr. Man har 1 
skoledreng til hjælp. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

VEMMINGBUNDVE3 21, VEMMINGBUND, 6310 BROAGER, tlf. 74-441638.
LORENS PETER HANSEN, gårdejer, født d. 13.-8.-1936, søn af Anna og Lorens Han
sen, gift d. 15.-6.-1961 med Solveig Rasmussen, deltids biblioteksmedhjælper, født d. 
6.-11.-1940, datter af Elly og Ejnar Rasmussen. Parret har børnene: Lorens Ejnar, født 
d. 15.-7.-1962, Rita, født d. 18.-5.-1964 og Søren Peter, født d. 28.-1.-1967.
S.H. er medlem af Broager Menighedsråd. L.P.H. har været på Tune Landbrugsskole, 
han har været i bestyrelsen og været formand for Nybøl Foderstofforening. Han for
pagtede gården i 1961 og overtog den i 1966 fra sin far Lorens Hansen. Nuværende 
ejer er 5. generation på gården, som har været i familiens i 155 år.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 19,6 ha., heraf 1,5 ha. eng. Der er forpagtet ialt 16,5 
ha. Stuehuset er bygget engang i 1800-tallet og moderniseret flere gange senest i 
1953. Avlsbygningerne består af kvægstald udvidet og renoveret i 1973, svinestald fra 
1966, lade/maskinhus fra 1978 og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 
24 årskøer og 66 ungdyr af racen DRK. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der 
er 2 traktorer, kornsilo og korntørreri med varm luft. Maskinstation bruges til korn- 
og roehøst.

WOLFFSGÅRDSVEJ 6, GAMMEL
MARK, 6310 BROAGER, tlf. 74- 
440501.
CHRISTIAN ERNST SIBBESEN, 
gårdejer, født d. 11.-9.-1943, søn 
af Marie og Philip Ernst Sibbe- 
sen, gift d. 16.-4.-1977 med Kir
sten La Cour Møller, medhjæl
pende hustru, født d. 25.-12.-1945, 
datter af Ingrid og Poul La 
Møller. Parret har børnene: 
sten, født d. 23.-1.-1978, 
født d. 4.-9.-1979 og Esben,

Cour 
Car- 
Else, 
født d. 9.-3.-1982.

C.E.S. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården i 1977 fra sin far 
Philip Ernst Sibbesen. Nuværende ejer er 9. generation på gården.
Ejendomsskyld 2.400.000. Areal 43,7 ha., der er tilkøbt ialt 10 ha., der er 1,7 ha. skov 
og 0,7 ha. eng. Der er forpagtet 12 ha.
Stuehuset er opført i 1908 og moderniseret efter overtagelsen. Desuden er der 1 par



celhus fra omkr. 1800, som er restaureret i 1989. Avlsbygningerne består af kvægstald 
fra 1880 ombygget til svinestald i 1972 og renoveret i 1989, svinestalde fra 1970 og 
1978 begge renoveret i 1991, lade fra 1880, maskinhus fra 1983 og 2 gylletanke. Går
den drives med en slagtesvineproduktion på 3.000 stk. årligt. Planteproduktionens 
salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, korntørre
ri med varm luft samt halmfyr. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 20 ha., heraf tilkøbt

WOLFFSGÄRDSVEJ 8, GAMMEL
MARK, 6310 BROAGER, tlf. 74- 
441672.
JENS PETERSEN, gårdejer, født 
d. 14.-3.-1951, søn af Sofie og 
Jørgen Petersen.
J.P. har været på Gråsten Land
brugsskole. Han overtog gården i 
1986 fra sin far Jørgen Petersen. 
Nuværende ejer er 3. generation 
på gården. Gårdens historie kan 
føres tilbage til 1729.
3 ha., der er 1 ha. skov. Der er

forpagtet ialt 17 ha.
Stuehuset er opført i 1850 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1850 renoveret i 1900, ændret til sostald i 1965 og siden renoveret, svine
stald fra 1850 renoveret flere gange senest i 1975, klimastald fra 1985, lade fra 1900 
ombygget til farestald i 1975, maskinhus fra 1981 og gyllletank. Gården drives med en 
svineproduktion på 80 årssøer, der sælges 1.750 smågrise årligt. Planteproduktionens 
salgsafgrøder er raps, ærter, rug og havre. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plan
silo, korntørreri med varm luft samt halmfyr. Maskinstation bruges til skårlægning.

WOLFFSGÄRDSVEJ 14, "WOLFFSGÅRD", GAMMELGAB, 6310 BROAGER, tlf. 74- 
441480.
CLAUS PETER WOLFF BUNDGAARD NIELSEN, gårdejer, født d. 9.-10.-1934, søn af 
Anna Wolff og Morten Lundgaard Nielsen, gift i 1961 med Kirsten Bjerre, med
hjælpende hustru, født d. 3.-9.-1939, datter af Emma og Christian Bjerre. Parret har 
børnene: Morten og Jesper.
C.P.W.B.N. har været på Næsgård Landbrugsskole. Han overtog gården i 1970 fra sin 
far Morten Bundgaard Nielsen. Nuværende ejer er 9. generation på gården, som kom i 
familiens eje sidst i 1600-tallet.
Ejendomsskyld 3.750.000. Areal 99 ha., der er 8 ha., som ikke kan dyrkes.
Stuehuset er opført i 1840 og udvidet med aftægtsafdeling i 1930, det er restaureret 
og moderniseret i 1974. Desuden er der 1 landarbejderhus fra 1960. Avlsbygningerne 
består af svinestalde fra 1971, 1977 og 1979, lade fra 1800, maskinhus fra 1976 og 
gylletank. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 3.800 stk. årligt. Plante
produktionens salgsafgrøder er raps, ærter og græsfrø. Der er 3 traktorer, 1 meje
tærsker, plansilo og korntørreri med varm luft. På gården er ansat 2 faste medhjæl
pere. Maskinstation bruges til gylllekørsel.
C.P.W.B.N. ejer og driver også Skeldevej 25.
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CHRISTIANSFELD

ALLER MØLLEVEJ 39, "LANG
AGERGÅRD", HVINDERUP, 6070 
CHRISTIANSFELD, tlf. 74-561269. 
AXEL THYGESEN HALKEN, 
gårdejer, født d. 8.-5.-1925, søn 
af Ingrid og Axel Halken. 
A.T.H. har været på Lyngby 
Landbrugsskole, han har været 
formand for Landboungdom, har 
været i bestyrelsen for Landbo
forening, været medlem af Sogn
erådet, været sognerådsformand 

og har været 4 år i byrådet, han har været med i skatteligningen gennem 25 år og er 
formand for skatteankenævnet. Han overtog gården i 1964 fra sin far Axel Halken, 
som købte gården i 1929.
Ejendomsskyld 1.750.000. Areal 38,3 ha., heraf tilkøbt 5 ha., der er frasolgt 1,5 ha. og 
der er 3,5 ha. skov. Der er bortforpagtet 1,5 ha. græsning.
Stuehuset er opført i 1886 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og svinestald, som er ca. 200 år gamle, de er begge ændret til sostalde i 1975 
og laden er fra 1915. Gården drives med en svineproduktion på 30 årssøer, der sælges 
ca. 600 smågrise. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, maltbyg, ærter og roer. 
Der er 2 traktorer, halvpart i mejetærsker, kornsilo, korntørreri med varm luft samt 
halmfyr. Der bruges lidt maskinstation.

ALLERVEJ 135, "ALLERGÅRD", 
ALLER, 6070 CHRISTIANSFELD, 
tlf. 74-561213.
METTE MARIE HEISSEL, gård
ejer, født d. 27.-8.-1920, datter 
af Anne Marie og Gjøde Morten
sen Kjær, gift d. 7.-9.-1945 med 
Carl Heissel, født d. 20.-6.-1909, 
søn af Dorothea og Peter Heis
sel. Parret har børnene: Peter, 
født d. 1.-11.-1947, Kirsten, født 
d. 27.-12.-1949, og Jørn, født d. 
13.-12.-1955. C.H. overtog gården i
C.H.'s død blev den overtaget af M.M.H., som har drevet gården sammen med sønnen 
Peter siden 1983. P.H. har været på Gråsten Landbrugsskole, han har været i besty
relsen for Haderslev 0. Amts Landboungdom.
Ejendomsskyld 3.200.000. Areal 74 ha., der er frasolgt 27 ha. og der er 5 ha. marginal
jord. Stuehuset er opført i 1887 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af 
kvægstald og svinestald, begge fra 1899, de er begge siden ombygget, lade fra 1899, 
desuden er der 2 maskinhuse og værksted. Gården drives udelukkende med plantepro
duktion bestående af raps, frøgræs, korn og lucerne. Der er 3 traktorer, 1 mejetær
sker, plansilo og korntørreri med varm luft. Maskinstation bruges til lidt af mark
arbejdet og der er 1 skoledreng til hjælp.
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ANDERUP SKOVVEJ 2, ANDERUP, 6070 CHRISTIANSFELD, tlf. 74-568525.
BØRGE JENSEN, gårdejer, født d. 7.-9.-1958, søn af Helga og Hans Jensen, gift d. 
2.-9.-1988 med Dorte Rasmussen, kontorassistent, født d. 20.-11.-1960, datter af Anne 
Marie Magdalene og Svend Aage Rasmussen. Parret har datteren Karina, født d. 
19.-8.-1990.
B.J. er flymekaniker og har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården i 
1986 fra Alf Banke, gården er oprindelig fra ca. 1600.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 45,5 ha., der er frasolgt 3,6 ha. skov, og der er 2,5 
ha. eng.
Stuehuset er opført i 1877 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1877, som er ombygget til svinestald, svinestald fra 1877, som er ombygget 
til halmlade, hestestald fra 1930 ombygget til værksted og garage, svinestalde fra 
1965 og 1976 er renoveret i 1990 og maskinhus fra 1900, der er gylletank. Gården 
drives med en slagtesvineproduktion på 3.700 stk. årligt. Planteproduktionens salgsaf
grøde er raps. Der er 3 traktorer og 1 markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til 
lidt af markarbejdet og desuden er der maskinfællesskab med Langforte 58.

født d. 6.-9.-1974.

ANDERUP SKOVVEJ 18, ANDE
RUP, 6070 CHRISTIANSFELD, 
tlf. 74-568389.
HENNING DOHRMANN, gårdejer, 
født d. 20.-11.-1943, søn af 
Astrid og Wilhelm Dohrmann, 
gift d. 28.-12.-1965 med Ulla 
Bech, medhjælpende hustru, født 
d. 4.-9.-1944, datter af Dagny og 
Bror Bech. Parret har børnene: 
Jan, født d. 12.-7.-1967, Pia, 
født d. 20.-10.-1970, og Kim,

H.D. har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-1.-1965 fra sin 
far Wilhelm Dohrmann. Gården blev udstykket fra "Anderupgård" i 1936. 
Ejendomsskyld 1.550.000. Areal 30 ha., heraf tilkøbt ialt 21 ha.
Stuehuset er opført i 1936 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og svinestald, begge fra 1936, de er ombygget til svinestalde i 1973, svinestald 
fra 1970 udvidet i 1973, samme år blev der bygget lade og maskinhus fra 1977. Går
den drives med en svineproduktion på 100 årssøer, der sælges ca. 2.350 smågrise år
ligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og hvede. Der er 3 traktorer, 1 meje
tærsker, 1 markvandingsanlæg, plansilo og korntørreri med varm luft. Maskinstation 
bruges til lidt af markarbejdet.
H.D. ejer og driver også "Højbjerggård", Langforte 64, den blev købt i 1989 og er på 
50 ha., ejendomsskyld 1.450.000. Gården drives fra hovedparcellen. Der er 9 ha. skov.

ANDERUP SKOVVEJ 26, ANDE
RUP, 6070 CHRISTIANSFELD, 
tlf. 74-568593.
SVEND AAGE KROGH, gårdejer, 
født d. 7.-8.-1941, søn af Bothil- 
de og Carl Fr. Krogh, gift d. 8.- 
5.-1965 med Gerda Friis, husmor, 
født d. 16.-11.-1943, datter af 
Anne Marie og Gustav Friis. Par
ret har børnene: Bjarne, født d. 
8.-5.-1966, Henrik, født d. .9.- 
8.-1969, og Jens Arne, født d.
9.-12.-1971. S.Aa.K. overtog gården d. 1.-10.-1989 fra Chresten Klooborg. 
Ejendomsskyld 1.430.000. Areal 9,5 ha.
Stuehuset er opført i 1926 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1926, som er ombygget til svinestald i 1974, svinestald og lade/maskinhus
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begge fra 1978. Gården drives med en svineproduktion på 65 årssøer, der produceres 
ca. 1.250 slagtesvin årligt. Der er 1 traktor, kornsilo og korntørreri med varm luft. 
Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet, og der er 1 skoledreng til hjælp.

født d. 1.-5.-1961, og Henrik, født d. 14.-8.-1964.

ANDERUP SKOVVEJ 39, "HUM- 
MELGAARD", ANDERUPSKOV, 
6070 CHRISTIANSFELD, tlf. 74- 
568374.
JES ADOLF JACOBSEN, gårdejer, 
født d. 28.-4.-1928, søn af Marie 
Dorthea og Hans Hansen Jacob
sen, gift i 1960 med Helga Marie 
Bladt, sygehjælper, født d. 14.- 
11.-1933, datter af Cathrine Ma
rie og Hans Petersen Bladt. Par
ret har børnene: Grethe Marie,

J.A.J. overtog gården d. 1.-10.-1963 fra Jørgen Friis. Gården er udstykket fra "Ande- 
rupgård" i 1936.
Ejendomsskyld 960.000. Areal 22,5 ha., heraf tilkøbt 10 ha., der er 4 ha. fredsskov. 
Stuehuset er opført i 1936 og løbende moderniseret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald, lade og svinestald, alle fra 1936, de er ændret til svinestalde i 1978, kvægstald 
fra 1972 ombygget til svinestald i 1978, samme år blev der bygget ny svinestald og 
maskinhus fra 1979. Gården drives med en svineproduktion på 30 årssøer, alle smågri
sene opfedes, desuden er der 4 stk. fedekvæg. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plan
silo og korntørreri med kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til lidt af mark
arbejdet.

ANDERUP SKOVVEJ 40, "SKOV
GÅRD", ANDERUP, 6070 CHRI
STIANSFELD, tlf. 74-568226. 
GERHARD THOMAS HANSEN, 
gårdejer, født d. 15.-2.-1941, søn 
af Bodil og Johannes Julius Han
sen, gift d. 3.-6.-1967 med Inge 
Lund, medhjælpende ægtefælle, 
født d. 2.-7.-1947, datter af Rik
ke og Peter Lund. Parret har 
børnene: Peter, født d. 13.-3.- 
1968, Laila, født d. 1.-9.-1970, 
og Robert, født d. 2I.-2.-1976. I.H. er i bestyrelsen for RDMs Avlsforening i Sønderjyl
land. G.T.H. har været på Gråsten Landbrugsskole, han er medlem af skolebestyrelsen 
i Christiansfeld, medlem af repræsentantskabet i MD-Food, formand for RDM Sønder
jysk Kvægavlsforening og er i bestyrelsen for Landsforeningen for RDM. Han overtog 
gården d. 1.-4.-1967 fra sin far Johannes Julius Hansen, som byggede gården i 1936, 
da den blev udstykket fra "Anderupgård".
Ejendomsskyld 2.150.000. Areal 37,7 ha., der er tilkøbt 16,7, ved jordfordeling og des
uden yderligere 15 ha., der er 1,5 ha. skov. Der er forpagtet ialt 58 ha. 
Stuehuset er opført i 1936 og moderniseret i 1976. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og svinestald fra 1936, de er udvidet og renoveret flere gange senest i 1977, 
svinestald fra 1972 udvidet i 1976, ungdyrstald og foderlade fra 1977, lade fra 1936 
ombygget til kornsilo i 1972 og maskinhus fra 1974, der er udendørs køresilo og gyl
letank. Gården drives med en kvægproduktion på 70 årskøer, 80 ungdyr og 38 slagte
kalve af racerne RDM og SDM, desuden er der en slagtesvineproduktion på ca. 1.000 
stk. årligt og der er 1 hest. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der 
er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, kornsilo og korntørreri med varm 
luft. På gården er der 1 fast medhjælper og der bruges lidt maskinstation.
G.H. ejer og driver også Hovslundvej 30, 6230 Rødekro, den er på 92,8 ha. og ejen
domsvurderingen er 1.800.000. Der er ansat 1 driftsleder på gården.
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ANDERUP SKOVVEJ 51, "SKOV
DALLUND", BJERNDRUP, 6070 
CHRISTIANSFELD, tlf. 74-568280. 
HANS PETER KJÆR, gårdejer, 
født d. 15.-9.-1925, søn af Ellen 
og Jacob Kjær, gift d. 30.-4.-1954 
med Anna D. Christensen, rengø
ringsassistent, født d. 16.-3.-1927, 
datter af Margrethe og Lorenz 
Christensen. Parret har børnene: 
Ellen Margrethe, født d. 24.-1.- 
1955, Hans Jacob, født d. 29.-2.-

1956, og Gerda, født d. 2.-12.-1957. H.P.K. overtog gården d. 1.-2.-1966 fra Sigvard 
Jensen. Gården er udstykket fra "Anderupgård" i 1863.
Ejendomsskyld 850.000. Areal 21 ha., heraf tilkøbt 3 ha. ved jordfordeling og der er 1 
ha. skov. Der er bortforpagtet 9 ha.
Stuehuset er opført i 1877 og løbende moderniseret. Avlsbygningerne består af kvæg- 
og svinestald fra 1877, de er ombygget til svinestalde i 1978, lade fra 1877 og maskin
hus fra 1979, der er gyllelagune. Gården drives med en svineproduktion på 10 årssøer, 
der produceres ca. 125 slagtesvin årligt, desuden er der 5 ungdyr til opfedning. Plan
teproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og 
kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

ANDERUP SKOVVEJ 67, BJERN
DRUP, 6070 CHRISTIANSFELD, 
tlf. 74-568291.
FREDE KJÆR JENSEN, gårdejer, 
født d. 9.-10.-1928, søn af Mar
grethe og Carlo Jensen, gift d. 
7.-8.-1954 med Astrid Dorthea 
Aarestrup, medhjælpende ægte
fælle, født d. 8.-12.-1931, datter 
af Ellen Christine og Iver Niel
sen Aarestrup. Parret har børne
ne: Kirsten, født d. 13.-11.-1955,
Bodil, født d. 3.-4.-1958, og Ellen Margrethe, født d. 13.-4.-1965.
F.K.J. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han forpagtede gården i 1954 og 
overtog den i 1959 fra sin svigermor Ellen Christine Aarestrup, nuværende ejer er 4. 
generation på gården, hvis historie er kendt fra omkring 1870.
Ejendomsskyld 840.000. Areal 22 ha., heraf tilkøbt 11 ha. ved jordfordeling.
Stuehuset er opført i 1870 og udvidet og restaureret i 1925. Avlsbygningerne består af 
kvægstald fra 1870, som er ombygget til værksted og garage, lade fra samme år er 
ændret til kvægstald i 1930 og renoveret og udvidet i 1964, ombygget til svinestald og 
igen udvidet i 1978, maskinhus fra 1985 og lade fra 1930. Gården drives med en svine
produktion på 25 årssøer, der produceres ca. 400 slagtesvin årligt. Planteproduktionens 
salgsafgrøder er raps og rug. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo og korn
tørreri med varm luft. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

ANDERUP SØNDERVEJ 32, "VIR
KELYST", ANDERUP, 6070 CHRI
STIANSFELD, tlf. 74-568259. 
JØRGEN ANDERSEN, gårdejer, 
født d. 17.-12.-1930, søn af Signe 
og Anders Andersen, gift d. 19.- 
5.-1956 med Bodil Nielsen, med
hjælpende ægtefælle, født d. 10.- 
1.-1934, datter af Maren Høegh 
Nielsen. Parret har børnene: Kar
sten, født d. 14.-5.-1958, og
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Bruno, født d. 27.-3.-1965. J.A. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han over
tog gården d. 1.-8.-1961 fra Peter Lund.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 42 ha., heraf tilkøbt 11,5 ha., der er 3,3 ha. skov og 2 
ha. eng.
Stuehuset er opført i 1852 og løbende moderniseret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1870, som er renoveret og udvidet i 1973, svinestald fra 1963 ombygget til 
ungdyrstald, kornlade og foderhus fra ca. 1930 og maskinhuse fra 1973 og 1989. Går
den drives med en kvægproduktion på 30 årskøer, 50 ungdyr og 15 slagtekalve af 
racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og hvede. Der er 2 traktorer, 1 
mejetærsker, kornsilo, korntørreri med varm luft samt halmfyr. Maskinstation bruges 
til lidt af markarbejdet.

ANSLET LANDEVEJ 31, "NØR- 
REVANG", ANSLET, 6100 HADER
SLEV, tlf. 74-566490.
EJNER JØRGENSEN, gårdejer, 
født d. 6.-11.-1933, søn af Anna 
og Jes Jørgensen, gift d. 20.-10.- 
1959 med Erika Cathrine Peter
sen, udearbejdende, født d. 7.- 
11.-1938, datter af Marie og Pe
ter Jepsen Petersen. Parret har 
børnene: Karsten, født d. 20.-8.- 
1964, Jes Peter, født d. 11.-10.- 

1965, og Søren, født d. 29.-7.-1977.
E.J. har været på Tune Landbrugsskole. Han overtog gården i 1959 fra Chr. Møller. 
Gården blev bygget i 1931.
Ejendomsskyld 980.000. Areal 14 ha., der er bortforpagtet 3 ha.
Stuehuset er opført i 1931 og løbende moderniseret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og lade, begge fra 1931, svinestald fra 1965 og maskinhus fra 1979. Gårdens 
besætning er på 8 ammekøer, 25 ungdyr og 4 slagtekalve af racen SDM. Planteproduk
tionens salgsafgrøde er korn. Der er 1 traktor, plansilo og korntørreri med varm luft. 
Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

AVNØVEJ 69, "LANGAGERGÅRD", FJELSTRUP, 6100 HADERSLEV, tlf. 74-566341. 
CHRISTIAN LEI WILDFANG, gårdejer, født d. 4.-4.-1955, søn af Anja Raia og Aage 
Lei Wildfang.
C.L.W. har været på Malling og Riber Kjærgård landbrugsskoler. Han købte første 
halvdel af gården i 1979 og resten i 1989 fra sin far Aage Lei Wildfang, nuværende 
ejer er 3. generation på gården, som kom i familiens eje i 1912.
Ejendomsskyld 2.500.000. Areal 45 ha., heraf 5 ha. skov og 2 ha. eng. Gården brændte 
ved en lynbrand i 1902 og blev genopført med stuehus, som løbende er restaureret. 
Avlsbygningerne er genopført med kvægstald og lade, kvægstalden er ombygget i 1965 
og benyttes til ungdyr, ny kvægstald fra 1980, svinestald fra 1923 ombygget til ung
dyrstald i 1980, lade fra 1902 udvidet i 1921 og maskin- og foderhus fra 1980, der er 
indendørs køresilo. Desuden er der en medarbejderbolig på Avlsøvej 38, den er opført i 
1963. Gården drives med en kvægproduktion på 70 årskøer, 70 ungdyr og 35 slagte
kalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede og græsfrø. Der er 3 
traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og korntørreri med varm luft. Maskinstation bruges 
til en del af markarbejdet, desuden er der 1 fast medhjælper samt faderen, som også 
hjælper til.

AVNØVEJ 75, "BYGVRAA", FJELSTRUP, 6100 HADERSLEV, tlf. 74-566165.
ULLA MARIE FROM, gårdejer, født d. 12.-3.-1939, datter af Anne Kathrine og Val
demar Larsen, gift d. 16.-2.-1963 med Johan Johansen From, født d. 25.-10.-1936, søn 
af Petra og Simon Johansen From. Parret har børnene: Mette Marie, født d. 22.-10.- 
1964, Kirsten, født d. 21.-11.-1966, og Simon, født d. 21.-6.-1971.
J.J.F. døde d. 25.-1.-1988.
U.M.F. er cafeteriamedhjælper, hun er uddannet husholdningslærer og overtog gården i
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1966 fra svigerforældrene Petra 
og Simon Johansen From, nuvæ
rende ejer er 6. generation på 
gården.
Ejendomsskyld 2.650.000. Areal 
64,8 ha., heraf 5 ha. skov.
"Bygvraa"s stuehus er opført i 
1844 og løbende moderniseret. 
Desuden er der et parcelhus fra 
1963. Avlsbygningerne består af 
kvægstald og hestestald, begge 
fra før 1844, svinestald fra 

1976, lade fra 1946 og maskinhus fra 1978. Gårdens besætning er på 2 ammekøer og 2 
ungdyr af racen Hereford. Planteproduktionens salgsafgrøder er græs til piller, raps, 
hvede, maltbyg og fabriksroer. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, korntørreri 
med varm luft samt halmfyr. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet, og der er 
1 deltids medhjælper.

AVNØVEJ 97, "TROESBJERG", 
FJELSTRUP, 6100 HADERSLEV, 
tlf., 74-566354.
HANS CHRISTIAN KEHLET, 
gårdejer, født d. 27.-1.-1941, søn 
af Christine og Rasmus Kehlet, 
gift d. 19.-10.-1973 med Kristine 
Marie Bo Lauridsen, familieråd
giver, født d. 22.-8.-1947, datter 
af Sigrid og Jens Bo Lauridsen. 
Parret har sønnen Kent Rasmus, 
født d. 12.-1.-1977.
H.C.K. er medlem af Fjelstrup Sogns Menighedsråd, han har været formand for Land
boungdom i Haderslev Østeramt og i Haderslev Amt og Sønderjylland Amt. Han over
tog gården i 1962 fra sin far Rasmus Kehlet, som købte gården i 1940. Gården blev 
udflyttet i 1935, den er udstykket fra "Bukshave".
Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 40 ha., heraf tilkøbt ialt 24 ha. Der er forpagtet 14 
ha. Stuehuset er opført i 1935, det er moderniseret og udvidet i 1973. Avlsbygningerne 
består af kvægstald fra 1935, som er udvidet flere gange, senest i 1986, da den også 
blev renoveret, foderlade fra samme år og maskinhus fra 1979, der er gylletank og 
udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 102 årskøer, 100 ungdyr 
og 50 slagtekalve af racerne Jersey og SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er 
hvede, byg, græsfrø, majs og rug. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, korn
tørreri med varm luft og der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset. På 
gården er der 1 fast medhjælper og der bruges lidt maskinstation.
H.C.K. driver også Fjelstrup Nørrevej 90, som er på 22 ha., og blev købt af faderen i 
1962.

BAGVEJEN 19, "VESTERGÅRD", 6094 HEJLS, tlf. 75-574398.
JØRN ROLDSGAARD KONGSTED, gårdejer, født d. 8.-11.-1939, søn af Margrethe og 
Søren Roldsgaard Kongsted, gift d. 4.-11.-1989 med Ingrid Lysen, køkkenassistent, født 
d. 10.-8.-1950, datter af Hanne og Niels Lysen. Parret har børnene: Margrethe, Niels, 
Margit, Niels, Maria og Anders.
J.R.K. har været på Malling Landbrugsskole, han har været vurderingsmand i Chri
stiansfeld Kommune, er medlem af Hejis Menighedsråd og af Skatteankenævnet. Han 
overtog gården i 1965 fra sin far Søren Roldsgaard Kongsted, nuværende ejer er 4. 
generation på gården, som er en udflyttergård.
Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 22 ha., heraf 2,5 ha. skov. Der er forpagtet ialt 55 ha. 
Stuehuset er opført før 1900 og løbende moderniseret. Avlsbygningerne består af kvæg
stalde fra 1850 og 1972, de er senere renoveret og moderniseret samt udbygget, lade/ 
maskinhus fra 1977 og foderlade fra 1979, der er udendørs køresilo og gylletank.
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Gården drives med en kvægproduktion på 33 årskøer, 50 ungdyr og 16 slagtekalve af 
racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter, sukkerroer, maltbyg og 
fremavlskorn. Der er 3 traktorer, plansilo, korntørreri med varm luft samt halmfyr. 
På gården er der 1 medhjælper og der bruges lidt maskinstation.

BAKKEVEJ 17, "SOLBAKKEN", 
6093 SJØLUND, tlf. 75-574019. 
OLE KNUDSEN, frugtavler, født 
d. 27.-12.-1933, søn af Magda og 
L. Knudsen.
O.K. overtog gården d. 22.-9.-1965 
fra sin far L. Knudsen, nuværen
de ejer er 3. generation på går
den, som bedstefaderen købte i 
1886. Moderen Magda Knudsen er 
stadig bosat på gården.
Areal 13,5 ha., heraf ca. 5 ha.

frugtplantage, ca. 2 ha. eng, ca. 2 ha. agerjord og 1,5 ha. skov samt lidt græsmark. 
Agerjorden og græsset er bortforpagtet.
På gården er der 2 traktorer, 1 tågesprøjte, ukrudtssprøjte, 1 gødningsspreder, harve, 
plov, gaffellift og stenknuser. Der er hjælp til plukning.

BJERNDRUP BYGADE 12, "GAMMELGÅRD", BJERNDRUP, 6070 CHRISTIANSFELD, 
tlf. 74-568295.
JOHANNES HANSEN, gårdejer, født d. 9.-5.-1947, søn af Ingeborg og Magnus Hansen, 
gift d. 6.-7.-1974 med Kirsten Schøning, hjemmehjælper, født d. 28.-6.-1950, datter af 
Marie og Christian Schøning. Parret har børnene: Mogens, født d. 27.-1.-1976, og 
Christian, født d. 26.-5.-1980.
J.H. har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1972 fra sin 
far Magnus Hansen, nuværende ejer er mindst 7. generation på gården, som stammer 
fra omkring år 1600.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 35 ha., heraf 2 ha. mose. Der er forpagtet 5,5 ha. 
Stuehuset er opført i 1841 og restaureret flere gange, senest i 1981. Avlsbygningerne 
består af sostalde fra 1924, 1963 og 1980, fedestald fra 1978, ungsvinestald fra 1991, 
lade fra 1963 og maskinhus fra 1984. Gården drives med en svineproduktion på 40 års
søer, der produceres ca. 800 slagtesvin årligt. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plan
silo, korntørreri med varm luft samt halmfyr.
J.H. ejer og driver desuden Bruhnsmindevej 13, den er tilkøbt i 1990 og er på 14 ha. 
Ejendomsvurdering 740.000.

BJERNDRUP LANDEVEJ 22, "TEGL
GÅRDEN", BJERNDRUP, 6070 CHRI
STIANSFELD, tlf. 74-568355.
HANS PETER HANSEN, gårdejer, født 
d. 7.-4.-1962, søn af Anne Marie og 
Niels Hansen.
H.P.H. har været på Ladelund Land
brugsskole. Han overtog gården d. 1.- 
1.-1988 fra sin farfar Hans Peter Han
sen, nuværende ejer er 3. generation 
på gården.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 45 ha., 
heraf tilkøbt ialt 11 ha., der er 6 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1864 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald, svinestald og lade, alle fra 1900, og maskinhus fra 1976. Gårdens besætning er 
på 280 slagtesvin, 16 ammekøer, 20 ungdyr og 8 slagtekalve af blandet race. Plante
produktionens salgsafgrøder består af raps og korn. Der er 3 traktorer, halvpart i 
mejetærsker. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
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BJERNING KIRKEVEJ 2, RØR
KÆR, 6100 HADERSLEV, tlf. 74- 
522895.
JES RABEN FROM, gårdejer, 
født d. 17.-2.-1940, søn af Meta 
Marie og Peter Raben From, gift 
d. 29.-7.-1967 med Ruth Bergmann, 
ekspeditrice, født d. 5.-10.-1945, 
datter af Ruth og Adolf Georg 
Alexander Bergmann. Parret har 
tvillingerne: Peter og Charlotte, 
født d. 15.-10.-1970.

J.R.F. har været på Bygholm og Gråsten landbrugsskoler. Han overtog gården d. 
l»-7.-1967 fra sin far Peter Raben From, nuværende ejer er 7. generation på gården, 
som kom i familiens eje omkring 1852.
Areal 83 ha., heraf tilkøbt ca. 10 ha., der er 5 ha. skov og eng. Der er forpagtet 8 
ha. Gården nedbrændte totalt i 1914 og blev genopført med stuehus, kvægstald, heste
stald og lade i 1914, kvægstalden ombygget til svinestald i 1987, svinestald fra 1909, 
der er gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 
2.500 stk. årligt, desuden er der 4 ammekøer og 6 ungdyr af racen DRK. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er raps, lucerne, fabriksroer og maltbyg. Der er 3 traktorer, 1 
mejetærsker, plansilo og korntørreri med varm luft. Maskinstation bruges til lidt af 
markarbejdet.

BJERNING KIRKEVEJ 6, RØR
KÆR, 6100 HADERSLEV, tlf. 
74-521786.
NIELS NIELSEN, gårdejer, født 
d. 24.-10.-1927, søn af Anne Hed
vig og Chresten Nielsen, gift d. 
26.-5.-1954 med Inge Petrine We
ber, husmor, født d. 14.-9.-1931, 
datter af Bodil Marie og Peter 
Jørgensen Weber. Parret har bør
nene: Chresten, født d. 17.-10.- 
1955, og Bodil Marie, født d. 1.- 
10.-1959.
N.N. har været på Dalum Landbrugsskole, han har været medlem af Menighedsrådet i 
Bjerning. Han overtog gården i 1954 fra sin far Chresten Nielsen, nuværende ejer er 
4. generation på gården, som kom i slægtens eje i 1840.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 27 ha.
Stuehuset er opført i 1880 og genopbygget efter en brand i 1914. Avlsbygningerne 
består af kvæg- og svinestald samt lade, alle fra 1922, maskinhus fra 1975. Gårdens 
besætning er på 4 ammekøer og 6 ungdyr af racen Charolais. Planteproduktionens 
salgsafgrøder er raps, ærter, hvede og byg. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plan
silo, korntørreri med kold lufts samt halmfyr. Maskinstation bruges til lidt af mark
arbejdet.

BOJSKOV BYVEJ 14, "FRITOFT", 
BOJSKOV, 6070 CHRISTIANS
FELD, tlf. 74-562519.
OLE SCHULZ JOHANSEN, gård
ejer, født d. 27.-12.-1965, søn af 
Eva og Johannes Christian Johan
sen, bor sammen med Elsebeth 
Bodholdt, udearbejdende, født d. 
22.-10.-1965, datter af Ingrid og 
Ejler Bodholdt. Parret har sønnen 
Steffan, født d. 12.-12.-1989.
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O.S.J. er truckfører og har været på Gråsten og Ladelund landbrugsskoler. Han over
tog gården i 1988 fra Broder Petersen. Gården er opført i 1854. Navnet "Fritoft" fik 
gården, da der i 1940'erne blev købt frijord.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 36,8 ha. Der er bortforpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført i 1854 og moderniseret i 1970. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1957, som er ombygget til svinestald i 1970, lade fra 1870 og maskinhus fra 
1978. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 600 stk. årligt. Der er 1 traktor, 
1 mejetærsker, gastæt kornsilo og halmfyr. Maskinstation bruges til lidt af mark
arbejdet.

BOJSKOV BYVEJ 22, "BOJSKOV- 
GAARD", BOJSKOV, 6070 CHRI
STIANSFELD, tlf. 74-561588.
ERIK WIBORG, gårdejer, født d. 
10.-11.-1927, søn af Cathrine Fre
derikke og Jens Kaj Wiborg.
E.W. har været på Næsgård Land
brugsskole. Han overtog gården i 
1970 fra sin far Jens Kaj Wiborg, 
nuværende ejer er 9. generation
på gården, som kom i 
eje omkring 1700.

Ejendomsskyld 4.000.000. Areal 112 ha., heraf 6 ha. skov. Der er forpagtet 
Stuehuset er opført i 1844 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består 
stald fra 1900, lade fra 1948 og maskinhus fra 1972. Gården drives med en 

familiens

7 ha.
af kvæg- 
kvægpro-

duktion på 55 årskøer, 65 ungdyr og 28 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens 
salgsafgrøder er hvede og byg. Der er 3 traktorer og der anvendes staldvarme til 
opvarmning af stuehuset. På gården er der 1 fast medhjælper, desuden er der 1 sko
ledreng til hjælp og der bruges en del maskinstation.

BOJSKOV BYVEJ 30, "RENTER- 
GAARD", BOJSKOV, 6070 CHRI
STIANSFELD, tlf. 74-561593. 
JOHANNES CHRISTIAN JOHAN
SEN, gårdejer, født d. 27.-4.-1934, 
søn af Marie og Jørgen Johan
sen, gift d. 31.-3.-1962 med Eva 
Dahl Schulz, medhjælpende ægte
fælle, født d. 31.-3.-1940, datter 
af Jenny og Christian Schulz. 
Parret har børnene: Jørgen Chri
stian, født d. 7.-3.-1963, Ole, 
født d. 27.-12.-1965, og Lene, født
J.C.J. har været på Haslev Landbrugsskole. Han forpagtede gården i 1959 og købte 
den i 1964 af moderen Marie Johansen, forældrene købte den i 1927. Han har tidligere 
været medlem af skolenævn, skolekommission og menighedsråd, han er nu landsfor
mand for Landbrugets Fællesorganisation og har været medlem af hovedbestyrelsen i 
10 år.
Ejendomsskyld 1.750.000. Areal 32 ha., heraf tilkøbt 8 ha. Der er forpagtet 5 ha.
Stuehuset er opført i 1952 og restaureret og udvidet efter overtagelsen. Avlsbygnin
gerne består af svinestald fra 1971, som er renoveret i 1990, sostald fra 1979, garage 
fra 1981 og halmlade og foderhus fra 1975, der er gylletank. Gården drives med en 
svineproduktion på 100 årssøer, der sælges ca. 500 smågrise og 1.500 slagtesvin årligt. 
Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, korntørreri med kold luft samt halmfyr.

BOJSKOV BYVEJ 40, "KJELDERGAARD", BOJSKOV, 6070 CHRISTIANSFELD, tlf. 
74-561591.
ANTON NISSEN, gårdejer, født d. 25.-3.-1923, søn af Maren Olga Marie og Anker
Christensen Nissen, gift d. 29.-4.-19151 med Helga Sørensen, medhjælpende hustru,
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født d. 10.-12.-1927, datter af Rigmor og Søren Sørensen. Parret har børnene: Anne 
Marie, født d. 2.-2.-1952, Anker, født d. 26.-4.-1953, og Søren, født d. 27.-9.-1955. 
A.N. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården i 1948 fra sin mor 
Maren Nissen, nuværende ejer er 5. generation på gården, som kom i familiens eje i 
1820. Ejendomsskyld 2.400.000. Areal 65 ha., heraf 6 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1938 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald, hestestald, svinestald og lade, alle fra 1904, hestestalden er senere ombygget til 
svinestald, og garage fra 1960. Gården drives udelukkende med planteproduktion be
stående af raps, hvede, byg, lucerne og græsfrø. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 
plansilo og korntørreri med varm luft. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

BRABÆKVEJ 10, "VESTERGAARD", ALLER, 6070 CHRISTIANSFELD.
BENT SØEBERG, gårdejer, født d. 11.-12.-1938, søn af Else og Hans Laursen Søeberg, 
gift d. 16.-7.-1965 med Esther Lundberg, kontorassistent, født d. 24.-6.-1942, datter 
af Karen og Peter Lundberg. Parret har børnene: Hans Peter, født d. 9.-6.-1967, 
Torben, født d. 8.-5.-1969, og Else Margrethe, født d. 12.-10.-1971.
B.S. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården i 1983 fra Jørgen Lund
berg. Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 30,2 ha.
Stuehuset er opført omkring 1870.
B.S. ejer og driver desuden Hjarupvej 115 og Svanemosevej 65 i Kolding Kommune.

BRUHNSMINDEVEJ 16, "BRUHNS- 
MINDE", HJERNDRUP, 6070 
CHRISTIANSFELD, tlf. 74-561704. 
JENS AAGE KNUDE-NIELSEN, 
gårdejer, født d. 17.-8.-1937, søn 
af Gudrun Marie og Vagn Knude- 
Nielsen, gift d. 26.-5.-1962 med 
Ester Raun, medhjælpende ægte
fælle, født d. 10.-4.-1938, datter 
af Anine og Hans Raun. Parret 
har børnene: Inge Grethe, født d. 
26.-5.-1963, Gudrun Maria, født

d. 27.-1.-1968, og Anne Bente, født d. 19.-7.-1971.
J.Aa.K.N. har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1964 fra 
sin far Vagn Knude-Nielsen, som købte gården i 1959. Gårdens navn stammer fra den 
tid den var i familien Bruhns eje.
Ejendomsskyld 3.500.000. Areal 96 ha., heraf tilkøbt 10 ha., der er 14 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1880 og løbende moderniseret. Avlsbygningerne består af lade 
fra 1984 og maskinhuse fra 1961 og 1976. Gården drives udelukkende med plantepro
duktion bestående af raps, byg, hvede, rug og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetær
sker, kornsiloanlæg og korntørreri med varm luft. Maskinstation bruges til lidt af 
markarbejdet.

BUKSHAVEVEJ 2, "BUKSHAVE", 
FJELSTRUP, 6100 HADERSLEV, 
tlf. 74-566334.
OLAF HOLM KRÜGER, gårdejer, 
født d. 24.-9.-1946, søn af Else 
og Christian Christensen Krüger, 
gift d. 28.-11.-1970 med Karen 
Støjberg, medhjælpende ægtefæl
le, født d. 16.-12.-1947, datter 
af Kathrine og Søren Seerup Støj
berg. Parret har børnene: Mette, 
født d. 7.-2.-1973, og Hanne, 
født d. 18.-1.-1979.
O.H.K. overtog gården i 1972 fra sine svigerforældre Kathrine og Søren Seerup Støj
berg, som købte gården i 1935. Den gamle lade på gården var indtil 1920 samlingssted
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for Dansksindede sønderjyder.
Ejendomsskyld 2.400.000. Areal 60 ha., heraf 7 ha. skov og 2 ha. eng. Der er for
pagtet 7 ha. græsarealer.
Stuehuset er fra før 1800 og udbygget i 1924, det blev moderniseret igen efter over
tagelsen. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1936, som er renoveret i 1983, ung
kvægstald fra 1979, lade fra 1872 og maskinhus fra 1977 udvidet i 1991, der er gyl
letank og udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 47 årskøer, 65 
ungdyr og 23 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, 
maltbyg, ærter og fabriksroer. Der er 5 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, korntørreri 
med varm luft og der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset. På gården er 
der 1 fast medhjælper og der bruges maskinstation til græssnitning.

Hans Nissen. Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 30

CHRISTIANSFELDVEJ 14, "LINDE
LY", STEPPING, 6070 CHRISTI
ANSFELD, tlf. 74-568341.
GUNNAR HANSEN, gårdejer, 
født d. 6.-9.-1934, søn af Gunde 
og Niels Hansen, gift d. 14.-9.- 
1973 med Mette Thygesen, med
hjælpende ægtefælle, født d. 
16.-8.-1938, datter af Thyra og 
Hans Thygesen. Parret har søn
nen Asger, født d. 24.-8.-1968. 
G.H. overtog gården i 1966 fra 
ha., heraf 1 ha. skov. Der er 

forpagtet ialt 15 ha.
Stuehuset er opført i 1840 og løbende moderniseret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1942, som er udvidet i 1973, svinestald fra 1942 ombygget til kvægstald i 
1973 samt lade fra 1939. Gården drives med en kvægproduktion på 32 årskøer, 42 ung
dyr og 16 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er maltbyg. Der 
er 2 traktorer, andel i mejetærsker, kornsilo og korntørreri med varm luft. Der er 1 
skoledreng til hjælp og der bruges lidt maskinstation.

CHRISTIANSFELDVEJ 40, "EL
LESHAVE", STEPPING, 6070 
CHRISTIANSFELD, tlf. 74-568273. 
GUNNAR SCHMIDT HANSEN, 
gårdejer, født d. 28.-1.-1949, søn 
af Agnes og Johannes Hansen, 
gift d. 1.-7.-1972 med Birgit 
Dreier, bankassistent, født d. 
22.-8.-1950, datter af Anna og 
Gerhard Dreier. Parret har bør
nene: Reiner, født d. 17.-1.-1974, 
og Janni, født d. 27.-1.-1977.
G.S.H. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården i august 1971 fra sin 
far Johannes Hansen, nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 30 ha., der er tilkøbt ialt 7,9 ha., der er 1,2 ha. skov. 
Derudover er der forpagtet ialt 14 ha., heraf 4 ha. græsarealer.
Stuehuset er opført i 1922 og løbende moderniseret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1922, som er renoveret og udvidet flere gange efter overtagelsen, svinestald 
fra 1922 ombygget til kalvestald i 1988, samme år blev der bygget maskinhus, foder
hus fra 1974 senere udvidet, der er både inden- og udendørs køresilo og gylletank. 
Gården drives med en kvægproduktion på 37 årskøer, 55 ungdyr og 20 slagtekalve af 
racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og byg. Der er 2 traktorer, korn
silo og korntørreri med varm luft. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
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DOMÆNEVEJ 15, "DOMÆNE
GÅRD", SEGGELUND MARK, 
6070 CHRISTIANSFELD, tlf. 
74-561399.
BENNY LARSEN, gårdejer, født 
d. 14.-12.-1958, søn af Inga og 
Karl Larsen, gift d. 26.-6.-1982 
med Kirsten Marie Nielsen, syge
plejerske, født d. 24.-7.-1959, 
datter af Karen Margrethe og 
Svend Åge Nielsen. Parret har 
børnene: Torben Paw, født d.

20.-7.-1984, og Sebastian, født d. 2.-2.-1987.
B.L. overtog gården d. 1.-10.-1990 fra Mogens Nielsen. Gården er en af 15 mindre 
gårde, hvis jorde blev udstykket fra "Domænegården" i 1928.
Ejendomsskyld 550.000. Areal 7,8 ha. Der er forpagtet ialt 12 ha.
Stuehuset er opført i 1928 og moderniseret i 1986. Avlsbygningerne består af svine
stald fra 1911, som er ombygget til kvægstald i 1986, den er derefter udvidet, foder
lade fra 1911 og der er udendørs køresilo. Efter et års oparbejdning af husdyrholdet er 
der 26 årskøer, 9 ungdyr og 13 slagtekalve af blandet race. På gården er der 2 trak
torer, der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.

DOMÆNEVEJ 16, "SEGGELUND 
DOMÆNE", SEGGELUND MARK, 
6070 CHRISTIANSFELD, tlf. 74- 
561610.
ARNE VALLENTIN SØRENSEN, 
gårdejer, født d. 12.-7.-1915, søn 
af Louise og Christian Vallentin 
Sørensen, gift d. 18.-1.-1940 
med Marie Ravn, født d. 23.-10.- 
1913, datter af Maren og Hans 
Grevsen Ravn. Parret har sønnen 
Hans hristia, født 24.-12.-1946.
M.S. døde i 1990. A.V.S. overtog gården i oktober 1961 fra Didde Frederiksen. Stue
huset er den oprindelige hovedbygning til "Seggelund Domænegård".
Ejendomsskyld 590.000. Areal 7 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført omkring 1843 og moderniseret efter overtagelsen. Avlsbygningerne 
består af kvægstald og svinestald fra 1932, lade fra 1843, desuden er der et maskin
hus. På gården er der 1 traktor, kornsilo og korntørreri med kold luft.

ERRESTED KIRKEVEJ 15, ERRESTED, 6100 HADERSLEV, tlf. 74-533267.
JES LYSBECK LUNDBY, gårdejer, født d. 13.-1.-1961, søn af Margit og Andreas Lund
by, gift d. 29.-9.-1984 med Helle Dahl, medhjælpende ægtefælle, født d. 31.-3.-1961, 
datter af Ruth og Finn Dahl. Parret har børnene: Britt, født d. 9.-4.-1986, og Anne, 
født d. 21.-5.-1989.
J.L.L. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-6.-1991 fra sin 
morbror Laurits Lysbeck.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 25 ha., heraf 3 ha. skov. Der er forpagtet 1 ha.
Stuehuset er opført i 1942 og restaureret i 1985. Avlsbygningerne består af kvæg- og 
svinestald samt hestestald, alle fra 1765, svinestald fra 1962 udvidet i 1973, svinestald 
fra 1991, lade fra 1924, desuden er der maskinhus og gylletank. Gården drives udeluk
kende med planteproduktion bestående af byg, hvede og raps. Der er 2 traktorer, 1 
mejetærsker, kornsilo og korntørreri med varm luft. Maskinstation bruges til lidt af 
markarbejdet.

ERRESTED KIRKEVEJ 19, ERRESTED, 6100 HADERSLEV, tlf. 74-522796.
ANDREAS CASPERSEN HØIER, gårdejer, født d. 14.-6.-1952, søn af Anne Cathrine 
og Christian Høier, gift d. 20.-9.-1980 med Helle Petersen, kontorassistent, født d.
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1.-7.-1956, datter af Anne Margrethe og Nicolai Petersen. Parret har børnene: Anne 
Cathrine, født d. 3.-1.-1983, Helene,født d. 20.-2.-1985, Christian, født d. 18.-4.-1988, 
og Nicolai, født d. 28.-11.-1990.
A.C.H. har været på Gråsten Ladbrugsskole Han overtog gården d. 1.-1.-1978 fra sine 
forældre Anne Cathrine og Christian Høier. Gården har været i slægtens eje i mange 
generationer med navne som Eriksen, Caspersen og Høier.
Ejendomsskyld 1.850.000. Areal 45 ha., heraf tilkøbt 7,8 ha., der er 1,3 ha. skov. Der 
er forpagtet 13 ha.
Stuehuset er opført i 1820 og løbende moderniseret, desuden er der et aftægtshus fra 
1820. Avlsbygningerne består af kvægstald og svinestald, begge fra 1838, kvægstalden 
er ombygget senere og der er bygget ny i 1985, svinestalden er ombygget til kvæg
stald i 1979, garage og lade, begge fra 1920, og maskin- og foderhus fra 1983, der er 
udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 48 årskøer, 50 ungdyr og 
24 slagtekalve af racen Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede og byg. 
Der er 3 traktorer, der bruges maskinstation til det meste af markarbejdet og der er 
1 skoledreng til hjælp.

ESBJERGVEJ 59, "KELLINGKÆR", KALVEHØJ, 6094 HEJLS, tlf. 75-574346.
JENS PETE BJØRNSHAUGE RAUN, gårdejer, født d. 23.-1.-1947, søn af Anne Marie 
og Arne B. Raun, gift d. 24.-11.-1973 med Inger Vils, sundhedsplejerske, født d. 
30.-8.-1949, datter af Rigmor og Christian Vils. Parret har børnene: Arne, født d. 
16.-3.-1975, Mads, født d. 3.-11.-1977, og Kathrine, født d. 3.-8.-1982.
J.P.B.R. er salgskonsulent, han har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog 
første halvdel af gården i 1972 og anden halvdel i 1990 fra sin far Arne B. Raun, som 
købte gården i 1955. Gården er oprindelig udflyttet fra Hejis by.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 48 ha., heraf tilkøbt 20 ha., der er 1,5 ha. skov. Der 
er forpagtet 22 ha.
Stuehuset er opført i 1929 og løbende moderniseret. Der er aftægtshus fra 1920, som 
er moderniseret i 1981. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1800, som er 
ombygget til svinestald i 1970 og renoveret i 1978, lade fra 1920 og desuden er der et 
maskinhus. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af raps, sukker
roer, hvede og maltbyg. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, gastæt kornsilo, korntørre
ri med varm luft samt halmfyr. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
J.P.B.R. købte i 1988 Hejis Lejrskole, og denne drives stadig af parret.

FAVSTRUPVEJ 17A, "HVINDERUP 
LØKKE", 6070 CHRISTIANSFELD, 
tlf. 74-561604.
ARNE CALLØ, gårdejer, født d. 
15.-3.-1924, søn af Ingeborg og 
Markus Hansen Callø, gift med 
Gudrun Johansen, sygeplejerske, 
født d. 18.-12.-1932, datter af 
Anne og Holger Johansen. Parret 
har børnene: Markus, født d. 29.- 
11.-1965, Holger, født d. 17.-11.- 
1966, og Iver, født d. 16.-1.-1969.

A.C. forpagtede gården i 1946 og købte den d. 19.-12.-1963 fra sin mor Ingeborg 
Callø. Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 25 ha.
Stuehuset er opført omkring 1875 og restaureret og udvidet i 1920 og derefter løbende 
vedligeholdt. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1875, som er ombygget til 
svinestald i 1978, maskinhus og halmlade fra 1920. Gården drives med en svineproduk
tion på 12 årssøer, der produceres ca. 200 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgs
afgrøder er raps, ærter, hvede og byg. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker, kornsilo, korn
tørreri med varm luft samt halmfyr. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

FAVSTRUPVEJ 38, "KORSBJERG", 6070 CHRISTIANSFELD, tlf. 74-561568.
JØRGEN THYGESEN HALKEN, gårdejer, født d. 24.-10.-1932, søn af Ingrid og Axel 
Halken, gift d. 11.-5.-1963 med Liselotte Pedersen, lægesekretær, født d. 30.-6.-1940,
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datter af Edith og Peder Peder
sen. Parret har børnene: Charlot
te og Henrik, født d. 27.-4.-1964, 
og Maria, født d. 26.-10.-1969. 
Jørgen T. Halken har været på 
Dalum Landbrugsskole, han har 
været medlem af Christiansfeld 
Byråd, formand for skolekommis
sionen og er nu medlem af repræ
sentantskabet i Haderslev Landbo
forening. Han overtog gården i 
oktober 1964 fra sin bror Axel

Halken, gården er fra ca. 1850.
Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 30 ha., heraf tilkøbt ialt 12,5 ha. Der er forpagtet 6 
ha. frijord.
Stuehuset er opført i 1850 og moderniseret og udvidet i 1975. Avlsbygningerne består 
af kvægstald og svinestald, begge fra 1850, de er ændret til sostald i 1971, svinestald 
fra 1960 ombygget og udvidet i 1971, lade fra 1850 og maskinhus fra 1975. Gården 
drives med en svineproduktion på 40 årssøer, der sælges ca. 800 smågrise årligt. 
Planteproduktionens salgsafgrøder er fabriksroer, hvede, byg, ærter og raps. Der er 2 
traktorer, halvpart i mejetærsker, plansilo og korntørreri med kold luft. Maskinstation 
bruges til lidt af markarbejdet.

FAVSTRUPVEJ 42, "KORSHØJ", 6070 CHRISTIANSFELD, tlf. 74-563137.
MARTIN PETER HANSEN GELLERT, gårdejer, født d. 16.-9.-1945, søn af Christine 
og Laue Gellert, gift i 1979 med Lis Petersen, pedel, datter af Asta og Jens Petersen. 
Parret har børnene: Louise og Christine.
M.P.H.G. er specialarbejder og har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog 
gården d. 1.-3.-1985 fra Holger Dinesen.
Ejendomsskyld 1.530.000. Areal 27,4 ha.
Stuehuset er ca. 200 år gammelt og senere moderniseret. Avlsbygningerne består af 
kvægstald og lade, begge fra 1910, svinestalde fra 1978 og 1980 og maskinhus fra 
1978. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg, hvede og 
raps. Der er 1 traktor og der bruges lidt maskinstation.

FJELSTRUP NØRREVEJ 60, 
"FROMSGÄRD", FJELSTRUP, 
6100 HADERSLEV, tlf. 74-566127. 
JØRN FROM FØNS, gårdejer, 
født d. 30.-3.-19136, søn af Gud
run og Johannes Føns, gift d. 
26.-4.-1963 med Herdis Jensen, 
født d. 19.-3.-1943, datter af 
Gudrun og Niels Otto Jensen. 
Parret har børnene: Erik, født d. 
8.-10.-1964, Birgitt, født d. 8.- 
6.-1966, Anne Marie, født d.
26.-4.-1969, og Karen, født d. 18.-12.-1972.
J.F.F. har været på Næsgård Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1969 fra sin 
morbror Peter From, nuværende ejer er 5.generation på gården.
Ejendomsskyld 2.800.000. Areal 65,5 ha., heraf 4 ha. skov og 3 ha. eng. Der er bort
forpagtet 3 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1842 og løbende restaureret. Kvægstald fra 1900 er renoveret i 
1972, svinestald fra 1908 er ombygget i 1964, halmlade fra 1960, lade fra 1900 er ind
rettet med silo i 1965 udvidet i 1981, maskinhus fra 1980, der er udendørs køresilo. 
Gården drives med en slagtesvineproduktion på 500 stk. årligt. Planteproduktionens 
salgsafgrøder er maltbyg, fremavlsbyg, hvede, raps, lucerne, græsfrø og fabriksroer. 
Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, korntørreri med varm luft samt halmfyr. 
Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
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FRØRUP LANDERUPVEJ 23, "BAKKELY", FRØRUPRØD, 6070 CHRISTIANSFELD, 
tlf. 74-561361.
JOHANNES JENSEN SCHMIDT, gårdejer, født d. 15.-5.-1931, søn af Amanda og Car
sten Schmidt, gift d. 3.-7.-1959 med Marry Margrethe Skøtt, udearbejdende, født d. 
19.-9.-1933, datter af Ellen og Christen Skøtt. Parret har børnene: Hanne, født d. 
21.-3.-1960, Carsten, født d. 20.-4.-1963, og Jens Jørgen, født d. 13.-12.-1967.
M.M.S. har været medlem af Frørup Menighedsråd.
J.J.S. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården i 1960 fra sin far 
Carsten Schmidt, nuværende ejer er 5. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal46 ha., heraf tilkøbt ialt 17,2 ha., der er 1 ha. skov og 
1 ha. mose.
Stuehuset er opført i 1855 og moderniseret efter overtagelsen. Der er et fodermester
hus fra 1967. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1904, som er renoveret i 1929, 
svinestald fra 1960 renoveret i 1980, lade fra 1929 ombygget med kornsiloer og ma
skinhus fra 1980. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 850 stk. årligt. Plan
teproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og hvede. Der er 3 traktorer, halvpart i 
mejetærsker, kornsilo og korntørreri med varm luft. Maskinstation bruges til lidt af 
markarbejdet.

FRØRUP SKOVVEJ 18, "TRAN
KÆR", ANDERUP 070 CHRISTI
ANSFELD, tlf. 74-568174.
AAGE JAKOBSEN, gårdejer, født 
d. 22.-3.-1932, søn af Agnes og 
Peter Jakobsen, gift d. 26.-1.-1972 
med Martha Jørgensen, medhjæl
pende ægtefælle, født d. 24.-11.- 
1936, datter af Marie og Peter 
Jørgensen. Parret har datteren 
Inger, født d. 21.-10.-1973.
Aa.J. overtog gården i 1969 fra

Arthur Jacobsen. Gården blev bygget af forældrene i 1928. Ejendomsskyld 650.000. 
Areal 10 ha.
Stuehuset er opført i 1928 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1928 og lade-maskinhus. Gården drives med en kvægproduktion på 11 års
køer, 7 ungdyr og 6 slagtekalve af blandet race. Der er 2 traktorer og plansilo. 
Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

FRØRUPVEJ 14, "TOFTEGÅRD", 
FRØRUP, 6070 CHRISTIANSFELD, 
tlf. 74-568583.
BJARNE SKØTT JESSEN, gård
ejer, født d. 31.-5.-1960, søn af 
Marie og Rasmus Bonde Jessen, 
gift d. 31.-5.-1984 med Anette 
Hansen, medhjælpende ægtefælle, 
født d. 14.-5.-1958, datter af 
Nina og Aage Hansen. Parret 
har børnene: Thomas, født d. 
9.-2.-1984, Rasmus, født d. 9.- 
6.-1985, og Carina, født d. 3.-11.-1991.
A.H. er edlem af Menighedsrådet i Frørup Sogn.
B.S.J. har været på Ladelund Landbrugsskole, han er kasserer i Menighedsrådet. Han 
overtog gården d. 1.-8.-1985 fra Gudrun og Peter Fink.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 26 ha., heraf 2 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1833. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1833, som siden 
er ombygget, og lade fra 1833. Gården drives med en svineproduktion på 330 årssøer, 
der sælges ca. 7.000 smågrise årligt, desuden er der 2 ponyer og 1 hest. Produktioen 
foregår på faderens gård, Skovrupvej 12. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps,
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sukkerroer, hvede og byg. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og halmfyr. På gården er 
der 1 fast medhjælper og der bruges lidt maskinstation.
B.3.S. ejer og driver også Skovrupvej 48, som er på 16 ha. D. 1.-1.-1992 flytter parret 
fra Frørupvej 14 til Skovrupvej 12, hvor forældrene bor og driver gården sammen med 
B.3.S. Der er taget skridt til generationsskifte.

3.R. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole.

FRØRUPVE3 19, "TROMMEGÅRD", 
FRØRUP, 6070 CHRISTIANSFELD, 
tlf. 74-568252.
30RN RASMUSSEN, gårdejer, 
født d. 18.-3.-1961, søn af Maja 
og Harbo Rasmussen, gift d. 
13.-2.- 1988 med Hanne Merethe 
Høyer, sygeplejerske, født d. 
31.-7.-1960, datter af Anne og 
Lauge Høyer. Parret har børne
ne: Kresten, født d. 2.-6.-1986, 
og Kristine, født d. 24.-8.-1989. 

Han overtog gården d. 1.-3.-1988 
fra Claus Nielsen, gården er en gammel Domænegård.
Ejendomsskyld 2.550.000. Areal 65 ha., heraf 7 ha. skov og 3 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1868 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af goldso- 
stald fra 1960, som er renoveret i 1984, farestald, klimastald og svinestald fra 1984, 
hestestald fra 1868, maskinhuse fra 1868 og 1968, der er gylletank. Gården drives med 
en svineproduktion på 200 årssøer, der sælges ca. 2.500 smågrise og 1.500 slagtesvin 
årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede og raps. Der er 2 traktorer, 1 
mejetærsker og der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset. På gården er 
der 1 fast medhjælper og der bruges maskinstation til skårlægning.

FRØRUPVE3 24, "3ESSENSMINDE", FRØRUP, 6070 CHRISTIANSFELD, tlf. 74-568333. 
POUL RICHARD 30RGENSEN, gårdejer, født d. 25.-1.-1961, søn af Dagmar Agnethe 
og Hans Olaf 3ørgensen, gift d. 24.-5.-1985 med Dorte Skov Larsen, butiksassistent, 
født d. 11.-4.-1961, datter af Anna og Frode Larsen. Parret har sønnen Brian, født d. 
11.-3.-1979.
P.R.3. har været på Dalum og Try landbrugsskoler, han har været kredsrepræsentant i 
DLG og er medlem af en lokal indkøbsforening med 14 landmænd. Han overtog gården 
d. 1.-7.-1985 fra 3ørgen Lyck. Gårdens historie er kendt og nedskrevet siden det 16. 
århundrede.
Ejendomsskyld 1.950.000. Areal 47 ha., der blev frasolgt 47 ha. i 1830, der er 2 ha. 
skov.
Stuehuset er opført i 1922 og moderniseret 1970-80. Avlsbygningerne består af kvæg
stald, som er renoveret og udvidet i 1928 og efter en brand ændret til svinestald i 
1968 og renoveret igen i 1986, 1988 og 1991, svinestald fra 1979 ombygget til små- 
grisestald i 1990, maskinhus og lade fra 1930, værksted og garage fra 1979, desuden 
er der maskinhus og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 350 årssøer, 
der sælges 7.800 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og 
maltbyg. Der er 2 traktorer, halvpart i mejetærsker, plansilo, korntørreri med varm 
luft samt halmfyr. På gården er der 1 fodermester og der bruges en del maskinsta
tion. P.R.3. ejer og driver også Frørupvej 44, den er på 12 ha. og har en ejendomsvur
dering på 750.000. Der blev bygget drægtighedsstald i 1991 og tilhørende faciliteter, 
så der er plads til 270 drægtige søer. Det er meningen, at skal ske en udflytning af 
Frørupvej 24.

FRØRUPVE3 42, "LANGAGERGÅRD", FRØRUP, 6070 CHRISTIANSFELD, tlf. 74- 
568163.
PETER BYG, gårdejer, født d. 21.-5.-1938, søn af Louice og Marius Byg, gift d. 
27.-8.-1960 med Herdis Marie Hansen, medhjælpende ægtefælle, født d. 31.-10.-1939, 
datter af Marie og Herluf Hansen. Parret har børnene: Margit, født d. 8.-1.-1961, 
Arne, født d. 10.-10.-1962, og Ulla, født d. 14.-9.-1969.
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Peter Byg har været på Vinding 
Landbrugsskole. Han overtog går
den d. 1.-1.-1967 fra sin far 
Marius Byg, nyværende ejer er 3. 
generation på gården, som er op
stået ved sammenlægning af 2 
gårde i 1910.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 
23,5 ha., der er frasolgt 2 ha. 
mose.
Stuehuset er opført i 1850 og 
moderniseret i 1974 og derefter 

løbende. Avlsbygningerne består af består af kvæg- og svinestalde fra 1953, de er om
bygget til kvægstalde i 1971 og derefter ombygget til svinestalde i 1985, svinestald 
fra 1920 renoveret i 1960 og ændret først til kvægstald og i 1986 til sostald, spalte
stalde fra 1971 og 1984, begge er ændret til svinestalde i 1986, svinestald fra 1966 
renoveret i 1985, foderlade fra 1962 ændret til klimastald i 1985, lade fra 1975 og 
maskinhus fra 1991, der er gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 100 
årssøer, der sælges ca. 2.000 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er 
raps, hvede og byg. Der er 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg og halmfyr. Maskinsta
tion bruges til lidt af markarbejdet.

FRØRUPVEJ 45, "NØRRELIDE", FRØRUP, 6070 CHRISTIANSFELD, tlf. 74-568544. 
AKSEL BYLLING RAVN, gårdejer, født d. 3.-12.-1959, søn af Inger Bylling og Viggo 
Bro Ravn, gift d. 23.-5.-1987 med Lis Dorthe Pedersen, sygeplejerske, født d. 11.- 
12.-1960, datter af Elly Alice og Bent Jørgen Pedersen. Parret har datteren Frede
rikke Sakunthala, født d. 5.-3.-1991.
A.B.R. er planteavlskonsulent ved Vejle Amts Husmandsforening og er uddannet agro
nom. Han overtog gården d. 1.-1.-1989 fra sin far Viggo Bro Ravn, nuværende ejer er 
3. generation på gården. Ejendomsskyld 1.650.000. Areal 40 ha.
Stuehuset er opført i 1960 og moderniseret i 1989-90. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1914, som senere er renoveret, svinestald fra 1890 løbende restaureret, lade 
fra 1899 og maskinhus fra 1986, desuden er der et kyllingehus fra 1960, som er ud
lejet. Gårdens besætning er på 2 ammekøer, 1 ungdyr og 2 slagtekalve af blandet 
race. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, rug, byg, raps og ærter. Der er 2 
traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, korntørreri med varm og kold luft samt halmfyr. 
Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

FRØRUP ØSTERVEJ 2, "MARI- 
ESMINDE", FRØRUP ØSTER
MARK, 6070 CHRISTIANSFELD, 
tlf. 74-568443.
JOHANNES VESTERGAARD GA- 
DEBERG, gårdejer, født d. 20.- 
9.-1954, søn af Mina og Harald 
Gadeberg.
J.V.G. overtog gården d. 1.-8.- 
1977 fra sine forældre, som køb
te gården i 1946, gården blev 
udstykket fra "Trommesgård" i 
1929 og var dengang på kun 6 ha.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 36 ha., der er tilkøbt ialt 34 ha., der er forpagtet 3 
ha. eng. Stuehuset er opført i 1990. Alsbygningerne består af kvægstald fra 1961, som 
er udvidet i 1983, ungdyrstald fra samme år, det gamle stuehus fra 1928 er ombygget 
til kalvestald, foderlade fra 1971 og maskinhus fra 1981, der er udendørs køresilo og 
gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 40 årskøer, 50 ungdyr og 20 slag
tekalve af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og hvede. Der er 2 
traktorer, plansilo og korntørreri med varm luft, der bruges staldvarme til opvarmning 
af stuehuset. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
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GAMMELBYVEJ 17, FJELSTRUP, 
6100 HADERSLEV, tlf. 74-566147. 
BØRGE LARSEN, gårdejer, født 
d. 9.-6.-1929, søn af Jenny og 
Søren Clausen Larsen, gift d. 
18.-3.-1961 med Helga Christine 
Nielsen, bogholder, født d. 26.- 
3.-1936, datter af Kirstine og 
Jens Nielsen. Parret har børnene: 
Rune, født d. 29.-5.-1964, Lis
beth, født d. 12.-11.-1968, og An
ne, født d. 5.-6.-1972.

B.L. har været i bestyrelsen for Landsforeningen Danske Maskinstationer og har vært 
formand for Maskinstationsforeningen. Han overtog gården i 1976 fra Peter Skøtt. 
B.L. startede med maskinstation i 1952 og da han købte gården i 1976, fortsatte han 
og driver Fjelstrup Maskinstation.
Ejendomsskyld for landbrug, maskinstation og parcelhus er ialt 2.390.000. Areal 7,5 
ha. Der er forpagtet 80 ha.
Stuehuset er opført i 1830 og ombygget og moderniseret i 1977, det er bl.a. udvidet 
med kontorer, desuden er der et parcelhus fra 1961. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og lade fra ca. 1830, maskinhus fra 1978. Gården drives udelukkende med plan
teproduktion bestående af raps og korn. På gården er der en maskinpark, der dækker 
landbrugets behov og en del entreprenørmaskiner. Der er ca. 10 fuldtids medhjælpere 
på maskinstationen.

HEJLSMINDEBAKKEN 27, "ENG
HAVE", HEJLSMINDE, 6094 
HEJLS, tlf. 74-566489.
JOHANNES KJÆR, gårdejer, 
født d. 27.-6.-1931, søn af Anna 
Marie og Nis Markussen Kjær, 
gift d. 12.-11.-1960 med Hertha 
Toftelund Hansen, taxachauffør, 
født d. 12.-8.-1938, datter af 
Anna Dorthea og Harald Alfred 
Hansen. Parret har børnene: Bir
gitte, født d. 8.-7.-1961, Kir
sten, født d. 20.-2.-1964, Nis Erik, født d. 19.-4.-1966, og Malene, født d. 14.-5.-1974. 
J.K. har været på Fyns Stifts Husmandsskole. Han forpagtede gården i 1960 og købte 
den i 1986 fra sin far Nis Markussen Kjær, som købte gården i 1943.
Ejendomsskyld 780.000. Areal 14 ha., heraf 1 ha. skov og 1,5 ha. eng. Der er for
pagtet 3,5 ha. Stuehuset er opført i 1876 og løbende vedligeholdt. Avlsbygningerne 
består af kvægstald, svinestald og lade, alle fra 1930, desuden er der maskinhus. Går
den drives med en kvægproduktion på 10 årskøer, 7 ungdyr og 5 slagtekalve af blandet 
race, desuden produceres der 70 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er 
kartofler. Der er 2 traktorer, plansilo og korntørreri med kold luft. Maskinstation 
bruges til en del af markarbejdet.

HJERNDRUP KIRKEVEJ 14, 
HJERNDRUP, 6070 CHRISTIANS
FELD, tlf. 74-561711.
CHRISTIAN JOHANSEN HJORTH, 
gårdejer, født d. 24.-9.-1922, søn 
af Anna Dorthea og Thomas Chri
stiansen Hjorth, gift d. 31.-3.-1958 
med Inge Tersbøl, medhjælpende 
ægtefælle, født d. 22.-6.-1926, 
datter af Hansine og Peter Chri
stensen Tersbøl. Parret har bør-
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nene: Hanne Birgitte, født d. 28.-3.-1959, Thomas, født d. 31.-5.-1962, og 3ens Arvid, 
født d. 10.-10.-1966. C.3.H. har været på Haslev Højskole med landbrugsfag. Han 
forpagtede gården i 1958 og købte den i 1965 fra sin far Thomas C. Hjorth, nuvæ
rende ejer er 3. generation på gården, som blev udstykket engang før 1800.
Areal 14 ha., heraf tilkøbt 1 ha., der er 1 ha. skov. Oorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført før 1800 og løbende moderniseret. Avlsbygningerne består af 
kvæg- og svinestald fra 1923, som er udvidet og renoveret og ændret til svinestald i 
1988, lade fra 1923 og maskinhus fra 1980, der er gylletank. Desuden er der et parcel
hus fra 1958. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 1.000 stk. årligt og des
uden er der 300 høns til ægproduktion. Der er 3 traktorer og gastæt silo. Maskinsta
tion bruges til lidt af markarbejdet.

H3ERNDRUP NØRREVE3 36, "LØNSB3ERG", H3ERNDRUP, 6070 CHRISTIANSFELD, 
tlf. 74-561783.
HOLGER NIELSEN, gårdejer, født d. 10.-8.-1923, søn af Mette og Axel Nielsen, gift 
d. 18.-7.-1952 med Margrethe 3essen, udearbejdende, født d. 7.-12.-1932, datter af 
Anna og Rasmus 3essen. Parret har børnene: Bjarne, født d. 10.-4.-1954, Tage, født d. 
28.-3.-1957, og Irene, født d. 20.-2.-1963.
H.N. forpagtede gården d. 1.-4.-1952 og købte den d. 1.-4.-1962 fra sin svigermor 
Anna 3essen. Gården er bygget i 1939 efter udstykning fra en gård i Hjerndrup.
Ejendomsskyld 820.000. Areal 14 ha., heraf tilkøbt 6,2 ha., der er forpagtet 6 ha. 
Stuehuset er opført i 1939 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald, lade og svinestald, alle fra 1939, de er ombygget til kvægstald i 1964, udvidet i 
1974 og siden ændret til kornlade, svinestald fra 1965 og maskinhus fra 1974. Gården 
drives udelukkende med planteproduktion bestående af rug, hvede, byg og raps. Der er 
2 traktorer, nogle plansiloer og korntørreri med kold luft. Maskinstation bruges til lidt 
af markarbejdet.
H.N. ejer og driver også Frørup Skovvej 7, den er på 8 ha. og ejendomsskyld 480.000.

H3ERNDRUP NØRREVE3 45, 6070 CHRISTIANSFELD, tlf. 74568550.
IB FRANZ BAUMGARDT, landmand, født d. 13.-10.-1962, søn af Eva og Carl Baum
gardt, gift d. 31.-5.-1986 med Linda Møller Pedersen, ekspedient, født d. 26.-4.-1964, 
datter af Ingrid og Aksel Møller Pedersen. Parret har børnene: Sabrina, født d. 26.- 
5.-1985, og Søren, født d. 27.-1.-1987.
I.F.B. har været på Ladelund Landbrugsskole, han er operatør og overtog gården i 
1984 fra Miss og Sofus R. Larsen.
Ejendomsskyld 490.000. Areal 8 ha. Der er bortforpagtet 6 ha.
Stuehuset er opført i 1924 og moderniseret efter overtagelsen. Avlsbygningerne består 
af kvægstald og svinestald samt lade, alle fra 1924. Gårdens besætning er på 2 heste. 
Der er 1 traktor.

H3ERNDRUP STADSVE3 35, H3ERNDRUP, 6070 CHRISTIANSFELD, tlf. 74-562246. 
STEFFEN 3OHAN MULLER, gårdejer, født d. 22.-1.-1922, søn af Helene og Emil 
Müller, gift d. 26.-10.-1952 med Martha Elisabeth 3ensen Lund, husmor, født d. 
16.-8.-1933, datter af Anne Marie og 3ohannes Lund. Parret har børnene: Kurt, født d. 
4.-3.-1953, Christa, født d. 2.-6.-1954, og tvillingerne Marius og 3ohannes, født d. 
29.-9.-1956.
S.3.M. overtog gården i 1965 fra Chr. Petersen. Gården er udstykket fra 3uelsminde i 
1927, den var dengang på 6,5 ha.
Ejendomsskyld 790.000. Areal 13,5 ha., heraf tilkøbt 7 ha., der er frasolgt 4 ha. Der 
er forpagtet 5 ha.
Stuehuset er opført i 1927 og løbende moderniseret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald, svinestald og lade, alle fra 1927, maskinhuse fra 1975 og 1982. Gården drives 
udelukkende med planteproduktion bestående af byg og hvede. Der er 1 traktor og 1 
mejetærsker.

H3ERNDRUP STADSVE3 51, 6070 CHRISTIANSFELD, tlf. 74-561791.
HANS CHRISTENSEN CLAUSEN, landmand, født d. 27.-11.-1931, søn af Marie og Iver 
Clausen, gift i 1958 med Kathrine Pauline Stycke, født d. 22.-2.-1939, datter af
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Pauline og Andreas Stycke. Par
ret har børnene: Ulla, født d. 
9.-11.-1958, og Finn, født d. 15.- 
4.-1962.
Kathrine P. Stycke døde i 1981. 
Hans C. Clausen overtog gården 
i 1965 fra sine svigerforældre 
Pauline og Andreas Stycke, de 
byggede gården i 1927, da den 
blev oprettet sammen med 6 an
dre, de blev udstykket fra Juels
minde.

Ejendomsskyld 730.000. Areal 16,5 ha., heraf tilkøbt 7 ha. Der er forpagtet 6 ha. 
Stuehuset er opført i 1927 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg- og 
svinestald fra 1927, de er udvidet i 1971, svinestald fra 1965, lade fra 1927 og 
maskinhus fra 1968. Gården drives med en svineproduktion på 6 årssøer, der sælges 
ca. 70 smågrise årligt, og der er 4 ammekøer, 6 ungdyr og 2 slagtekalve af racen 
Hereford. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede og raps. Der er 2 traktorer, 
plansilo og korntørreri med kold luft. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

HJERNDRUP STADSVEJ 52, "SKOVLYST", HJERNDRUP, 6070 CHRISTIANSFELD, tlf. 
74-561124.
JENS PETER PETERSEN, gårdejer, født d. 7.-3.-1934, søn af Marie og Andreas 
Petersen, gift d. 20.-6.-1959 med Ingrid Skøtt, pakkedame, født d. 6.-1.-1936, datter 
af Ellen og Christen Skøtt. Parret har børnene: Henning, født d. 16.-5.-1962, og 
Birgit, født d. 21.-2.-1966.
J.P.P. overtog gården d. 1.-1.-1972 fra H.J. Overgaard Nielsen. Gården blev udstykket 
fra "Kærulfsminde" i 1860.
Ejendomsskyld 810.000. Areal 15 ha., heraf tilkøbt 4 ha. Der er forpagtet 9 ha.
Stuehuset er opført i 1860 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og svinestald, begge fra 1860, de er ændret til sostald i 1987, maskinhus fra 
1983. Gården drives med en svineproduktion på 35 årssøer, der sælges ca. 850 små
grise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 2 traktorer, der bruges 
en del maskinstation.

HJERNDRUPVEJ 49, "ERIKSMINDE", FAVERVRÅ", 6070 CHRISTIANSFELD, tlf. 
74-561663.
CHRISTIAN BOISEN JOHANSEN, gårdejer, født d. 8.-7.-1936, søn af Marie og Jørgen 
Johansen, gift d. 10.-6.-1961 med Ruth Julie Østergård, født d. 20.-4.-1937, datter af 
Mathilde og Søren Østergård. Parret har børnene: Christa Marie, Lis og Marianne. 
C.B.J. driver maskinstation fra gården, han har været på Haslev Landbrugsskole. Han 
overtog gården i 1968 fra Jes Gellert.
Ejendomsskyld 2.300.000. Areal 57 ha., heraf tilkøbt 19 ha., der er 4 ha. skov og eng. 
Stuehuset er opført i 1856 og moderniseret i tiden 1970-75. Avlsbygningerne består af 
kvægstald fra 1925, som er ombygget til svinestald, lade fra 1973 udvidet i 1986 og 
maskinhus fra 1980. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af 
rug, hvede, byg, ærter og raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, korn
tørreri med varm luft, halmfyr og 1 vindmølle.

HJERNDRUPVEJ 95, "JUHLSMINDE", HJERNDRUP, 6070 CHRISTIANSFELD, tlf. 
74-561749.
HENRIK OG THOMAS KJÆRSGAARD JENSEN, gårdejere.
H.K.J. er født d. 12.-9.-1964, og T.K.J. er født d. 21.-4.-1962, de er sønner af Inger 
Marie og Hans Kjærsgård Jensen.
Begge brødre har været på Dalum Landbrugsskole. De overtog gården d. 1.-2.-1989 fra 
Boy Hoyer.
Ejendomsskyld 8.500.000. Areal 152 ha., der er frasolgt 23 ha., der er 6 ha. skov. Der 
er forpagtet 2,5 ha.
Stuehuset er opført i 1848 og løbende restaureret. Der er 2 landarbejderhuse fra 1848
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og 1 fra 1978. I 1989 brændre de flere avlsbygninger, men gården blev genopført til 
moderne so- og svineproduktion med drægtigheds-, fare-, klima- og slagtesvinestalde 
samt løbe- og goldsoafdeling, desuden er der en slagtesvinestald fra 1982, som er 
renoveret i 1989, den gamle lade og tidligere mejeri er fra 1848, lade med tørreri fra 
1989, maskinhus fra 1987 og halmlade fra 1912, der er 2 gylletanke. Gården drives 
med en svineproduktion på 260 årssøer, der sælges ca. 1.500 smågrise og 4.000 
slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, raps, byg, lucerne og 
sukkerroer. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, korntørreri med varm luft 
samt halmfyr. På gården er der 1 fodermester og der bruges maskinstation til gylle
udkørsel og halmpresning.

H3ERNDRUPVE3 104, "LAMHA- 
VEGÅRD", H3ERNDRUP, 6070 
CHRISTIANSFELD, tlf. 74-561720 
og 74-562257 (privat Hjerndrup- 
vej 108).
VAGN EGON H3ORT ERLANG, 
gårdejer, født d. 15.-2.-1947, søn 
af Marie og Anton Erlang.
V.E.H.E. har været på Hamme
rum Landbrugsskole, han er i 
repræsentantskabet for Haderslev 
Landboforening, er medlem af

Hjerndrup Menighedsråd og næstformand for Sydøstjysk Skovdyrkerforening. Han over
tog halvpart i gården d. 1.-1.-1978 fra sine forældre Marie og Anton Erlang, nuværen
de ejer er 3. generation på gården, som er moderens fødehjem og den blev udstykket 
fra "Hjerndrupgård" i 1880.
Ejendomsskyld 4.000.000. Areal 122 ha., heraf 33 ha. skov og 3 ha. eng. Der er for
pagtet ialt 60 ha., heraf faderens fødegård "3omfruled" i Hjerndrup.
Stuehuset er opført i 1880 og løbende restaureret. Der er 1 landarbejderbolig fra 
1968. Alle avlsbygningerne nedbrændte i 1958 og blev genopført med kvægstald, som 
siden er ændret til fuldspaltet slagtesvinestald i 1990, svinestald fra 1958 renoveret i 
1990, halmlader fra 1977 og 1986, lade fra 1958 og maskinhus fra 1983, der er gylle
tank. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 4.000 stk. årligt. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er raps, hvede, byg og lucerne, desuden produceres der en del 
løvtræ til møbelindustri. På gården er der 7 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, korn
tørreri med varm luft samt halmfyr. Der er 1 heltids og 1 deltids medhjælper og der 
bruges lidt maskinstation.

H3ERNDRUPVE3 120, "LINDE
GAARD", H3ERNDRUP, 6070 
CHRISTIANSFELD, tlf. 74-561705. 
NIELS FUGLSANG, gårdejer, 
født d. 25.-6.-1962, søn af Kate 
og Harald Fuglsang, gift d. 14.- 
4.-1990 med Marianne Nørregaard, 
chauffør, født d. 27.-12.-1960, 
datter af Bente og 3ens Nørre
gaard.
N.F. er lastbilchauffør og har 
været på Ladelund Landbrugs
skole. Han overtog gården d. 2.-11.-1984 fra sin far Harald Fuglsang, nuværende ejer 
er 5. generation på gården, som kom i familiens eje i 1847, gården blev udflyttet fra 
Hjerndrup by omkring 1890. Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 26,3 ha., heraf 0,5 ha. 
skov og 0,5 ha. eng. Der er bortforpagtet 9 ha. varig græs.
Stuehuset er opført i 1890 og moderniseret i 1976. Avlsbygningerne består af lade og 
maskinhus fra 1914. N.F. er ved at opbygget en fårebesætning, der er p.t. 16 moder
får. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og raps. Der er 2 traktorer, kornsilo og 
korntørreri med varm luft. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
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H3ERNDRUPVE3 147, "ENGE- 
B3ERGGÅRD", H3ERNDRUP, 
6070 CHRISTIANSFELD, tlf. 
74-561775.
PETER HANSEN ERLANG, gård
ejer, født d. 19.-7.-1946, søn af 
3ohanne og 3esper Erlang.
P.H.E. har været på Hammerum 
Landbrugsskole. Han overtog før
ste halvdel af gården d. 31.-12.- 
1977 og resten d. 1.-7.-1985 fra 
sine forældre 3ohanne og 3esper

Erlang. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som kom i familiens eje i 1905. 
Ejendomsskyld 3.400.000. Areal 97 ha., heraf tilkøbt ialt 15,5 ha., der er 9,5 ha. skov 
og 6,5 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1840 og løbende restaureret. Fodermesterhuset er fra ca. 1850. 
Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1840, som er renoveret i 1963, svinestalde 
fra 1840, den ene er ændret til kalvestald, gammel mejeri fra 1890 er ombygget til 
værksted og garage, lade fra 1912 og maskinhus fra 1977. Gården drives med en kvæg
produktion på 32 årskøer, 30 ungdyr og 16 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er fabriksroer, raps, ærter og korn. Der er 5 traktorer, 1 mejetær
sker, plansilo og korntørreri med varm luft. Maskinstation bruges til lidt af mark
arbejdet og der er 1 deltids medhjælper.

H3ERNDRUPVE3 199, "EGEB3ERGGÅRD", H3ERNDRUP, 6070 CHRISTIANSFELD, tlf. 
74-568282.
BIRTHE 3ENSEN, sparekasseassistent, født d. 25.-5.-1958, datter af Mary og Harry 
3ensen, gift d. 21.-8.-1989 med Karl Ejner 3ensen, gårdejer, født d. 21.-8.-1961, søn 
af Inga og Søren 3ensen. Parret har børnene: Per, født d. 4.-4.-1983, 3esper, født d. 
7.-5.-1984, og Trine, født d. 1.-8.-1985.
K.E.3. er distriktchef og salgskonsulent.
B.3. er medlem af skolebestyrelsen. Hun overtog gården d. 1.-4.-1984 fra Åge Ravn. 
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 21 ha. 3orden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1985. Avlsbygningerne består af halmlade fra 1986 og lade fra 
1950. På gården er der plansilo og korntørreri med varm luft samt halmfyr.

HUMLEFÆGYDE 32, "SKELBÆK", HUMLEFORGYDE, 6070 CHRISTIANSFELD, tlf. 
74-561293.
ANNE KIRSTINE OG NIS E. SCHULTZ, gårdejere.
N.E.S. er født d. 15.-11.-1947, søn af Lis og Thomas Schultz, gift d. 8.-4.-1972 med 
A.K.S., lærer, født d. 15.-11.-1949, datter af Inga og Hans Dinsen. Parret har børnene: 
Inge Marie, født d. 4.-6.-1973, 3ens, født d. 1.-2.-1978, og Sarah, født d. 2.-6.-1986. 
N.E.S. har været på Gråsten Landbrugsskole. De overtog gården i 1979 fra A.K.S.'s 
mor Inga Dinsen, nuværende ejer er 3. generation på gården, som er udflyttet fra 
Aller i 1834.
Ejendomsskyld 2.450.000. Areal 50 ha., heraf tilkøbt ialt 13 ha., der er 3 ha. skov. 
Stuehuset er opført i 1875 og moderniseret i 1985. Avlsbygningerne består af svine
stald fra 1980, ungdyr- og fravænningsstald fra 1982, farestald fra 1991, lade fra 1980 
og maskinhus fra 1985, der er gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 120 
årssøer, besætningen drives som avlsbesætning med hovedsalig salg af orner af racen 
Hampshire. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. På gården er der 5 traktorer, 1 
mejetærsker, plansilo, korntørreri med varm luft samt halmfyr. Der er 2 deltids med
hjælpere, 1 fodermester og der bruges lidt maskinstation.

HVINDERUPVE3 3, "HVINDERUPGAARD", HVINDERUP, 6070 CHRISTIANSFELD, tlf. 
74-561527.
BENT PETER SKØTT, gårdejer, født d. 2.-4.-1936, søn af Kirstine og Søren Skøtt, gift 
d. 10.-5.-1961 med Ester Nielsen, medhjælpende ægtefælle, født d. 2.-2.-1936, datter 
af Nora og Peter Nielsen. Parret har børnene: Povl Søren, født d. 17.-9.-1962, og



-155-
Birgitte Marie, født d. 3.-3.-1965. 
E.N. er medlem af Tyrstrup Me
nighedsråd, hun har været med
lem af skolenævnet.
Bent P. Skøtt har været på Da
lum Landbrugsskole, han er i be
styrelsen for Haderslev Amts 
Landboforening og udvalgsmedlem 
i planteavlsudvalget. Han overtog 
gården i 1965 fra sin far Søren 
Skøtt, nuværende ejer er 5. gene
ration på gården.

Ejendomsskyld 4.250.000. Areal 103 ha., heraf tilkøbt ialt 45,7 ha., der er 5 ha. skov 
og 8 ha. eng. Der er forpagtet ialt 8 ha.
Stuehuset er opført i 1855 og moderniseret i 1972. Medarbejderbolig er fra 1968. 
Kvægstalden nedbrændte delvis i 1969 og blev ombygget til svinestald i 1970, heste
stald fra 1930 ændret til garage, svinestalde fra 1960 og 1970, halmlade fra 1985 og 
maskinhus fra 1970, som er udvidet i 1975, der er 2 gylletanke. Gården drives med en 
svineproduktion på 110 årssøer, det drives som en opformeringsbesætning og der sæl
ges ca. 1.000 avlsdyr og 1.200 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er 
fabriksroer, ærter, raps og lucerne. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, 
korntørreri med varm luft samt halmfyr. På gården er der 2 faste medhjælpere og der 
bruges lidt maskinstation.

HVINDERUPVEJ 16, "HJORTHØJGÅRD", HVINDERUP, tlf. 6070 CHRISTIANSFELD, 
tlf. 74-562150.
NIS OLAV REFSHAUGE, gårdejer, født d. 27.-6.-1945, søn af Jenny og Holger Refs- 
hauge, gift d. 30.-10.-1971 med Birthe Dahl, pædagogmedhjælper, født d. 12.-8.-1951, 
datter af Dagny og Ejler Dahl Jensen. Parret har børnene: Pia, født d. 18.-9.-1973, og 
Anne, født d. 26.-6.-1976.
N.O.R. har været på Nordisk Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-1.-1973 fra sin 
farbror Peter Rafshauge. Gården blev oprettet og bygget i 1872 ved en jordfordeling. 
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 28 ha., heraf 3 ha. skov. Der er forpagtet 4 ha. ved
varende græs. °
Stuehuset er opført i 1872 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og svinestald fra 1924, som er renoveret og udvidet i 1975, lade fra 1872 er 
indrettet som garage, lade fra 1924 og maskinhus og foder lade fra 1978, der er uden
dørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 45 årskøer, 40 ungdyr og 23 
slagtekalve af racen Jersey, desuden er der 5 moderfår. Planteproduktionens salgsaf
grøde er byg. Der er 2 traktorer. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

HØGSGÅRDVEJ 16, SKOVRUP, 
6070 CHRISTIANSFELD, tlf. 74- 
561394.
ERIK KRISTIAN NØRGAARD, 
gårdejer, født d. 9.-8.-1936, søn 
af Marie E. og Johannes Nør
gaard, gift d. 21.-7.-1962 med 
Louise Schaar Andersen, medhjæl
pende ægtefælle, født d. 28.-11.- 
1938, datter af Kathrine og Jør
gen William Andersen. Parret 
har børnene: Grethe, født d. 
13.-5.-1963, og Christian, født d. 25.-2.-1966.
E.K.N. har været på Vejlby Landbrugsskole. Han forpagtede gården i 1960 og købte 
den i 1967 fra Christian Nørgård, nuværende ejer er 4. generation på gården, som 
efter en brand i 1822 blev udflyttet fra Skovrup.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 29 ha., heraf 1,5 ha. skov.
Stuehuset er opiørt i 1823 og moderniseret efter overtagelsen. Avlsbygningerne består
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fra 1969, lade fra U23,S°masWn^^^^^ fra s',ines,ald
er gylletank. Gärden drives med en kvienroduk^nn ‘"sf,°derlade fra 1985> der 

Maskinstation bruges til l,dt al m'S °g korn,«r"' med varm luft.

L-5'N-'S d- er på 9,2 ha., adressen er Nis Thue-

HØJGÅRDVEJ 6, "SMEDEGAARD", 
STUBBUM, 6070 CHRISTIANS
FELD, tlf. 74-561196.
THOMAS LAURITSEN, gårdejer, 
født d. 25.-8.-1942, søn af Anne 
Kirstine og Kristen Møller Laurit
sen, gift d. 30.-10.-1965 med Ka
tharine Fallesen, ekspeditrice, 
født d. 10.-5.-1943, datter af 
Johanne og Marius Fallesen. Par
ret har børnene: Kristian, født d. 
17.-10.-1967, Hanne, født d. 19.- 

6.-1970, og Kristina, født d. 17.-2.-1975.
T.L. har været på Dalum Landbrugsskole, han er formand for Haderslev Amts Landbo
forening og medlem af Fredningsnævnet for Amtets nordlige kreds. Han overtog går
den i 1970 fra boet efter Jacob Jensen.
Ejendomsskyld 2.450.000, heri ikke medtaget vurderingen fra de tilkøbte gårde. Areal 
58 ha., heraf tilkøbt ialt 18,6 ha. Der er forpagtet 42 ha.
Stuehuset er opført omkring 1870 og moderniseret efter 1973. Avlsbygningerne består 
af kvæg- og svinestald fra omkring 1870, den er ombygget til svinestald i 1970 og 
udvidet flere gange, senest i 1975, sostald fra 1979, lade fra 1870, der er 2 gylle
tanke. Gården drives med en svineproduktion på 140 årssøer, der produceres ca. 3.000 
slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er fabriksroer og vinterraps. Der 
er 4 traktorer, 1 mejetærsker, gastæt kornsilo og der anvendes staldvarme til opvarm
ning af stuehuset. På gården er der 1 fuldtids og 1 deltids medhjælper og der bruges 
lidt maskinstation.
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HØJRUP OVERSKOVVEJ 11, HØJRUP OVERBY, 6070 CHRISTIANSFELD, tlf. 74- 
568309.
FREDY BJERREGAARD JØRGENSEN, gårdejer, født d. 9.-10.-1937, søn af Asta Irene 
og Peter Arne Jørgensen, gift d. 17.-10.-1964 med Karen Sophie B. Schultz, lærer, 
født d. 3.-12.-1938, datter af Cathrine og Knud Wiuff Schultz. Parret har børnene: 
Anna Marie, født d. 12.-3.-1966, og Knud, født d. 14.-5.-1967.
F.B.J. har været medlem af skolenævnet og er medlem af Stepping Sogns Menigheds
råd. Han overtog gården i juli 1972 fra sin svigermor Cathrine W. Schultz, nuværende 
ejer er 5. generation på gården, som kom i familiens eje i 1849.
Ejendomsskyld 2.700.000. Areal 78 ha., heraf tilkøbt 15,2 ha. ved jordfordeling og 
yderligere tilkøbt 3,5 ha., der er 1 ha. skov og 2 ha. eng. Der er forpagtet 9,1 ha. 
Stuehuset er opført i 1878 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1956, hestestald fra omkring 1700, som senere er ombygget, foderlade og 
maskinhus fra 1990. Gården drives med en kvægproduktion på 40 årskøer, 50 ungdyr 
og 23 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, hvede, byg 
og rug. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo og korntørreri med varm luft. På 
gården er der 1 fast medhjælper og der bruges lidt maskinstation.

HØJRUP OVERSKOVVEJ 47, 
"SKOVGAARD", HØJRUP OVER
SKOV, 6560 SOMMERSTED, tlf. 
74-551221.
HANS ENEVOLD GRAU, gårdejer, 
født d. 25.-9.-1932, søn af Anna 
og Jes Eriksen Grau, gift d. 15.- 
8.-1958 med Anna Marie Dorthea 
Lund, medhjælpende ægtefælle, 
født d. 16.-8.-1931, datter af 
Maren og Andreas Lund. Parret 
har børnene: Margit, født d. 30.- 

12.-1960, Jes Arne, født d. 17.-6.-1963, og Henning, født d. 13.-10.-1964.
H.E.G. har været på Gråsten Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for Farris og Om
egns Husmandsforening. Han overtog gården i 1959 fra sin svigermor Maren Lund, 
nuværende ejer er 3. generation på gården, som er udstykket fra Højrup omkring 1855. 
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 43 ha., heraf tilkøbt 8 ha. ved jordfordeling, der er 
tilkøbt yderligere 3 ha., der er 1,5 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1856 og løbende vedligeholdt. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1934, som er udvidet og renoveret flere gange, senest i 1983, lade fra 1913 
og maskinhus fra 1982, desuden er der foderhus og udendørs køresilo. Gården drives 
med en kvægproduktion på 25 årskøer, 26 ungdyr og 13 slagtekalve af racen SDM. 
Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, maltbyg og hvede. Der er 2 traktorer, 1 
mejetærsker, kornsilo og korntørreri med varm luft. Maskinstation bruges til lidt af 
markarbejdet.

HØJRUP OVERSKOVVEJ 52, 
"VIRKELYST", HØJRUP OVER
SKOV, 6560 SOMMERSTED, tlf. 
74-551174.
HANS JØRGEN HANSEN, gård
ejer, født d. 29.-5.-1953, søn af 
Anna og Jørgen Hansen, gift d. 
20.-3.-1976 med Margrethe Jen
sen, social- og sundhedshjælper, 
født d. 2.-3.-1954, datter af Ju
liane Kristine og Anders Sigfrid 
Jensen. Parret har børnene: 
Lars, født d. 22.-5.-1974, og 
Gitte, født d. 1.-10.-1976.
H.J.H. er reparatør. Han overtog gården d. 20.-8.-1988 fra Verner Jensen. Gården er
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udstykket fra "Sottrup" i 1929.
Ejendomsskyld 830.000. Areal 13 ha., heraf tilkøbt 7 ha. Der er forpagtet 1,5 ha.
Stuehuset er opført i 1929 og løbende moderniseret. Avlsbygningerne består af kvæg- 
og svinestald samt lade fra 1929, bygningen er renoveret og udvidet i 1963, maskinhus 
fra 1979. Gårdens besætning er på 7 ammekøer og 5 ungdyr af racen Hereford. Plante
produktionens salgsafgrøder er hvede, raps og byg. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 
plansilo og korntørreri med kold luft. Maskinstation bruges til skårlægning.

HØJRUP OVERSKOVVEJ 65, 
"SOLVANG", HØJRUP OVERSKOV, 
6560 SOMMERSTED, tlf. 74-551177. 
JOHANNES HANSEN BOLDT, 
gårdejer, født d. 18.-3.-1937, søn 
af Marie og Villy Boldt, gift d. 
2.-6.-1966 med Tove Christensen, 
født d. 12.-9.-1942, datter af 
Else og Alfred Christensen. Par
ret har børnene: Else Marie, født 
d. 31.-7.-1968, og Helle, født d. 
10.-2.-1971.

T.C. døde d. 17.-12.-1987.
J.H.B. er mejeriarbejder og har været i bestyrelsen for Farris og Omegns Husmands
forening. Han overtog gården i 1964 fra sin far Villy Boldt. Gården er bygget i 1929 
efter udstykning fra "Sottrup".
Ejendomsskyld 850.000. Areal 11 ha., heraf tilkøbt 4 ha.
Stuehuset er opført i 1929 og moderniseret i 1975. Avlsbygningerne består af kvæg- 
og svinestald med lade fra 1929, kvægstalden er udvidet i 1968, maskinhus fra 1976. 
Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af raps, hvede og maltbyg. 
Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker. Maskinstation bruges til skårlægning.

HØJRUP OVERSKOVVEJ 76, 
"LILLE SOTTRUP", HØJRUP 
OVERSKOV, 6560 SOMMERSTED, 
tlf. 74-551115.
ERIK FALLESEN IVERSEN, gård
ejer, født d. 17.-3.-1946, søn af 
Cathrine og Peter Iversen, gift 
d. 2.-12.-1972 med Annemarie 
Nørskov Poulsen, medhjælpende 
hustru, født d. 11.-2.-1950, dat
ter af Ellen og Valdemar Poul
sen. Parret har børnene: Lars,
født d. 26.-9.-1974, og René, født d. 6.-7.-1977.
E.F.I. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1971 fra sin 
mor Cathrine Iversen, nuværende ejer er 5. generation på gården, som stammer fra 
omkring 1600.
Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 33 ha., heraf tilkøbt ialt 19,5 ha. Der er forpagtet 11 
ha. Stuehuset er opført før 1700 og løbende moderniseret. Avlsbygningerne består af 
kvæg- og svinestald, som er renoveret i 1960 og ombygget i 1973, ungdyrstald fra 
1978, garage fra 1950, lade fra 1938 og maskinhus fra 1986, der er udendørs køresilo 
og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 38 årskøer, 42 ungdyr og 20 
slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, byg, raps og 
havre. Der er 3 traktorer. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

HØJRUP OVERSKOVVEJ 86, "LYKKEBO", HØJRUP OVERSKOV, 6560 SOMMERSTED, 
tlf. 74-551139.
JES ARNE ENEVOLD GRAU, gårdejer, født d. 17.-6.-1963, søn af Anna Marie Dor
thea og Hans Enevold Grau.
J.A.E.G. er chauffør, han er uddannet mekaniker. Han overtog gården d. 1.-3.-1990
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fra Knud Knudsen. Gården er udstykket fra "Sottrup" i 1929.
Ejendomsskyld 660.000. Areal 7 ha.
Stuehuset er opført i 1929 og løbende moderniseret. Avlsbygningerne består af kvæg- 
og svinestald med lade fra 1929, bygningen er senere renoveret, desuden er der et 
maskinhus. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og hvede. Der er 1 traktor, der 
bruges lidt maskinstation.

HØJVEJEN 54, "OVERGÅRD", HEJLS OVERBY, 6094 HEJLS, tlf. 75-574549.
JØRGEN DAMGAARD, gårdejer, født d. 6.-7.-1952, søn af Elisabeth og Hans Dam- 
gaard, gift d. 21.-2.-1981 med Helle Mouritsen, produktionschef, født d. 29.-5.-1952, 
datter af Ellen og Viggo Mouritsen. Parret har børnene: Tina, født d. 4.-12.-1973, 
Hans, født d. 16.-5.-1979, Lisa, født d. 13.-7.-1982, og Anders, født d. 29.-3.-1989. 
J.D. har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gården i 1977 fra sin far 
Hans Damgaard, nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.750.000. Areal 32,5 ha., heraf 2,5 ha. skov og eng. Der er forpagtet 3 
ha. Stuehuset er opført i 1860 og moderniseret efter 1982. Avlsbygningerne består af 
kvægstald fra 1860, som er ombygget til svinestald i 1966 og renoveret i 1991, svine
stalde fra 1860 og 1979, lader fra 1860 og 1928 og maskinhus fra 1987, der er gylle
tank. Gården drives med en svineproduktion på 90 årssøer, der produceres 2.000 
slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og korn. Der er 3 
traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, korntørreri med varm luft samt halmfyr, desuden 
er der 1 vindmølle. J.D.'s far hjælper til på gården og der bruges lidt maskinstation. 
J.D. driver desuden endnu en gård på 64 ha.

HØJVEJEN 56, "SKOVHOLT", HEJLS OVERBY, 6094 HEJLS, tlf. 75-574372.
JØRGEN KJÆR NISSEN, gårdejer, født d. 3.-12.-1952, søn af Sofie og Hans Peter 
Nissen. J.K.N. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han købte første halvdel af 
gården i 1977 og resten i 1987 fra sine forældre Sofie og Hans Peter Nissen, som 
købte den i 1960.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 24 ha., heraf 2 ha. skov. Der er forpagtet ialt 34 ha. 
Stuehuset er opført i 1842 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1968, hønsehus ombygget til ungdyrstald i 1970 og lade fra 1842, der er 
udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 30 årskøer, 35 ungdyr og 
15 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er maltbyg og fabriks
roer. Der er 4 traktorer, halvpart i mejetærsker, plansilo, korntørreri med kold luft. 
På gården er der 1 fast medhjælper og 1 skoledreng hjælper til og desuden bruges der 
lidt maskinstation. J.K.N. ejer også et parcelhus på Overbyvej 57.

HØJVEJEN 57, "ELISABETHSMINDE", HEJLS OVERBY, 6094 HEJLS, tlf. 75-574343. 
PETER HAAR KRAG, gårdejer, født d. 3.-1.-1947, søn af Signe og Jens Peter Krag, 
gift d. 4.-8.-1973 med Grete Christensen, postarbejder, født d. 13.-1.-1952, datter af 
Ida og Poul Christensen. Parret har børnene: Ann Christine, født d. 23.-4.-1975, og 
Christian, født d. 22.-8.-1977.
P.H.K. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 15.-3.-1973 fra 
sin far Jens Peter Krag, nuværende ejer er 10. generation siden 1708, familien Krag 
har været på gården siden 1879.
Areal 48 ha., der er tilkøbt ialt 29 ha., heraf 3,5 ha. skov og eng. Der er forpagtet 
2,5 ha. Stuehuset er opført i 1864 og udvidet med aftægtsbolig i 1973. Avlsbygninger
ne består af kvægstald fra 1856, som er ombygget til spaltestald til svin i 1991, svi
nestalde fra 1972 og 1979, halmlade fra 1930, lade fra 1856 og maskinhus fra 1977, 
som er udvidet i 1990, der er 2 gylletanke. Gården drives med en slagtesvineproduk
tion på 2.700 stk. årligt, desuden er der 2 heste. Planteproduktionens salgsafgrøder er 
hvede, byg, raps, ærter og sukkerroer. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, 
korntørreri med varm luft og halmfyr samt 1 vindmølle. Der er 1 skoledreng til hjælp 
og der bruges lidt maskinstation.

H0RREGÄRDVEJ 4, "SKOVGÅRD", ÅRSTORP, 6070 CHRISTIANSFELD, tlf. 
75-573055.
FREDE SKOVGÅRD JENSEN, gårdejer, født d. 26.-2.-1942, søn af Marie og Jørgen
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Jensen, bor sammen med Gerda Kirk, sygeplejerske, født d. 7.-3.-1946, datter af 
Elisabeth og Jens Kirk. Parret har børnene: Dan, født d. 7.-2.-1972, Pia, født d. 
7.-1.-1974, Linea, født d. 15.-2.-1985, og Bjørn, født d. 28.-3.-1986.
F.S.J. er regnskabskonsulent i regnskabskredsen H.N.R. Han overtog gården i 1971 fra 
sin far Jørgen Jensen, nuværende ejer er 4. generation.
Ejendomsskyld 2.700.000. Areal 69 ha., heraf 5 ha. skov. Der er forpagtet 20 ha. 
Stuehuset er opført i 1912 og løbende moderniseret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1857, som siden er ombygget, lade fra 1857 og maskinhus fra 1982. Gården 
drives udelukkende med planteproduktion bestående af raps, hvede, maltbyg, ærter, 
græsfrø og lucerne. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og korntørreri med 
varm og kold luft. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
F.S.J. ejer og driver også Ødisvej 61, den er på 82 ha. og ejendomsskyld 3.600.000. 
Avlsbygningerne bruges til maskiner og kornopbevaring.

HØRREGÅRDVEJ 6, "HØRRE- 
GÅRD", ÄSTORP, 6070 CHRISTI
ANSFELD, tlf. 75-573084.
JØRN WIUFF DAMGAARD, gård
ejer, født d. 24.-6.-1957, søn af 
Ellen Marie og Anker Wiuff Dam- 
gaard, gift med Anne Larsen, 
interviewer, født d. 12.-3.-1954, 
datter af Agnes og Knud Larsen. 
Parret har børnene: Stine, født 
d. 13.-4.-1981, og Jacob, født d. 
8.-8.-1988.

J.W.D. har været på Næsgård Landbrugsskole. Han oprettede sammen med faderen 
"Hørregaard I/S" d. 31.-12.-1977 således, at far og søn hver har halvpart i gården. 
Ejendomsskyld 3.100.000. Areal 87 ha., heraf 5 ha. skov og 8 ha. græsareal.
Stuehuset er opført i 1846 og løbende restaureret. Fodermesterbolig fra 1964, som er 
udvidet i 1990. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1912, som er udvidet og 
renoveret i 1968 og moderniseret i 1983, hestestald, lade og foderhus fra 1968, maskin
huse fra 1983 og 1987, der er udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion 
på 45 årskøer, 60 ungdyr og 22 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgs
afgrøder er byg og hvede. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo og korntørreri 
med varm luft. På gården er der 1 skoledreng til hjælp.

KABDRUPVEJ 49, "SKYTTEGÅR
DEN", KABDRUP, 6100 HADER
SLEV, tlf. 74-566491.
SIGURD HOFFMANN, landmand 
og forpagter, født d. 13.-9.-1915, 
søn af Helene Kristine og Ernst 
Wilhelm Hoffmann, gift d. 7.-7.- 
1946 med Thedler Lundgård, hus
mor, født d. 9.-2.-1913, datter 
af Marianne og Niels Lundgård. 
Parret har børnene: Ernst Wil
helm, født d. 25.-7.-1948, Ma
rianne, født d. 28.-10.-1949, og Helene, født d. 29.-12.-1951.
S.H. har været på Dalum Landbrugsskole. Han forpagtede gården i 1941 og købte den i 
1954 fra sin far Ernst Wilhelm Hoffmann, som købte gården i 1929.
Sønnen E.W. købte halvpart i gården i 1979 og resten i 1987, han er uddannet ingeniør 
og arbejder som sådan. "Skyttegården" nævnes første gang i 1479.
Ejendomsskyld 3.400.000. Areal 90 ha., heraf 5 ha. skov. Der er forpagtet 22 ha. 
Stuehuset er opført før 1800 og løbende restaureret, desuden er der et hus fra 1985, 
hvor sønnen bor. Avlsbygningerne brændte i 1925 og blev genopført med kvægstald og 
lade, svinestalden er fra før 1800 og maskinhuset er fra 1976. Gården drives udeluk-
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kende med planteproduktion bestående af sukkerroer, byg og hvede. Der er 3 trak
torer, 1 mejetærsker, plansilo, korntørreri med varm luft samt halmfyr. På gården er 
der 1 fast medhjælper og der bruges lidt maskinstation.

KNUD SKOVVEJ 5, "HØJGAARD", 
KNUD, 6070 CHRISTIANSFELD, 
tlf. 74-566344.
CLAUS JØRGENSEN, gårdejer, 
født d. 16.-8.-1921, søn af Agnes 
og Christian Jørgensen, gift d. 
15.-11.-1958 med Myrtha Meier, 
medhjælpende ægtefælle, født d. 
3.-6.-1934, datter af Vreni og 
Ernst Meier. Parret har børnene: 
Agnethe, født d. 14.-9.-1959, Eri
ka, født d. 24.-10.-1960, Chri

stian, født d. 7.-7.-1963, og Martin, født d. 24.-3.-1965.
C.J. har været på Tune Landbrugsskole. Han overtog gården i 1948 fra sin far Chri
stian Jørgensen, som købte den i 1907.
Ejendomsskyld 3.600.000. Areal 82 ha., heraf tilkøbt 15 ha., der er 4 ha. skov og 7 ha. 
eng. Stuehuset er opført i 1840 og restaureret i 1914 og derefter løbende vedligeholdt. 
Der er en fodermesterbolig fra 1963, den er udlejet. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1898, som er ombygget til svinestald i 1973, hestestald fra 1840 ombygget 
til svinestald i 1954 og senere igen til kornsiloer, lade fra 1914 og maskinhus fra 
1966, som senere er udvidet. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestå
ende af raps, lucerne, byg og hvede. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, korn
tørreri med varm luft samt halmfyr. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

KNUD SKOVVEJ 18, "FALLES
MINDE", KNUD, 6100 HADER
SLEV, tlf. 74-566246.
OLE BECK LAURITSEN, gårdejer, 
født d. 5.-8.-1959, søn af Edith 
og Knud Lauritsen, gift d. 15.- 
6.-1984 med Anne Haagensen, la
borant, født d. 24.-2.-1962, dat
ter af Else og Arne Haagensen. 
Parret har børnene: Tina, født d. 
15.-8.- 1988, og Malene, født d. 
11.-8.- 1991.
O.B.L. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården i 1986 fra Jørgen 
Thomsen. Gården er fra før 1790.
Ejendomsskyld 2.850.000. Areal 52 ha., heraf 5 ha. skov og 2 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1985 og løbende restaureret, der er et fodermesterhus fra før 
1800, som er gennemrestaureret i 1985. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1952, 
som er renoveret og ombygget til farestald i 1991, hestestald fra 1850, svinestalde fra 
1987, drægtighedsstald fra 1991, lade fra 1920 og 1864, der er gylletank. Gården 
drives med en svineproduktion på 210 årssøer, der sælges ca. 4.750 smågrise årligt. 
Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 1 traktor, halvpart i mejetærsker, 
plansilo og korntørreri med varm luft. På gården er der 1 fast medhjælper og der 
bruges lidt maskinstation.

KNUD SKOVVEJ 30, "HØJVANG", KNUD, 6100 HADERSLEV, tlf. 74-566224.
JØRGEN FINNEMANN, gårdejer, født d. 8.-2.-1923, søn af Agnes Johanne og Jørgen 
Laurits Thore Finnemann, gift d. 6.-11.-1953 med Else Nielsen, medhjælpende ægte
fælle, født d. 1.-2.-1932, datter af Marie og Otto Nielsen. Parret har børnene: Vibeke, 
født d. 28.-2.-1955, og Erik, født d. 31.-10.-1959.
J.F. har været på Malling Landbrugsskole. Han overtog gården d. 13.-3.-1946 fra sin 
far Jørgen L.T. Finnemann, nuværende ejer er 3. generation på gården, som kom i
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maskinhus fra 1979. Gården drives udelukkende

familiens eje i 1903.
Ejendomsskyld 5.250.000. Areal 
84 ha., heraf tilkøbt 5,5 ha. ager
jord og 4 ha. skov, der er ialt 20 
ha. skov.
"Højvang"s stuehus er opført i 
1839 og restaureret i 1924 og 
derefter løbende moderniseret. 
Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1902, som er ombygget 
til svinestald, hestestald og lade 
fra 1904 er senere ombygget og 

med planteproduktion bestående af 
raps, hvede, byg og lucerne. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo og korntørreri 
med varm luft. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

KOBBERSTEDVE3 60, KOBBRSTED, 6070 CHRISTIANSFELD, tf. 74-563182.
30RGEN LYCK, gårdejer, født d. 14.-4.-1938, søn af Meta og Asmus Lyck, gift d. 
3.-6.-1963 med Elna Petersen, sygeplejerske, datter af Ane og Anton Petersen. Parret 
har børnene: Karen, født d. 8.-8.-1964, 3ørgen, født d. 27.-12.-1965, og Mikael, født d. 
15.-10.-1974.
3.L. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården i 1984 fra Falle Grau. 
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 25 ha., heraf 10 ha. eng.
Stuehuset er opført før 1800 og ændret og moderniseret i 1985. Avlsbygningerne be
står af svinestald fra før 1800 og lade fra 1923. Gårdens besætning er på 20 får. 
Planteproduktionens salgsafgrøder er 1/2 ha. med jordbær, desuden dyrkes der hvede 
og byg. Der er 1 traktor, der bruges en del maskinstation.
3.L. ejer og driver også 7 ha. skov, Lysabildskov, Als.

KOKÆRVE3 41-43, "KLÅBORG", SEGGELUND, 6070 CHRISTIANSFELD, tlf. 74- 
561662.
SVEN ERIK LINDHOLM, gårdejer, født d. 1.-2.-1948, søn af Anne Marie Cathrine og 
Detlef Petersen Lindholm, gift d. 15.-6.-1974 med Gudrun Elsebeth Petersen, syge
plejerske, født d. 25.-8.-1948, datter af Marie og 3ørgen Petersen. Parret har børnene: 
Nicolai, Ditlev og Lars.
G.E.P. har været medlem af skolebestyrelsen.
S.E.L. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården i 1972 fra sine for
ældre Anne Marie og Detlef Lindholm, nuværende ejer er 4. generation på gården. 
Ejendomsskyld 2.400.000. Areal 57 ha. Der er forpagtet ialt 10 ha.
Stuehuset er opført i 1978. Avlsbygningerne brændte i 1933 og blev genopført med 
kvægstald, svinestald og lade, alle fra 1934, svinestalden er ændret til kvægstald og 
disse er udvidet og renoveret, maskinhus fra 1989, der er udendørs køresilo. Gården 
drives med en kvægproduktion på 40 årskøer, 40 ungdyr og 20 slagtekalve af racen 
SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede og maltbyg. Der er 4 traktorer, korn
silo og korntørreri med varm luft. På gården er der 1 fast medhjæper og der bruges 
en del maskinstation.

KOKÆRVE3 90, "KOKÆRGÅRD", 
KOKÆR, 6070 CHRISTIANSFELD, 
tlf. 74-561481.
HANS NYMAND, gårdejer, født 
d. 1.-8.-1931, søn af Mary Elisa
beth og Ejnar Madsen Nymand, 
gift d. 6.-9.-1957 med Birgit 
Winther, hjemmesygeplejerske, 
født d. 27.-8.-1931, datter af 
Eva Ingeborg og Skjalm 3acob 
Winther. Parret har børnene: 
3ette, født 21.-7.-1958, Skjalm,
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født d. 28.-5.-1960, og Claus, født d. 17.-10.-1961.
H.N. overtog gården d. 1.-1.-1970 fra sine svigerforældre Eva Ingeborg og Skjalm 
Winther. I 1884 oprettede gårdens daværende ejer et legat Kathrine Marie Petersens 
mindelegat for ugifte piger, det er nu lavet om til mindelegat for unge studerende 
med tilhørsforhold til Sønderjylland. D. 1.-1.-1990 overtog sønnen Claus halvpart i 
gården, som far og søn driver sammen.
C.W.N. er halvtidskonsulent ved Haderslev Landboforening, som planteavlsrådgiver, 
han bor sammen med Inge Lise Holmenlund, hun arbejder som skrædder. 
Ejendomsskyld 3.050.00. Areal 88,8 ha., heraf tilkøbt 10 ha., der er 16 ha. skov og 6 
ha. eng. Der er forpagtet ialt 20 ha.
Stuehuset er opført i 1884 og moderniseret især efter 1970. Avlsbygningerne brændte i 
1950, der blev genopført kvægstald, som er renoveret i 1977, og der er lade-maskinhus 
i 1977. Gården drives med en kvægproduktion på 38 årskøer, 54 ungdyr og 19 slagte
kalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er maltbyg, hvede, raps og 
fabriksroer. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og korntørreri med kold luft. 
Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

KOLDINGVEJ 24, "LUNDTOFTE", HØKKELBJERG, 6070 CHRISTIANSFELD, tlf. 
74-561383.
LARS-CHRISTIAN BJERREGAARD JEPSEN, gårdejer, født d. 22.-10.-1942, søn af 
Else Marie Bjerregaard og Markus Jepsen, gift d. 10.-4.-1968 med Else-Marie Træholt 
Olsen, medhjælpende ægtefælle, født d. 10.-5.-1945, datter af Ane Kirstine og Svend 
Olsen. Parret har børnene: Peter, født d. 19.-6.-1969, Anne-Marie, født d. 27.-3.-1970, 
og Christian, født d. 21.-9.-1971.
L.C.B.J. er eksportchauffør. Han overtog gården i 1976 fra sin far Markus Jepsen, 
som købte den i 1946.
Ejendomsskyld 1.550.000, det er før det sidste tilkøb af jord. Areal 37,5 ha., heraf 
tilkøbt ialt 13,5 ha., der er 1,5 ha. skov og 1 ha. græs. Der er forpagtet 1 ha. 
Stuehuset er opført i 1840 og løbende moderniseret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald, som er renoveret i 1923 og ændret til svinestald i 1976, svinestalde fra 1962 og 
1980, den ældste er renoveret i 1980, maskinhuse fra 1962 og 1980. Gården drives 
med en svineproduktion på 35 årssøer, der produceres 700 slagtesvin årligt. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er raps, græsfrø, hvede og byg. Der er 2 traktorer, 1 
mejetærsker, plansilo og korntørreri med varm luft. Maskinstation bruges til lidt af 
markarbejdet.

KOLSTRUP BYGADE 11, "BRYDEGAARDEN", 
KOLSTRUP, 6070 CHRISTIANSFELD, tlf. 
74-568480.
STEEN ASGER ERLANG, gårdejer, født d. 
29.-11.-1947, søn af Johanne og Jesper Er
lang, gift d. 9.-11.-1974 med Birthe Pas- 
gaard, sparekasseassistent og medejer, født 
d. 25.-9.-1949, datter af Marie og Adolf 
Pasgaard. Parret har børnene: Claes, født d. 
14.-1.-1977, Bettina, født d. 7.-3.-1979, Mar
lene, født d. 27.-3.-1983, og Heidi, født d.

22.-11.-1987. S.A.E. driver en del maskinstation fra ejendommen, han har været på
Hammerum Landbrugsskole og overtog gården d. 15.-4.-1980 fra Søren Hansen. Gården 
har været slægtsgård fra 1750 til 1980.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 34,5 ha. Der er forpagtet 9 ha.
Stuehuset er opført i 1850 og moderniseret i 1980 og 1984. Avlsbygningerne består af 
kvægstald fra 1931, som er ombygget til svinestald i 1981, svinestald fra 1940, halm
lade og garage fra 1989 og kornlade og maskinhus fra 1982. Gården drives med en 
slagtesvineproduktion på 470 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, 
hvede, byg, ærter og rug. Der er 1 traktor, plansilo og halmfyr. Maskinstation bruges 
til lidt af markarbejdet.
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KOLSTRUP LANDEVEJ 17, "NY
GÅRD", KOLSTRUP, 6070 CHRI
STIANSFELD, tlf. 74-568121.
PETER KRONGAARD HANSEN, 
gårdejer, født d. 8.-9.-1929, søn 
af Anna og Nis Hansen, gift d. 
20.-6.-1958 med Christine Bruun, 
medhjælpende ægtefælle, født d. 
19.-3.-1937, datter af Petra og 
Jens Bruun. Parret har børnene: 
Søren, født d. 22.-5.-1959, og 
Svend, født d. 24.-12.-1961.

P.K.H. overtog gården d. 1.-3.-1954 fra Claus Nielsen.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 35 ha., heraf 2 ha. skov.
Stuehuset er opført før 1900 og løbende moderniseret. Avlsbygningerne består af 
kvægstald fra 1959, svinestald fra før 1900, lade fra 1953 og maskinhus fra 1979, des
uden er der et udhus og endnu et maskinhus. Gårdens besætning er på 6 ammekøer og 
3 slagtekalve af racen Limousine, desuden indkøbes tyrekalve til opfedning, ca. 70 om 
året. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, raps og lucerne. Der er 2 traktorer, 
1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, plansilo og korntørreri med varm luft. Maskin
station bruges til lidt af markarbejdet.

KOLSTRUP LANDEVEJ 39, "RIS
BJERGGÅRD", KOLSTRUP, 6070 
CHRISTIANSFELD, tlf. 74-568156. 
KAJ KRONGÅRD HANSEN, 
gårdejer, født d. 3.-4.-1932, søn 
af Anna og Nis Hansen, gift d.
21.-3.-1959 med Cathrine Kappel 
Petersen, socialpædagog, født d.
14.-3.-1937, datter af Ruth og 
Steffen Kappel Petersen. Parret 
har børnene: Jytte, født d. 28.- 
1.-1960, Margit, født d. 11.-8.- 
1961, Kaj Verner, født d. 13.-9.-1964, , født d. 9.-11.-1968, og Michael, født d.
10.-5.-1973.
K.K.H. overtog gården i 1959 fra sin far Nis Hansen, nuværende ejer er 3. generation 
på gården.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 27 ha., heraf 1 ha. skov. Der er forpagtet 9,5 ha. 
Stuehuset er opført omkring 1880 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af 
kvægstald, som er genopført efter brand i 1971, halmlade fra samme år og maskinhus 
fra 1945, der er gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 25 årskøer, 25 
ungdyr og 12 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 3 ammekøer og 6 slagtekalve 
af racen Limousine, der er 7 får og 1 hest. Planteproduktionens salgsafgrøde er hvede. 
Der er 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg, kornsilo og korntørreri med varm luft. 
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

KURKMARKVEJ 14, KURKMARK, 6093 SJØLUND, tlf. 75-574410.
ARNE DAMKJÆR, gårdejer, født d. 14.-5.-1959, søn af Helga og Jørgen Damkjær, 
gift d. 14.-5.-1989 med Inge Nielsen, butiksassistent, født d. 22.-2.-1958, datter af 
Bodil og Niels Nielsen. Parret har børnene: Claus, født d. 23.-5.-1980, Anders, født d. 
1.-10.-1981, Johan, født d. 17.-10.-1984, og Keld, født d. 17.-7.-1988.
A.D. driver maskinstation, han har været på Gråsten og Ladelund landbrugsskoler. Han 
overtog gården i oktober 1985 fra Arne Olesen. Gården blev udstykket i 1955.
Ejendomsskyld 840.000. Areal 8 ha. Der er forpagtet ialt 30 ha.
Stuehuset er opført i 1955 og moderniseret løbende. Avlsbygningerne består af kvæg- 
og svinestald fra 1955, de er ombygget til svinestald, lade fra 1955 og maskinhus fra 
1990, der er gylletank. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 800 stk. årligt,
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desuden er der 9 får. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede og raps, des
uden er der 4 ha. udlagt til frilandsgartneri med kartofler, majs, porrer og gulerødder. 
På gården er der 2 traktorer, der bruges lidt maskinstation.

KURKMARKVE3 26, "KORUPGÄRD", 6070 CHRISTIANSFELD.
ERIK BOGH, proprietær, født d. 12.-1.-1918.
E.B. overtog gården i 1985 fra Bente Søndergaard.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 28 ha.
Avlsbygningerne er solgt fra. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestå
ende af sukkerroer, græsfrø, vinterraps, vinterhvede og maltbyg.

KYSTVE3EN 24, "ELKÆRGAARD", ANSLET, 6100 HADERSLEV, tlf. 74-566473.
FREDE MØLLER THUESEN, gårdejer, født d. 21.-5.-1933, søn af Christine og Mads 
Nissen Thuesen, gift d. 8.-2.-1958 med Astrid Petersen, medhjælpende ægtefælle, født 
d. 8.-2.-1935, datter af Mette og Hans Peter Petersen. Parret har børnene: Kirsten, 
født d. 6.-6.-1958, Mads, født d. 11.-4.-1960, Mette Marie, født d. 23.-6.-1964, Hans 
Olav, født d. 27.-1.-1966, og Lone, født d. 12.-10.-1969.
F.M.T. har været på Gråsten Landbrugsskole, han har været i bestyrelsen for Tyrstrup 
Herreds Kvægavlsforening og i bestyrelsen for 3ydske Svineavlere samt i bestyrelsen 
for Danske Svineavlere, han har været formand for svineavlere i Sønderjylland, er 
medlem af Fjelstrup Menighedsråd og har været vurderingsmand for Christiansfeld 
Kommune. Han overtog gården d. 1.-8.-1960 fra sin far Mads Nissen Thuesen, nuværen
de ejer er 3. generation på gården, fra 1990 er der startet på et glidende genera
tionsskifte med sønnen Mads, som bliver 4. generatin.
Ejendosskyld 2.850.000. Areal 50 ha., der er tilkøbt ialt 33,8 ha., der er 1 ha. skov. 
Stuehuset er opført i 1845 og løbende moderniseret. Der er et aftægtshus fra 1958, 
det blev tilkøbt i 1977. Avlsbygninerne består af kvægstald fra 1850, som er ombygget 
til svinestald i 1970, svinestald fra 1961 udvidet i 1964, svinestalde fra 1967, 1976, 
1988 og 1991, 5 svinestalde blev total renoveret i 1991, lader fra 1900, den ene er 
ændret til svinestald i 1977 og er renoveret i 1991, maskinhus fra 1987, lade fra 1976 
og halmlade fra 1981, der er 2 gylletanke. Gården har været svineavlscenter siden 
1936, den drives idag med 250 årssøer, det er en SPF-avlsformeringsbesætning med 
fortrinsvis Duroc. Planteprodktionens salgsafgrøder er raps, ærter, lucerne og korn. På 
gården er der 5 traktorer, kornsilo og korntørreri med varm luft. Der er 2 faste 
medhjælpere og der bruges en del maskinstation. Sønnen Mads har ansvaret for en del 
af driften.

KYSTVE3EN 44, "LANGGREN", 
STORE ANSLET, 6100 HADER
SLEV, tlf. 74-566393.
KLARA LANGHOFF, gårdejer, 
født d. 1.-11.-1941, datter af 
Klara og Robert Meyer, gift d. 
9.-8.-1972 med Erik Langhoff, 
landmand, født d. 9.-7.-1948, søn 
af Mary og Louis R.P. Langhoff. 
Parret har børnene: Paul, født d. 
15.-7.-1973, og Anja, født d. 4.- 
4.-1976.

K.L. er sygehjælper. Hun arvede gården i 1969 gennem sit første ægteskab. 
Ejendomsskyld 950.000. Areal 16,8 ha., heraf 1 ha. skov.
Stuehuset er opført omkring 1800 og løbende moderniseret. Avlsbygningerne består af 
kvægstald fra 1850, svinestald fra 1800 og maskinhus fra 1980. Gården drives udeluk
kende med planteproduktion bestående af græsfrø, hvede og byg, desuden er der ud
lagt 6 ha. til solbærproduktion, der produceres stiklinger og planter til videresalg. På 
gården er der 2 traktorer, plansilo, korntørreri med varm luft samt halmfyr. Der 
bruges lidt maskinstation.
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KÆR MØLLEVEJ 49,"SOLGAARD", 
BRABÆK, 6070 CHRISTIANS
FELD, tlf. 74-561158.
HELGE MØLLER SCHULTZ, 
gårdejer, født d. 19.-5.-1937, søn 
af Inge Elisabeth og Frode Svend
sen Schultz, gift d. 7.-5.-1965 
med Randi Winther, medhjælpen
de ægtefælle, født d. 12.-6.-1944, 
datter af Jenny og Age Winther. 
Parret har børnene: Peter, født 
d. 24.-2.-1966, og Jesper, født 

d. 29.-10.-1968. H.M.S. arbejder som Hedeselskabets jordprøvetager. Han overtog 
gården i 1970 fra sin far Frode Svendsen Schultz. Gården har været i slægtens eje 
gennem flere generationer. Ejendomsskyld 3.150.000. Areal 71 ha., heraf tilkøbt 31 
ha., som var den ejendom ægteparret startede, der er 4 ha. skov og 1 ha. eng. Der er 
forpagtet 2 ha.
Stuehuset er opført i 1976. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1840, som siden 
er renoveret, svinestald fra 1847, som også er renoveret, lader fra 1847 og 1972, den 
ældste er udvidet i 1935. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående 
af hvede, byg, raps, ærter og havre. Der er 2 traktorer, halvpart i mejetærsker, 
plansilo, korntørreri med varm luft samt halmfyr. Maskinstation bruges til lidt af 
markarbejdet.

KÆR MØLLEVEJ 137, "KLOSTER
GÅRDEN", HEJLS, 6094 HEJLS, 
tlf. 75-574328.
JOHAN SCHULTZ, søn af Dina 
og Johan Schultz, gift med Her
dis Hansen, datter af Marie og 
Albert Hansen. Parret har bør
nene: Johan, Susanne og Karin. 
J.S. har været på Ladelund Land
brugsskole. Han overtog gården i 
1963 fra sin far Johan Schultz. 
Gården har været i slægtens eje 
fra omkring 1630. I 1978 blev der oprettet "Klostergården I/S" med sønnen Johan som
medejer, han er 9. generation på gården. Ejendomsskyld 6.500.000. Areal 134 ha., her
af tilkøbt 40 ha., der er 2 ha. eng og 8 ha. skov. Der er forpagtet 25 ha.
Stuehuset er opført i 1912 og løbende vedligeholdt. Der er 5 funktionærboliger til 
gården. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1962, som er renoveret i 1981, løs
driftsstald fra 1976, halmlade fra 1990, dybstrøelsesstald fra 1989, hestestald og 
garage fra 1912, lade fra 1962 og maskinhus fra 1983, der er gylletank og udendørs 
køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 124 årskøer, 162 ungdyr og 70 
slagtekalve af racen RDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er engsvingel, ærter og 
fabriksroer. Der er 5 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo og korntørreri med varm luft. 
På gården er ansat 1 fodermester og 2 faste medhjælpere og der bruges maskinstation 
til en del af markarbejdet.

LANGAGERVEJ 7, "ENGHAVEGAARD", KNUD, 6100 HADERSLEV, tlf. 74-566352. 
SVEN AAGE PETZ, gårdejer, født d. 7.-7.-1942, søn af Helene Catarina og Nicolai 
Bossen Petz, gift d. 24.-9.-1966 med Marie Kjerstine Søeberg, medhjælpende ægte
fælle og medejer, født d. 6.-7.-1942, datter af Cathrine Marie og Jørgen Frederik 
Søeberg. Parret har børnene: Bent, født d. 14.-7.-1968, og Frank, født d. 18.-7.-1971. 
S.Aa.P. har været på Gråsten Landbrugsskole, han er i repræsentantskabet for Hader
slev Landboforening og Danish Crown Slagteriet. Han overtog gården d. 1.-7.-1966 fra 
sine svigerforældre Cathrine Marie og Jørgen Frederik Søeberg, nuværende ejer er 7. 
generation på gården, som har været i familiens eje siden 1750. Gården er oprindelig 
en "Kongsgaard".
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Ejendomsskyld 2.450.000. Areal 
27 ha., heraf 5 ha. skov og 1 ha. 
udlagt til sommerhuse.
"Enghavegaard"s stuehus er opført 
i 1901 og moderniseret i 1971. 
Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1927, som er ombygget 
til svinestald i 1969, svinestald 
fra 1927 ombygget i 1969, des
uden er der bygget svinestalde i 
1967, 1970, 1974 og 1988, lade 
fra 1927 og maskinhuse fra 1979

1986. Gården drives med en svineproduktion på 60 årssøer, der produceres ca.
1.300 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, ærter og 
maltbyg. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, gastæt kornsilo og korntørreri med varm 
luft. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet og S.A.P. høster en del for andre.

LANGFORTE 12, "JÆGERSPRIS", STEPPING, 6070 CHRISTIANSFELD, tlf. 74-568553. 
TROELS PEDERSEN SCHMIDT, gårdejer, født d. 1.-6.-1958, søn af Marie Dorthea og 
Nis Jørgen Schmidt, gift d. 18.-5.-1985 med Stella Margrethe Loholm Andersen, ude
arbejdende, født d. 29.-10.-1961, datter af Karen Margrethe og Johannes Andersen. 
Parret har børnene: Henriette, født d. 14.-2.-1987, og Betina, født d. 6.-6.-1990.
T.P.S. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-11.-1983 fra 
sin far Nis Jørgen Schmidt, som købte den i 1946.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 30 ha., heraf 2 ha. skov. Der er forpagtet 5,5 ha. 
Stuehuset er opført i 1847 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1847, som er renoveret og udbygget i 1985 og 1990, lade fra 1847, maskinhus 
fra 1967 og foderlade fra 1989. Gården drives med en kvægproduktion på 40 årskøer, 
60 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. 
Der er 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg, plansilo og korntørreri med kold luft. Ma
skinstation bruges til lidt af markarbejdet.

LANGFORTE 14, "ØSTERVANG", 
STEPPING, 6070 CHRISTIANS
FELD, tlf. 74-568221.
JØRGEN HANSEN, gårdejer, 
født d. 3.-3.-1940, søn af Frida 
og Holger Thybo Hansen, gift d. 
27.-3.-1962 med Margit Pjengaard 
Ravn, støttefamilieplejer, født 
d. 24.-7.-192, datter af Mary og 
Søren Ravn. Parret har børnene: 
Vibeke, født d. 5.-8.-1962, Bjar
ne, født d. 7.-8.-1964, og Mary, 
født d. 1.-9.-1970.
J.H. overtog gården i 1968 fra sin far Holger T. Hansen, som købte den i 1941. Går
den blev udstykket fra Langforte 32 i 1934.
Ejendomsskyld 650.000. Areal 15 ha., heraf tilkøbt 5 ha.
Stuehuset er odpført i 1937 og moderniseret i 1975. Avlsbygningerne består af kvæg- 
og svinestalde fra 1937, som er ombygget til kvægstald i 1972, lade ombygget til 
kvægstald samt maskinhus fra 1978. Gården drives med en kvægproduktion på 16 års
køer, 16 ungdyr og 8 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er 
hvede og byg. Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker. Maskinstation bruges til lidt af 
markarbejdet.

LANGFORTE 40, "VESTERBYGAARD", ANDERUP, 6070 CHRISTIANSFELD, tlf. 
74-568176.
JØRN PETERSEN, gårdejer, født d. 20.-2.-1960, søn af Anna Cathrine og Jens P.N. 
Petersen.
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B.P. har været på Ladelund og Riber Kjærgård landbrugsskoler. Han overtog gården d. 
1.-7.-1989 fra sine forældre Anna Cathrine og Jens P.N. Petersen, som købte den i 
1956.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 42,5 ha., heraf 2,5 ha. skov og 12 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1855 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1932, som har været svinestald, men er ændret til kægstald i 1972 og reno
veret i 1986, svinestald fra 1972 ombygget til kvægstald i 1986, lade fra 1931 og 
foderlade fra 1990, der er gylletank og indendørskøresilo. Gården drives med en kvæg
produktion på 35 årskøer, 50 ungdyr og 17 slagtekalve af racen SDM. Der er 2 trak
torer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, kornsilo og korntørreri med varm luft. 
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

Gregor, født d. 22.-3.-1962, og Nina Christine, født

LANGFORTE 43, ANDERUP, 
6070 CHRISTIANSFELD, tlf. 
75-568376.
CHRISTIAN NISSEN NIEMANN, 
gårdejer, født d. 15.-2.-1929, søn 
af Ella og Christian Niemann, 
gift d. 24.-4.-1959 med Mette 
Marie Petersen, medhjælpende 
ægtefælle, født d. 15.-6.-1936, 
datter af Bothilde og Asmus Pe
tersen. Parret har børnene: Mari
anne, født d. 4.-3.-1960, Peter 

d. 28.-11.-1964.
C.N.N. overtog gården d. 1.-5.-1959 fra Helene Petersen.
Areal 36 ha., heraf 10 ha. skov. Der er forpagtet 9,5 ha. jord.
Stuehuset er opført i 1857 og løbende moderniseret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1925, som er renoveret og udvidet i 1963 og 1974, lade fra 1857 renoveret 
omkring 1920 og nu indrettet som maskinhus, maskin- og foderhus fra 1986. Gården 
drives med en kvægproduktion på 29 årskøer, 40 ungdyr og 15 slagtekalve af racen 
SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er maltbyg og rug. Der er 2 traktorer, der 
bruges en del maskinstation.

LANGFORTE 54, ANDERUP, 
6070 CHRISTIANSFELD.
TAGE FRANDSEN, gårdejer, 
født d. 3.-4.-1927, søn af Anna 
og Peder Christian Frandsen, 
gift d. 24.-11.-1951 med Elinor 
Häsling, født d. 8.-7.-1927, dat
ter af Karen og Viggo Hasling. 
Parret har børnene: Per, født d. 
12.-10.-1952, Birgith, født d. 
16.-8.-1955, Henrik, født d. 8.- 
2.-1961, og Jens, født d. 16.- 
8.-1962. T.F. er vurderingsinspektør for Ny Kredit og har været på Næsgård Land
brugsskole. Han overtog gården d. 1.-10.-1978 fra Ruth Nikolajsen.
Ejendomsskyld 2.900.000. Areal 89 ha., haraf 27 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1850. Avlsbygningerne består af svinestald og lade fra 1930. På 
gården er der 1 halmfyr.
T.F. ejer og driver også Revsøgårdvej 8, 6560 Sommersted, Vojens Kommune.

LANGFORTE 80, 6070 CHRISTIANSFELD, tlf. 74-568316.
GYNTHER STANGE, gårdejer, født d. 5.-5.-1937, søn af Helene og Johan Vilhelm 
Stange, gift d. 6.-11.-1965 med Eva Margarethe Rasmussen, udearbejdende, født d. 
17.-12.-1941, datter af Marie og Christian Rasmussen. Parret har børnene: Christian, 
født d. 4.-12.-1967, og Johan Flemming, født d. 25.-2.-1972.
G.S. er udearbejdende. Han overtog gården d. 1.-5.-1991 fra Frederik Petersen.
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Ejendomsskyld 450.000. Areal 2,5 
ha. Oorden er udlejet.
Langforte 80's stuehus er opført 
efter en brand i 1974 og løbende 
restaureret. Avlsbygningerne be
står af kvægstald, som er udvi
det i 1974, maskinhus fra 1978 
og desuden er der en lade. Går
dens besætning er på 2 årskøer 
og 4 ungdyr af racen SDM. Der 
er 1 traktor.

LANGFORTE 98, "NORDSKOV
GÅRD", FRØRUP, 6070 CHRI
STIANSFELD.
JØRGEN THOMSEN SCHULTZ, 
gårdejer, født d. 5.-9.-1914, søn 
af Maren Hansen og Jørgen Chri
stensen Schultz, gift d. 30.-6.- 
1939 med Sofie Krogh, født d. 
21.-2.-1920, datter af Helene og 
Christian Krogh. Parret har bør
nene: Tove, født d. 13.-5.-1941, 
Jørgen, født d. 25.-10.-1944, og 
Bjarne, født d. 16.-2.-1957.
S.K. døde i 1990. J.T.S. overtog gården i 1959 fra sin far Jørgen Christensen Schultz, 
nuværende ejer er 9. generation på gården, som kom i familiens eje i 1850.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 30 ha., heraf 5 ha. skov.
Stuehuset er opført omkring 1800, det er udvidet i 1889 og siden løbende vedligeholdt. 
Avlsbygningerne består af kvægstald og svinestald fra 1920, de er siden renoveret, 
kornlade og maskinhus fra 1974. Gården drives udelukkende med planteproduktion be
stående af byg og lucerne. Der er 3 traktorer, plansilo og korntørreri med kold luft. 
Maskinstation bruges til mejetærskning.

LANGFORTE 120, "SØNDERSKOVGAARD", LANGFORTE, 6070 CHRISTIANSFELD, 
tlf. 74-561955.
NIELS VESTERGÅRD FRANDSEN, gårdejer, født d. 9.-9.-1948, søn af Annelise og 
Heide Frandsen, gift med Bente Kristine Bundgård, deltids udearbejdende, født d. 
5.-10.-1949, datter af Mie og Peter Bundgård. Parret har børnene: Heide, Mie og 
Søren.
N.V.F. har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gården i 1971 fra Hoff
mann. Ejendomsskyld 3.600.000. Areal 80 ha., heraf 11 ha. skov.
Stuehuset er opført omkring 1860 og løbende moderniseret, desuden er der et foder
mesterhus fra 1979 og medarbejderhus fra 1968. Avlsbygningerne består af kvægstald 
fra 1800 ændret til sostald i 1972, svinestald fra 1800 ombygget til fare- og forfede- 
stald i 1983, svinestald og klimastald fra 1978, halmlade fra 1985, lade fra 1900 og 
kornlade og maskinhus fra 1967, der er gylletank. Gården drives med en svineproduk
tion på 110 årssøer, der produceres ca. 2.300 slagtesvin årligt. Planteproduktionens 
salgsafgrøder er raps, frøgræs og hvede. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 
markvandingsanlæg, plansilo, korntørreri med varm luft samt halmfyr. På gården er 
der 1 fast medhjælper og der bruges lidt maskinstation.
N.V.F. ejer og driver også "Frørupgård", Frørupvej 8, den blev købt i 1988 og er på 64 
ha., heraf 3 ha. skov og 4 ha. eng. Ejendomsskyld 2.500.000. Bygningerne er udlejet.

LANGFORTE 122, "SØNDERBYGÅRD", FRØRUPRØD, 6070 CHRISTIANSFELD, tlf. 
74-561498.
KIRSTEN ØSTERGAARD, gårdejer, født d. 17.-6.-1925, datter af Bertha og Anton 
Østergaard.
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Kirsten Østergaard overtog går
den i 1981 fra sin mor Bertha 
Østergaard, forældrene købte går
den i 1921.
Areal 60 ha., der er frasolgt 7 
ha.
Stuehuset er opført i 1893 og lø
bende restaureret. Avlsbygninger
ne består af en staldbygning med 
kvægstald forneden og svinestald 
foroven, den er fra 1893, des
uden er der kornlade og lade, 
begge

fra 1893, halmlade fra 1930 og der er et maskinhus. Gårdens besætning er på 5 års
søer, der produceres ca. 60 slagtesvin årligt, desuden er der 10 årskøer, 7 ungdyr og 5 
slagtekalve af racen Limousine. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede og 
raps. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker, plansilo og korntørreri med kold luft. På går
den er der 1 fast medhjælper og der bruges lidt maskinstation.

MENGVEJ 5, "BODILSMINDE", MENG, 6070 CHRISTIANSFELD, tlf. 74-566188.
PEDER ANTON NIELSEN GRAASBØLL, gårdejer, født d. 27.-4.-1938, søn af Laura 
Nissen og Peter Johansen Graasbøll, gift d. 11.-11.-1961 med Ingeborg Ravn, sygehjæl
per, født d. 29.-12.-1937, datter af Karoline og Rasmus Ravn. Parret har børnene: 
Lone, født d. 3.-10.-1963, Karola, født d. 28.-11.-1966, og Dorthe, født d. 23.-8.-1969. 
P.A.N.G. er forhandler for A/S Mortalin, desuden er han prøvetager for Plantedirek
toratet, han har været på Bygholm Landbrugsskole, er medlem af Kommunalbestyrel
sen. Han overtog gården i 1964 fra Svend Åge Ravn. Gården blev bygget i 1880 efter 
en flytning.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 21 ha., heraf 1 ha. skov og 4 ha. eng. Der er bort
forpagtet 4 ha. med juletræer.
Stuehuset er opført i 1880 og løbende moderniseret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1880, som er renoveret og ændret til svinestald, svinestalde fra 1880 og 
1974, sidstnævnte er udvidet i 1977, lade fra 1880, som senere er ombygget, samt 
maskinhus fra 1977. Gårdens besætning er på 4 heste og 120 duer. Planteproduktionens 
salgsafgrøder er hvede, byg og raps, desuden er der 1,5 ha. juletræer. Der er 5 
traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, kornsilo, korntørreri med varm luft 
samt halmfyr. Maskinstation bruges til skårlægning. P.A.N.G. ejer og driver også 
Åkærvej 10, den er på 2 ha. og ejendomsskylden er 400.000.

MENGVEJ 71, MENG, 6070 
CHRISTIANSFELD, tlf. 74-566339. 
HANS HAUGAARD, gårdejer, 
født d. 30.-10.-1936, søn af Ma
rie Elisabeth og Carl Haugaard, 
gift d. 29.-3.-1963 med Anne 
Bothilde Petersen, medhjælpende 
ægtefælle, født d. 2.-6.-1935, 
datter af Chathrine og Peter 
Jepsen Petersen. Parret har dat
teren Karen, født d. 2.-1.-1966. 
H.H. forpagtede gården d. 1.-4.- 
1963 og købte den d. 1.-4.-1970 fra Hans Lerskov.
Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 34 ha., heraf 1,5 ha. skov og 10 ha. eng. Der er for
pagtet 2 ha. græs.
Stuehuset er opført i 1846 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1900, som er renoveret i 1975, svinestald fra 1900 renoveret i 1955, lade fra 
1900 og maskin- og foderhus, begge fra 1978, der er udendørs køresilo. Gården drives 
med en kvægproduktion på 26 årskøer, 34 ungdyr og 13 slagtekalve af racen SDM, 
desuden er der 3 ammekøer af racen SDM. Der er 2 traktorer, kornsilo og korntørreri 
med varm luft. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
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MIDTBYVEJ 5, "MIDTBYGÅRD", HEJLS, 6094 HEJLS, tlf. 75-574306.
JESPER SCHULTZ JESPERSEN, gårdejer, født d. 4.-3.-1920, søn af Kathrine og Niels 
Christian Jespersen, gift d. 17.-5.-1944 med Karen Juul, medhjælpende hustru, født d. 
7.-8.-1923, datter af Kristine og Anders Juul. Parret har børnene: Niels, født d. 18.- 
4.-1945, Anders, født d. 13.-5.-1949, og Irene, født d. 16.-11.-1965.
J.S.J. forpagtede gården i 1944 og købte den i 1958 fra sin far Niels Christian Jesper
sen. Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 35 ha., heraf tilkøbt 1 ha., der er 2,5 ha. skov. 
Stuehuset er opført i 1862 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og svinestald fra 1862 og lade fra 1920, den er genopført efter brand. Gården 
drives udelukkende med planteproduktion bestående af hvede, byg og ærter. Der er 1 
traktor, kornsilo, korntørreri med kold luft samt halmfyr. Maskinstation bruges til en 
del af markarbejdet.

MOSBJERGVEJ 20, "CHRISTIANSMINDE", BRÆNØRE, 6070 CHRISTIANSFELD, tlf. 
75-598548. KURT GEERTHSEN, anlægsgartner, født d. 10.-8.-1955, søn af Sofie og 
Christian Geerthsen, gift d. 18.-6.-1988 med Jeanette Wulff, husmor, født d. 15.-5.- 
1948, datter af Gretha og Julius Wulff. Parret har plejebørnene: Mikala Sørensen, født 
d. 7.-12.-1977, og Nikolaj Sørensen, født d. 1.-8.-1980.
K.G. er anlægsgartner. Han overtog gården i december 1987 fra sine forældre. Gården 
blev bygget i 1866 til konvaliseringshjem.
Ejendomsskyld 380.000. Areal 8 ha., heraf 2 ha. mose.
Stuehuset er opført i 1865 og moderniseret efter overtagelsen. Avlsbygningerne består 
af kvæg- og svinestalde fra 1865, de er ombygget til hestestald i 1987, desuden er der 
lade fra 1865. Gårdens besætning er på 5 heste, desuden er der 3 heste i pleje, der er 
høns, vildænder og 1 gås. Planteproduktionens salgsafgrøde er hø. På gården er der 2 
traktorer.

MOSVIGVEJ 10, "HUMLEGÅR
DEN", GRØNNINGHOVED, 6093 
SJØLLUND, tlf. 75-574490.
MARIE MARGRETHE SURROW, 
gårdejer, født d. 27.-8.-1922, dat
ter af Anna og Jørgen Christian 
Nielsen, gift i 1944 med Johan 
Surrow, født d. 23.-2.-1920, søn 
af Marie og Otto Surrow. Parret 
har børnene: Anna, født d. 29.- 
12.-1947, Jørgen, født d. 7.-1.- 
1955, Ellen Marie, født d. 21.-

6.-1957, og Margit, født d. 27.-8.-1961.
J.S. døde i 1983. M.M.S. overtog gården i 1963 fra Jens Hansen, gården blev bygget i 
1908. Areal 8,5 ha., heraf tilkøbt 1,5 ha.
Stuehuset er opført i 1908 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1908, som er udvidet i 1965, samme år blev der bygget lade, maskinhus fra 
1966, desuden er der en svinestald. Gården drives udelukkende med planteproduktion 
bestående af byg, hvede og raps. Der er 1 traktor og plansilo. Maskinstation bruges til 
alt markarbejdet.

MØGELBALLEVEJ 10, "DØM- 
NINGGAARD", 6093 SJØLLUND, 
tlf. 75-574076.
ERIK BRUHN, gårdejer, født d. 
29.-6.-1944, søn af Helene og 
Andreas Bruhn.
E.B. har været på Gråsten Land
brugsskole. Han overtog gården i 
1956 fra sine forældre Helene og 
Andreas Bruhn, som købte den i 
1949. Gården er udflyttet fra
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Sjøllund i 1860. Ejendomsskyld 1.550.000. Areal 32 ha., heraf tilkøbt 6 ha. Der er 
forpagtet ialt 52 ha.
Stuehuset er opført i 1860 og løbende moderniseret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1971 og senere renoveret, sostald, maskinhus og foderlade fra 1979, halmlade 
fra 1943 og lade fra 1860, som er ændret til ungdyrstald, der er gylletank. Gården 
drives med en kvægproduktion på 32 årskøer, 52 ungdyr og 16 slagtekalve af racen 
SDM, desuden er der 60 årssøer og der sælges ca. 1.100 smågrise årligt. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er fabriksroer, raps og ærter. Der er 2 traktorer og 1 mejetær
sker. På gården er der 1 fast medhjælper og der bruges lidt maskinstation.

2.-1.-1971. R.3. overtog gården i 1972 fra sin far

MØLBROVEJ 6, "MØLBRO", 
FRØRUP, 6070 CHRISTIANSFELD, 
tlf. 74-568310.
RASMUS OESSEN, gårdejer, født 
d. 9.-6.-1945, søn af Anne Marie 
og Anton Oessen, gift d. 28.-10.- 
1967 med Anne Margrethe Gade- 
berg, medhjælpende ægtefælle, 
født d. 20.-9.-1946, datter af 
Minna og Harald Gadeberg. Par
ret har børnene: Laila, født d. 
24.-3.-1968, og Oørgen, født d. 

Anton Oessen, nuværende ejer er 3.
generation på gården.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 21,5 ha., heraf tilkøbt ialt 4 ha. Der er forpagtet 14,5 
ha.
Stuehuset er opført i 1890 og moderniseret i 1989. Avlsbygningerne består af svine
stald fra 1920, som siden er renoveret, svinestald fra 1976 renoveret med klimastald, 
garage og værksted fra 1973, halmlade fra 1955 og maskinhus fra 1985, der er gylle
tank. Gården drives med en svineproduktion på 110 årssøer, der sælges 1.950 smågrise 
og 350 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, hvede, byg og rug. 
Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

MØLLEGYDE 5, "FUGLKÆR", 
LILLE ANSLET, 6100 HADERSLEV, 
tlf. 74-566451.
MARTIN BRANDT FRIIS, gård
ejer, født d. 6.-9.-1906, søn af 
Anne Marie og Fedder Hinrich
sen Friis, gift d. 4.-12.-1953 
med Gudrun Cathrine Aagaard, 
medhjælpende hustru, født d. 
20.-9.-1922, datter af Gunder og 
Peter Aagaard. Parret har tvil
lingerne Gunnar og Frede, født 
d. 10.-9.-1954.
M.B.F. købte sammen med sin bror gården i 1932 fra deres forældre Anne Marie og 
Fedder H. Friis. I 1955 købte M.B.F. broderens halvdel, nuværende ejer er 3. gene
ration på gården. Areal 35,5 ha., heraf 1 ha. skov og 3 ha. mose.
Stuehuset er opført i 1882 og løbende restaureret, der er aftægtsbolig i stuehuset. 
Avlsbygningerne brændte i 1949, men blev genopført med kvægstald, svinestald og 
lade, desuden er der et maskinhus. Gårdens besætning er på 4 årskøer af blandet race, 
der produceres 320 slagtesvin årligt og der indkøbes tyrekalve til opfedning, p.t. er 
der 50 stk. Planteproduktionens salgsafgrøder er havre, byg og hvede. Der er 4 
traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo og korntørreri med varm luft. Sønnerne Gunnar og 
Frede driver gården sammen med forældrene.

MØLLEGYDE 7, "B3ERGHAVE", ANSLET, 6100 HADERSLEV, tlf. 74-566158. 
MARTIN DAUGAARD-HANSEN, gårdejer, omtales under Fjelstrupvej 100 i Haderslev 
Kommune.
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M.D.H. overtog gården i 1972 fra Martin Lindberg.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 50 ha., heraf 3,5 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1880. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående 
af raps, hvede og græsfrø.
M.D.H. ejer og driver også Fjelstrupvej 100, Haderslev.

MØLLEGYDE 41, "TOFTEGAARD", 
KNUD, 6100 HADERSLEV, tlf. 
74-566460.
HELGE JOHANNES PETZ, gård
ejer, født d. 31.-7.-1947, søn af 
Helena Christina og Nicolai Bos
sen Petz, gift d. 13.-8.-1971 med 
Esther Raffnsøe Møller, medhjæl
pende ægtefælle, født d. 30.-9.- 
1950, datter af Ellen og Hans- 
Aage Møller. Parret har børnene: 
Jacob, født d. 25.-5.-1975, Hele
ne, født d. 15.-9.-1977, og Mor

ten, født d. 25.-5.-1982.
E.R.M. har været medlem af skolenævnet og nu medlem af skolebestyrelsen.
H.J.P. er udlært tømrer og senere uddannet arkitekt, han oprettede i 1974 sit eget 
firma, han er landvurderingsinspektør i Nykredit. Han overtog gården d. 1.-7.-1989 fra 
sine svigerforældre Ellen og Hans-Aage Møller, nuværende ejer er 9. generation på 
gården, som har været i familiens eje siden 1700.
Ejendomsskyld 5.750.000. Areal 151 ha., heraf 17 ha. skov og 4 ha. eng. 
Stuehuset er opført i 1843 og ombygget i 1925 og delvis moderniseret indenfor de 
sidste 2 år. Desuden er der 2 parcelhuse fra omkring 1850. Avlsbygningerne består af 
kvægstald fra 1909, som siden er renoveret, svinestald fra 1902 renoveret i 1957, 
hestestald fra 1912 ombygget til garage og svinestald i 1955, maskinhus fra 1941, lade 
fra 1902 og maskinhus og siloer fra 1984. Gården drives med en svineproduktion på 14 
årssøer, der sæslges en del smågrise og en del slagtesvin, desuden er der 26 ammekøer 
og 26 ungdyr af racerne RDK og Simmentaler, desuden er der 2 heste. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er hvede, maltbyg, raps, lucerne og fabriksroer. Der er 6 trak
torer, 1 mejetærsker, siloanlæg og korntørreri med varm luft. På gården er der 1 fast 
medhjælper.

NEFGÄRDVEJ 3, "ENGHAVE
GÅRD", ÄSTORP, 6070 CHRISTI
ANSFELD, tlf. 75-573104.
POUL HARTMANN ULDALL 
JUHL, gårdejer, født d. 29.-5.- 
1937, søn af Maria og Otto Ul
dall Juhl, gift d. 26.-12.-1961 
med Daisy Sparre Lorenzen, bu
tiksassistent, født d. 10.-8.-1942, 
datter af Herdis Sparre og Jes 
Jessen Lorenzen. Parret har bør
nene: John, født d. 8.-7.-1962, 
død under udførsel af sin politigerning d. 22.-4.-1990, og Lars, født d. 5.-7.-1965. 
P.H.U.J. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården d. 11.-12.-1968 fra 
sin far Otto Uldall Juhl.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 26,5 ha., heraf tilkøbt ialt 3,5 ha., der er 5 ha. skov 
og 1 ha. eng. Der er forpagtet ialt 72 ha.
Stuehuset er opført i 1848 og moderniseret i 1980. Avlsbygningerne består af udhus 
fra 1982, halmlade fra 1984, lade med tørreri fra 1900 og maskinhus fra 1978. Gården 
drives udelukkende med planteproduktion bestående af raps, ærter, hvede, havre, byg 
°g græsfrø. Der er 4 traktorer, kornsilo, korntørreri med varm luft samt halmfyr. På
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gärden er der 1 deltids medhjælper og der bruges en del maskinstation. 
P.H.U.J. ejer også parcelhuset på Nørreskovvej 9 samt ejendommen Ästorpvej 84, 
hvorfra der har været drevet købmandsforretning.

NIS THUESENSVEJ 15, "KARUNKELBORG", ALLER, 6070 CHRISTIANSFELD, tlf. 
74-561289.
PETER ASMUSSEN, gårdejer, født d. 16.-11.-1933, søn af Marie og Christian Asmus
sen, gift d. 17.-6.-1961 med Anna Risager, medhjælpende ægtefælle, født d. 8.-2.- 
1941, datter af Lone og Richard Risager. Parret har børnene: Christian, født d. 23.- 
8.-1963, Lars, født d. 17.-12.-1965, og Carsten, født d. 12.-2.-1968.
P.A. har været på Bygholm Landbrugsskole, han har været i forretningsudvalget i Søn
derjysk Kvægavlsforening. Han overtog gården d. 1.-11.-1959 fra Niels Thuesen. 
Gården er fra 1848.
Ejendomsskyld 2.700.000. Areal 25 ha., heraf 1,5 ha. skov og 3 ha. eng. Der er for
pagtet 6 ha.
Stuehuset er opført i 1848 og restaureret i 1912, derefter løbende moderniseret. Avls
bygningerne består af kvægstald fra 1923, som er ombygget til malkestald, kontor og 
tankrum i 1973, løsdriftsstald fra samme år, svinestald fra 1923 ombygget til kalve
stald og kælvingsafdeling i 1974, garage og udhus fra 1985, værksted og maskinhus 
samt kornmagasin og foderhus fra 1983, der er gylletank og indendørs køresilo. Gården 
drives med en kvægproduktion på 66 årskøer, 70 ungdyr og 33 slagtekalve af racen 
Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøder er fabriksroer, hvede og ærter. Der er 5 
traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og korntørreri med varm og kold luft. På gården er 
der 1 fodermester og der bruges lidt maskinstation.
P.A. ejer og driver også Kærmøllevej 1 og 2, de er på henholdsvis 41 og 16 ha., den 
samlede ejendomsskyld er 2.300.000, desuden ejes et parcelhus på Kærmøllevej 12.

NORDSKOVVEJ 26, NORDSKOV, 
6100 HADERSLEV, tlf. 74-566163. 
ERIK PETER JENSEN, gårdejer, 
født d. 11.-4.-1919, søn af Mar
grethe og Christian Jensen, gift 
d. 5.-5.-1950 med Marie Knud
sen, husmor, født d. 28.-8.-1922, 
datter af Karoline og Mathias 
Christensen Knudsen. Parret har 
børnene: Margrethe, født d. 23.- 
10.-1952, Inge, født d. 11.-3.- 
1954, og Else, født 20.-2.-1958.

E.P.J. overtog gården d. 1.-11.-1961, da den blev udflyttet fra præstegården. 
Ejendomsskyld 740.000. Areal 10,3 ha.
Stuehuset er opført i 1962 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg- og 
svinestald samt lade, bygget i 1962, og maskinhus fra 1963. Gården drives udelukkende 
med planteproduktion bestående af hvede, byg og ærter. Der er 1 traktor, kornsilo og 
korntørreri med kold luft.

NORDSKOVVEJ 27, FJEL- 
STRUP, 6100 HADERSLEV, 
tlf. 74-561679.
JOHAN PETER LORENSEN, 
gårdejer, født d. 5.-3.-1925, 
søn af Anna og Peter Lo
rensen, gift d. 30.-10.-1951 
med Edith Friis, husmor, 
født d. 18.-9.-1928, datter 
af Marie og Christian 
Friis. Parret har datteren 
Bente, født d. 10.-10.-1948.
J.P.L. har halvdags udearbejde. Han overtog gården i 1962, da præstegårdsjorden blev
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udstykket, parret byggede selv gården. Ejendomsskyld 860.000. Areal 10 ha.
Stuehuset er opført i 1962 og udbygget i 1978 og løbende moderniseret. Avlsbygnin
gerne består af kvæg- og svinestald fra 1962, som er renoveret og udvidet med kvæg
stald i 1965, garage fra 1963, maskinhus fra 1973 og maskinhus og foderlade fra 1970. 
Gårdens besætning er på 7 ammekøer og 10 ungdyr af racerne Simmentaler og Here
ford. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker, plan
silo og korntørreri med kold luft. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

NORDSKOVVEJ 30, NORDSKOV, 6100 HADERSLEV, tlf. 74-566279.
TAGE NISSEN, gårdejer, født d. 26.-3.-1934, søn af Mary Ceclie og Hans Christian 
Nissen, gift d. 15.-12.-1962 med Jytte Petersen, køkkenassistent, født d. 9.-6.-1938, 
datter af Agnes Nielsine og Peter Petersen. Parret har børnene: Peter Christian, født 
d. 15.-2.-1964, Karin, født d. 11.-6.-1966, og Hans Jørn, født d. 26.-4.-1970.
T.N. har været på Tune Landbrugsskole. Han overtog gården i 1962, da den blev ud
stykket fra præstegården. Ejendomsskyld 930.000. Areal 10,6 ha. Der er forpagtet 9,5 
ha. fra moderen Mary Cecilie Nissen, det er Fjelstrup Landevej 82.
Stuehuset er opført i 1962 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1962, som er udvidet i 1972, svinestald og lade er ombygget til kvægstald i 
1972, garage og værksted fra 1968, maskinhus fra 1979 og kornlade og foderhus fra 
1972. Gården drives med en kvægproduktion på 20 årskøer, 25 ungdyr og 10 slagte
kalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 1 traktor, 1 
mejetærsker, plansilo og korntørreri med kold luft. Maskinstation bruges til lidt af 
markarbejdet.

købte den d. 1.-7.-1991 fra sin mor Marie Petersen, 
på gården, som har været i familiens eje siden 1864.

NØRRE ALLÉ 14, STEPPING, 
6070 CHRISTIANSFELD, tlf. 74- 
568123.
ASMUS PETERSEN, gårdejer, 
født d. 12.-8.-1961, søn af Marie 
og Peter Petersen, bor sammen 
med Lis Johansen, butiksbestyrer, 
født d. 19.-3.-1963, datter af 
Anna Marie og Holger Johansen. 
A.P. har været på Ladelund og 
Bygholm landbrugsskoler. Han for
pagtede gården fra juli 1988 og 
nuværende ejer er 5. generation

Ejendomsskyld 2.050.000. Areal 57 ha., heraf tilkøbt 17 ha. Der er forpagtet ialt 52 
ha. Stuehuset er opført i 1894 og løbende restaureret. Der er et aftægtshus fra 1843. 
Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1888, som er udvidet og renoveret i 1963, og 
ungdyrstald fra 1970, maskinhus og foderhus fra 1977 og maskinhus fra 1983, der er 
indendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 65 årskøer, 65 ungdyr og 
34 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og hvede. Der 
er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, kornsilo og korntørreri med varm 
luft. På gården er der 1 fast medhjælper og der bruges lidt maskinstation.

NØRRE ALLÉ 25, "EGEGÄRD", STEPPING, 6070 CHRISTIANSFELD, tlf. 74-568594. 
LENE KRONGAARD JUHL, gårdejer, født d. 12.-5.-1963, datter af Anna og Christian 
Krongaard, gift d. 25.-6.-1988 med John Sparre Uldal Juhl, gårdejer og politibetjent, 
født d. 8.-7.-1962.
J.S.U.J. døde d. 22.-4.-1990 under udførelse af tjenstlig gerning. L.K. er plejehjems
assistent. Gården blev overtaget d. 1.-12.-1989 fra Erik Niemann. Gården er fra 
1600-tallet. Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 57 ha., heraf 3 ha. skov og 5 ha. eng. 
Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1933 og løbende restaureret. Der er aftægtshus fra 1880. Avls
bygningerne nedbrændte efter en pyromanbrand i 1932 og blev genopført med kvæg
stald og lade, svinetald fra 1962 og desuden er der et maskinhus. På gården er der 1 
traktor og plansilo.
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14.-4.-1972, Marie Louise, født d. 27.-12.-1974, og

OMFARTSVEJEN 3, "TYRSTRUP- 
GAARD", 6070 CHRISTIANSFELD, 
tlf. 74-562412.
NIELS ERIK SCHULTZ-PETERSEN, 
proprietær, født d. 24.-4.-1941, 
søn af Viveque og Christian Erik 
Forsberg Schultz-Petersen, gift 
d. 18.-9.-1971 med Bente Thyra 
Møgelvang, sygeplejerske, født d. 
13.-2.-1948, datter af Kirsten og 
Carl Otto Møgelvang. Parret har 
børnene: Anne Therese, født d. 

Niels Christian, født d. 8.-7.-1982.
N.E.S.P. er uddannet agronom i 1969, han har været sekretær og direktionssekretær i 
landbrugsrådet, landbrugsattache i London, han er ansvarshavende redaktør for tids
skriftet Agrologisk, er i bestyrelsen for østjysk skovdyrkerforening, er i bestyrelsen 
for De samvirkende danske Frøavlerforeninger og er i bestyrelsen for 12-mandsfor- 
eningen for Sønderjylland. Han overtog gården med flydende generationsskifte fra 
1972-77 fra sin far Christian Erik Forsberg Schultz-Petersen, nuværende ejer er 3. 
generation på gården, som kom i familiens eje i 1920. Gården blev i 1771 købt af 
brødremenigheden Hernhutterne og på gårdens jorde blev Christiansfeld by bygget. 
Ejendomsskyld 6.225.000. Areal 163 ha., der er frasolgt 5 ha., der er 25 ha. skov. Der 
er en samarbejdsaftale med "Ravnsbjerg", Frørup Landevej 4, som er på 60 ha.
Stuehuset er opført i 1577 og restaureret og løbende moderniseret. Avlsbygningerne 
består af kostald fra 1877, som er ombygget til svinestald i 1978, hestestald fra 1877 
ombygget til værksted og garager, svinestald fra 1877 renoveret i 1978, halmlade fra 
1914 udvidet i 1981, det gamle brænderi fra 1877 er idag ændret til halmfyr, lade fra 
1902 indrettet med kornsiloer og male-blandeanlæg, maskinhus fra 1975, kalvestald og 
sostald er genopført efter en brand i 1955 og i 1978 ændret til fare- og goldsostald. 
Gården drives med en svineproduktion på 90 årssøer, der produceres ca. 1.800 slagte
svin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er vinterhvede, byg, raps, græsfrø, lu
cerne og fabriksroer. På gården er der 7 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, korntør
reri med varm luft samt halmfyr. Der er 1 fodermester og 1 fast medhjælper på 
gården, desuden bruges der lidt maskinstation.
N.E.S.P. ejer og driver også "Tyrstrup Ladegaard", Tyrstrup Vestervej 16, den er på 27 
ha. og ejendomsskyld 1.250.000. Bygningerne er frasolgt i 1991.

OVERBYVEJ 37, "KONGSTEDGÄRD", 6094 HEJLS, tlf. 75-574357.
ARNE OKHOLM PHILIPSEN, gårdejer, født d. 26.-1.-1935, søn af Bodil og Jes Philip- 
sen, gift d. 10.-9.-1963 med Ester Meldgaard, økonomaassistent, født d. 18.-2.-1936, 
datter af Anne Cathrine og Marius Meldgaard. Parret har børnene: Jes, født d. 4.-6.- 
1965, Søren, født d. 22.-5.-1969, og Anne Katrine, født d. 2.-3.-1973.
E.M. har været medlem af Hejis Menighedsråd.
A.O.P. har været på Malling Landbrugsskole, han har været i bestyrelsen for Kolding 
Herreds Landboforening, han er nu byrådsmedlem i Christiansfeld Kommune og er for
mand for kulturudvalget. Han overtog gården i september 1963 fra sin far Jes Philip- 
sen, som købte gården i 1917, det var dengang en brandtomt.
Ejendomsskyld 2.500.000. Areal 63 ha., heraf tilkøbt 2 ha. med mageskifte, der er 7 
ha. skov. Stuehuset er opført i 1845 og moderniseret efter overtagelsen. Aftægtshus 
fra 1963 og arbejderbolig fra 1972. Avlsbygningerne består af hestestald og lade, 
begge fra 1917, hestestalden er siden ombygget, svinestald fra 1979, sostald fra 1978 
og maskinhus fra 1970, der er 2 gylletanke. Gården drives med en svineproduktion på 
65 årssøer, der produceres ca. 1.300 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrø
der er raps, ærter, fabriksroer og maltbyg. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og 
halmfyr. På gården er der 1 fast medhjæper og der bruges lidt maskinstation.

OVERBYVEJ 49, "HEJLSGÄRD", HEJLS OVERBY, 6094 HEJLS, tlf. 75-574307.
KNUD ANDERSEN HANSEN, gårdejer, født d. 2.-7.-1942, søn af Agnes og Knud 
Hansen, gift i 1967 med Susette Dalgas, lærer, født d. 12.-6.-1946, datter af Martine



-177-

og Christian August Dalgas. Par
ret har børnene: Nina, født d. 
21.-7.-1967, Mikkel, født d. 7.- 
7.-1970, og Christian, født d. 
20.-1.-1974.
Knud A. Hansen er konstruktør 
for LOK, han har været pä Vejl
by og Malling landbrugsskoler, 
han er i bestyrelsen for Kolding 
Herreds Landboforening, medlem 
af Tulips repræsentantskab og 
har været skolenævnsformand.

Han overtog gården i 1968 fra sine forældre Agnes og Knud Hansen, nuværende ejer 
er 3. generation på gården. Ejendomsskyld 3.850.000. Areal 102 ha., heraf tilkøbt 4 
ha. agerjord og 7 ha. skov, der er ialt 9 ha. skov og 6,5 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1823 og moderniseret efter overtagelsen. Avlsbygningerne brænd
te i 1934 og blev genopført med en kvægstald, som i 1978 blev ændret til sostald, svi
nestald fra 1934 renoveret i 1978, begge disse stalde er renoveret i 1991, hvor der og
så blev bygget farestald, svinestald fra 1980 og lade fra 1934 bruges nu som maskin
hus, der er 3 gylletanke. Gården drives med en svineproduktion på 190 årssøer, der 
sælges 1.250 smågrise og ca. 3.000 slagtesvin årligt, besætningen er en opformeringsbe
sætning. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter, hvede og maltbyg, det me
ste dyrkes som fremavlskorn. På gården er der 4 traktorer, 1 mejetærsker, halmfyr og 
1 vindmølle. Der er 1 heltids og 1 halvtids medhjælpere, der bruges lidt maskinstation.

RUDEVEJ 10, "NEDERTOFT", HVINDERUP, 6070 CHRISTIANSFELD, tlf. 74-563132. 
NIELS JØRGEN C. KAPPEL, gårdejer, født d. 26.-12.-1954, søn af Margrethe og Chri
stian Kappel, bor sammen med Birthe Madsen, medhjælpende ægtefælle, født d. 14.- 
8.-1952, datter af Elly og Jes Jørgensen.
N.J.C.K. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården i november 1980 
fra sin far Christian Kappel.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 22 ha., heraf tilkøbt 8 ha., der er forpagtet 33 ha. 
Stuehuset er opført omkring 1890 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af 
kvægstald fra 1925, som er ombygget til løsdriftsstald i 1988, ungdyrstald fra 1974 
udvidet i 1982, lade fra 1880, desuden er der maskinhus og udendørs køresilo. Gården 
drives med en kvægproduktion på 55 årskøer, 100 ungdyr og 25 slagtekalve af racen 
SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og hvede. Der er 3 traktorer. Maskin
station bruges til lidt af markarbejdet.

RØNKÆRGÅRDVEJ 20, "RØNKÆR", FJELSTRUP, 6100 HADERSLEV, tlf. 74-566144. 
TORBEN BAGGE HANSEN, omtales under Fjelstrupvej 118 i Haderslev Kommune. 
T.B.H. overtog gården i 1987. Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 44 ha., heraf 3 ha. skov. 
Stuehuset er opført i 1900. Avlsbygningerne består af kvægstald, svinestald og lade, 
alle fra 1900. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg, 
hvede, raps, sukkerroer og græsfrø. Der er kornsilo.
T.B.H. ejer og driver også Fjelstrupvej 118, Haderslev.

SJØLUND LANDEVEJ 13, 6093 
SJØLUND, tlf. 75-574021.
JENS HANSEN DAMKJÆR, gård
ejer, født d. 4.-7.-1956, søn af 
Vera og Andreas Damkjær, bor 
sammen med Elsebeth Berg, ple
jehjemsassistent, født d. 31.-8.- 
1959, datter af Aase og Peter 
Rasmussen. Parret har sønnen Ja
kob, født d. 29.-12.-1979.
J.H.D. har været på Bygholm 
Landbrugsskole. Han overtog
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gården i 1981 fra sin far Andreas Damkjær, som købte den i 1954. Gården blev flyttet 
i 1856. Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 35 ha., heraf tilkøbt 12 ha.
Stuehuset er opført i 1866 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1866, som er ombygget til svinestald i 1988, svinestalde fra 1982 og 1991, 
svinestald fra 1959, som senere er renoveret, lade fra 1866 og maskinhus fra 1977, 
der er gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 100 årssøer, der sælges ca. 
1.000 smågrise og 1.000 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og 
fabriksroer. Der er 2 traktorer. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

SJØLUND LANDEVEJ 22, "JUHLSMINDE", 6093 SJØLUND.
PETER WESTERGÅRD, gårdejer, født d. 24.-3.-1956, søn af Margrethe og Ebbe 
Westergård, gift d. 28.-4.-1979 med Jytte Christensen, dagplejemor, født d. 15.-7.- 
1958, datter af Inge Margrethe og Johannes Christensen. Parret har børnene: Ole, født 
d. 14.-10.-1979, Jacob, født d. 5.-11.-1982.
P.W. er smed. Han overtog gården i 1985 fra sin far Ebbe Westergård, nuværende ejer 
er 3. generation på gården. Areal 20 ha.
Stuehuset er opført omkring 1750 og moderniseret i 1989. Avlsbygningerne består af 
kvæg- og svinestalde, begge fra 1922, og lade fra 1850, desuden er der et maskinhus. 
Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af hvede, byg og raps. Der 
er 3 traktorer, 1 mejetærsker og halmfyr.

SJØLUND LANDEVEJ 24, "SJØLUNDGÅRD", 6093 SJØLUND.
H.D. KLOPPENBORG-SKRUMSAGER, gårdejer, født d. 6.-1.-1942, søn af Harriet og 
Gunnar Kloppenborg-Skrumsager, gift d. 6.-5.-1971 med Gudrun Christensen, økonoma, 
født d. 28.-11.-1939, datter af Ellen og Christian R. Christensen. Parret har børnene: 
Christian og Gunnar, født d. 7.-3.-1972, og Marie, født d. 25.-10.-1976. 
G.C. er medlem af Vejstrup sogns Menighedsråd.
H.D.K.S. har været på Ladelund Landbrugsskole, han har været medlem af Christians
feld Byråd, er formand for Dansk Biogastekniskforening og medlem af Vejstrup Sogns 
Menighedsråd. Han overtog gården d. 1.-4.-1971 fra K.K. Ravn, hvis slægt havde haft 
gården siden 1690.
Ejendomsskyld 6.000.000. Areal 100 ha., heraf 5 ha. skov og 10 ha. eng. Der er ud
gravet en sø på 1.000 kvadratmeter, hvor der er udsat flodkrebs.
Stuehuset er opført i 1862 og løbende restaureret, der er et medarbejderhus, som er 
bygget i 1977. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1862, som er ombygget til 
svinestald i 1972 og renoveret i 1991, hestestald fra 1862 ombygget til svinestald, fra 
1971-78 er der bygget 6 svinestalde og fra 1981-91 er alle staldene nyrenoveret, lade 
fra 1862 og maskinhus fra 1976, der er 2 gylletanke. Gården drives med en svine
produktion på 450 årssøer, ca. halvdelen af smågrisene sælges og resten opfedes. 
Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo- 
anlæg og korntørreri med kold luft, desuden er der bygget biogasanlæg. På gården er 
der 3 faste medhjælpere og der bruges lidt maskinstation.

SJØLUND LANDEVEJ 32, "OLUFS- 
KÆR", 6093 SJØLUND, tlf. 75- 
574062.
BØRGE FRANDS BACH NIELSEN, 
gårdejer, født d. 9.-1.-1918, søn 
af Olga Amalie og Ferdinand 
Christian Nielsen, gift d. 9.-1.- 
1946 med Marie Schultz, husmor, 
født d. 6.-7.-1916, datter af Ma
rie Christine og Truels Schultz. 
Parret har børnene: Bent, født d. 
7.-1.-1947, Inge Lise, født d.

13.-7.-1948, og Henning, født d. 3.-10.-1953.
B.F.B.N. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården d. 11.-12.-1945 
fra Jeppe Jensen.
Ejendomsskyld 960.000. Areal 13 ha.
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Stuehuset er opført omkring 1840 og løbende moderniseret. Avlsbygningerne består af 
kvægstald fra 1840, som siden er udvidet, lade fra 1840 delvis ændret til svinestald i 
1971, desuden er der bygget en svinestald og maskinhus. Gården drives udelukkende 
med planteproduktion bestående af hvede og byg. Der er 2 traktorer, maskinstation 
bruges til høst.

Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1979

SJØLUND LANDEVEJ 36, "STANG- 
MOSELED", SJØLUND, 6093 SJØ
LUND, tlf.75-574747.
INGVARD DAMGÅRD JUUL, 
gårdejer, født d. 3.-6.-1951, søn 
af Jenny og Svend Juul, gift d. 
23.-6.-1978 med Anni Jørgensen, 
økonoma, født d. 11.-3.-1952, 
datter af Ellen og Ricard Jør
gensen. Parret har tvillingerne 
Kurt og Conni, født d. 31.-1.-1984. 
I.D.J. har været på Bygholm 

fra sin morbror, nuværende ejer er 
3. generation på gården.
Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 50,6 ha., heraf 3 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1864 og moderniseret efter overtagelsen. Avlsbygningerne består 
af kvægstald fra 1864, som eb ombygget til sostald i 1980, svinestald fra 1850 renove
ret i 1985, svinestald fra 1980, klimastald fra 1989, lade fra 1864 udvidet i 1948 og 
maskinhus fra 1990, der er 2 gylletanke. Gården drives med en svineproduktion på 90 
årssøer, der sælges ca. 800 smågrise og 1.200 slagtesvin årligt. Planteproduktionens 
salgsafgrøder er hvede, byg, raps og græsfrø. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, plan
silo, korntørreri med varm luft og halmfyr. Maskinstation bruges til lidt af mark
arbejdet.

SKOMAGERGADE 1, "GAMBORG- 
GAARD", 6093 SJØLUND, tlf. 
75-574029.
KNUD ERIK SØEBERG, gårdejer, 
født d. 16.-7.-1932, søn af Else 
Marie og Hans Søeberg, gift d. 
16.-7.-1978 med Christa Christen
sen, kontoruddannet, født d. 25.- 
12.-1946, datter af Dora og Jør
gen Christensen. Parret har bør
nene: Louise, født d. 21.-9.-1980, 
og Karina, født d. 9.-1.-1987.
K.E.S. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården i august 1961 fra Inge 
og Hans Nielsen.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 19 ha., der er frasolgt 1 ha. Der er forpagtet 7,5 ha. 
græsareal.
Stuehuset er opført i 1926 og ombygget i 1963 og tilbygget i 1969. Avlsbygningerne 
består af kvægstald og lade samt svinestald, alle fra 1926, de er ændret til svinestald 
fra 1961-1970, siden er en del indrettet til kælvningsbokse, farestald fra 1962 renove
ret i 1978, slagtesvinestald fra 1964 renoveret og ændret til fravænningsstald i 1980, 
fedestald fra 1966 er ændret til bl.a. hestestald, hestestald fra 1969, garage fra sam
me år, desuden er der maskinhus og gylletank. Gården drives med en svineproduktion 
på 80 årssøer, der produceres ca. 1.600 slagtesvin årligt, der er 17 ammekøer og 9 
ungdyr af racen Simmentaler, desuden er der 5 heste og 1 avlshingst af racen Dansk 
Varmblod. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 1 traktor og træfyr. Ma
skinstation bruges til lidt af markarbejdet.
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født d. 17.-12.-1956. J.B.J. har været på Preetz 
overtog gården i 1970 fra Jørgen Schmidth.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 42 ha., heraf 5,5 ha. 
sønnen Kurt.
Stuehuset er opført i 1890 og løbende restaureret, 
stald fra før 1900 og lade fra ca. 1920.

SKOVBØLLINGVEJ 8, SKOVBØL- 
LING, 6100 HADERSLEV, tlf. 
74-523137.
JEPPE BARSØE JESSEN, gårdejer, 
født d. 5.-8.-1922, søn af Elise 
Margrethe og Jes Enevold Jes
sen, gift d. 8.-4.-1949 med Meta 
Marie Jacobsen, husmor, født d. 
8.-12.-1925, datter af Metha og 
Heinrich Jacobsen. Parret har 
børnene: Lisa, født d. 29.-4.-1950, 
Jes, født d. 25.-4.-1952, og Kurt, 
Landbrugsskole i Tyskland. Han

skov. Jorden er bortforpagtet til

Avlsbygningerne består af kvæg-

SKOVBØLLINGVEJ 20, "ELISELUND", SKOVBØLLING, 6100 HADERSLEV, tlf. 74- 
522899.
KURT BARSØE JESSEN, gårdejer, født d. 17.-12.-1956, søn af Meta Marie og Jeppe 
Barsøe Jessen, gift d. 19.-6.-1982 med Elsebeth Anna Jacobsen, free-lance bogholder, 
født d. 25.-9.-1961, datter af Bodil og Knud Jacobsen. Parret har børnene: Jeppe, født 
d. 25.-10.-1984, og Lars, født d. 25.-9.-1986.
K.B.J. har været på Gråsten Landbrugsskole, han er medlem af planteavlsudvalget i 
den tyske landboforening. Han forpagtede gården i 1982 og købte den i 1985 fra sin 
far Jeppe Barsøe Jessen, nuværende ejer er 8. generation på gården, som kom i fami
liens eje i 1744, gården blev flyttet i 1862.
Ejendomsskyld 3.800.000, heri ikke medtaget værdien af sidstkøbte 45 ha. Areal 100 
ha., heraf tilkøbt ialt 55 ha., der er 5,5 ha. skov. Der er forpagtet 35 ha.
Stuehuset er opført i 1862 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1860, som er ombygget og udvidet flere gange, senest i 1988, svinestald fra 
1860 ombygget til halmlade, lade fra 1861 ombygget til maskinhus og foderlade fra 
1980, der er 2 indendørs- og 1 udendørs køresiloer. Gården drives med en kvægproduk
tion på 47 årskøer, 52 ungdyr og 24 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens 
salgsafgrøder er raps, ærter, maltbyg, hvede, lucerne, frøgræs og sukkerroer. Der er 6 
traktorer, 1 mejetærsker, kornsiloanlæg, 3 korntørrerier med varm luft samt halmfyr. 
På gården er ansat 1 fodermester og 1 fast medhjælper, desuden er der 1 skoledreng 
til hjælp og der bruges lidt maskinstation.

SKOVRUP NØRREVEJ 5, "SKOVRUPGAARD", SKOVRUP, 6070 CHRISTIANSFELD, 
tlf. 74-561642.
RASMUS RAVN, gårdejer, født d. 23.-2.-1922, søn af Marga og Jørgen Ravn, gift d. 
10.-8.-1968 med Sigrid Nielsen, medhjælpende ægtefælle, født d. 11.-9.-1923, datter af 
Mads Nielsen.
R.R. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården i 1970 fra sin far 
Jørgen Ravn, som købte den i 1947.
Ejendomsskyld 1.850.000. Areal 39 ha., heraf tilkøbt 7,25 ha.
Stuehuset er opført i 1850 og løbende restaureret, desuden er der et parcelhus fra 
1974. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1965, svinestald fra 1914, lade fra 1850 
og senere renoveret, lade fra 1896 og maskinhus fra 1976, der er gylletank. Gårdens 
besætning er på 10 ammekøer og 10 ungdyr af blandet race. Planteproduktionens salgs
afgrøder er raps, korn og sukkerroer. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, 
korntørreri med varm luft. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

SKOVRUP NØRREVEJ 9, "DAMGAARDSMINDE", SKOVRUP, 6070 CHRISTIANSFELD, 
tlf. 74-561391.
JENS VAGN WEGERSLEV ANDRESEN, gårdejer, født d. 23.-3.-1934, søn af Karen og
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Jens Andresen, gift d. 8.-12.-1962 
med Carla Nissen, redaktør, født 
d. 20.-4.-1941, datter af Kathri
ne og Mads Christian Nissen. 
Parret har børnene: Karen Helle, 
født d. 23.-7.-1963, Jens Sune, 
født d. 18.-3.-1967, og Mads 
Thue, født d. 4.-2.-1971.
Carla Nissen driver ugeavisen 
"Christiansfeld Avis/Tyrstrup 
Herreds Tidende", hun er ansvars
havende redaktør. Parret købte 

avisen i 1987. J.A. har været på Gråsten Landbrugsskole, han har været medlem af 
kommunalbestyrelsen gennem 10 år og er formand for teknisk udvalg og for SMOK. 
Han overtog gården i 1964 fra sin far Jens Andresen, nuværende ejer er 3. generation 
på gården, som kom i familiens eje i 1899.
Ejendomsskyld 2.400.000. Areal 56 ha., der er solgt 7 ha., der er 3,5 ha. skov. Der er 
forpagte ialt 14 ha.
Stuehuset er opført i 1845 og løbende moderniseret. Avlsbygningerne brændte i 1956 
og blev genopført med kvæg- og svinestald, som er ombygget til svinestald i 1972, 
garage fra 1956, det gamle Skovrup Mejeri fra 1845 er ombygget til andet formål, 
lade fra 1952 og maskinhus fra 1975. Gårdens besætning er på 5 ammekøer og 5 ung
dyr af racen Hereford. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, frøgræs, ærter og 
korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, korntørreri med varm luft samt 
halmfyr.

SKOVRUP NØRREVEJ 14, SKOV
RUP, 6070 CHRISTIANSFELD, 
tlf. 74-561465.
HANS FINK PETERSEN, gårdejer, 
født d. 11.-3.-1940, søn af Inge
borg og Christian Petersen, gift 
d. 20.-6.-1964 med Ingrid Thor
sen, medhjælpende ægtefælle, 
født d. 28.-11.-1940, datter af 
Ingeborg og Johann Thorsen. 
Parret har børnene: Charlotte, 
født d. 6.-8.-1969, Michael, født 
d. 8.-5.-1971, og Birgitte, født d. 8.-7.-1974.
H.F.P. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården i 197 fra Mette og 
Johannes Grau. Gården er en gammel anneksgård fra før 1800.
Ejendomsskyld 1.650.000. Areal 31 ha., heraf 2 ha. skov. Der er forpagtet 16 ha. 
Stuehuset er opført i 1850 og løbende moderniseret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1850, som er ombygget til sostald i 1970, udvidet i 1975 og renoveret i 1985, 
svinestald fra 1979, lade fra 1850 og maskinhus og foderlade fra 1978, der er gylle
tank. Gården drives med en svineproduktion på 65 årssøer, der produceres ca. 1.20 
slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 3 traktorer, 1 
mejetærsker, kornsilo, korntørreri med varm luft samt halmfyr. Maskinstation bruges 
til lidt af markarbejdet.

SKOVRUP NØRREVEJ 21, SKOVRUP, 6070 CHRISTIANSFELD, tlf. 74-561392.
EGON PULTZ, landmand, født d. 13.-11.-1930, søn af Ella Brunsvik og Christian 
Gottlieb Pultz, gift d. 23.-2.-1955 med Anne Lise Hostrup, medhjælpende ægtefælle, 
født d. 15.-8.-1933, datter af Edda og Christian Hostrup. Parret har børnene: Ulla, 
født d. 8.-9.-1955, Annette, født d. 23.-10.-1958, og Jytte, født d. 3.-1.-1965. 
E.P. overtog gården i 1961 fra Bent Bjerrum. Gården blev udstykket fra Høggårdsvej 5 
i 1938.
Areal 20,5 ha., heraf tilkøbt 10,8 ha. Der er forpagtet 6,5 ha.
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Skovrup Nørrevej 21's stuehus er 
opført i 1938 og løbende restaure
ret. Avlsbygningerne består af 
kvægstald fra 1938, lader fra 
1938 og 1976 og et maskinhus. 
Gården drives med en kvægpro
duktion på 20 årskøer, 20 ungdyr 
og 10 slagtekalve af racen SDM. 
Planteproduktionens salgsafgrøder 
er hvede, byg og raps. Der er 3 
traktorer, 1 mejetærsker, 1 mark
vandingsanlæg, plansilo og korn

tørreri med varm luft. Der er ansat 1 deltids medhjælper.
E.P. ejer bygningerne fra Skovrup Nørrevej 20, de benyttes i driften.

SKOVRUPVEJ 1, "ANNESTOFT", FRØRUP, 6070 CHRISTIANSFELD, tlf. 74-568585. 
MORTEN BOISEN, gårdejer, født d. 30.-10.-1960, søn af Mette Kathrine og Christian 
Boisen. M.B. er uddannet agronom og har været på Landbohøjskolen og på Næsgård 
Agerbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-2.-1989 fra sin far Christian Boisen, nuvæ
rende ejer er 3. generation på gården, som kom i slægtens eje i 1909. Gårdens historie 
er fra før 1700.
Ejendomsskyld 3.650.000. Areal 96,5 ha., heraf tilkøbt ialt 22,6 ha., der er 1,5 ha. 
skov og 1 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1860 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1900, ungdyrstald fra 1972, svinestald fra 1912, lade fra 1943 og maskinhus 
fra 1976. Gårdens besætning er 20 moderfår. Der er planer om ændring af kvægstald 
til svineproduktion. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, hvede, byg, 
frøgræs, sukkerroer og rajgræs. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandings
anlæg, plansilo og korntørreri med varm luft. På gården er der 1 driftsleder og 1 fast 
medhjælper, desuden bruges der lidt maskinstation. Der er driftssamarbejde med 
Bjerning Kirkevej 5.

SKOVRUPVEJ 3, "DANNEVANG", FRØRUP, 6070 CHRISTIANSFELD, tlf. 74-568151. 
ERIK BONDE JESSEN, gårdejer, født d. 24.-8.-1937, søn af Jessia Karoline Bonde og 
Peter Enevold Jessen, gift d. 1.-12.-1962 med Johanne Cathrine Hansen, medhjælpende 
hustru, født d. 7.-10.-1942, datter af Marie og Martin Hansen. Parret har børnene: 
Karin, født d. 23.-4.-1963, Peter, født d. 14.-4.-1967, og Lars, født d. 15.-10.-1973. 
E.B.J. har været på Dalum Landbrugsskole, han er medlem af Frørup sogns Menighed. 
Han overtog gården i juni 1968 fra sin far Peter Jessen, nuværende ejer er 4. gene
ration på gården.
Ejendomsskyld 1.950.000. Areal 47 ha., heraf tilkøbt 1 ha. skov, der er ialt 5 ha. skov, 
der er forpagtet 10 ha. agerjord og 6 ha. græsareal.
Stuehuset er opført i 1904 og moderniseret efter 1974. De fleste avlsbygninger brænd
te i 1974 og blev genopført med kvægstald og lade, desuden er der en lade fra 1904 
og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 58 årskøer, 80 ungdyr og 28 
slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, byg og raps. 
Der er 3 traktorer, halvpart i mejetærsker, kornsilo og korntørreri med varm luft. På 
gården er der 1 fodermester og der bruges lidt maskinstation.
E.B.J. ejer og driver også Skovrupvej 21, den er på 13 ha. og ejendomsskylden er 
730.000.

SKOVRUPVEJ 12, "ØSTERVANG", FRØRUP, 6070 CHRISTIANSFELD, tlf. 74-568152. 
RASMUS BONDE JESSEN, gårdejer, født d. 10.-3.-1936, søn af Caroline og Peter 
Jessen, gift d. 19.-12.-1959 med Marie Skøtt, ekspedient, født d. 5.-4.-1939, datter af 
Malene og Adolf Skøtt. Parret har børnene: Bjarne, født d. 31.-5.-1960, Anne Marie, 
født d. 29.-3.-1963, og Flemming, født d. 9.-2.-1969.
R.B.J. er lokalkonsulent for Top Danmark, han har været på Dalum Landbrugsskole og 
er medlem af kommunalbestyrelsen. Han overtog gården i 1965 fra sin bror Erik B. 
Jessen, gården var dengang på 9 ha.
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hus fra 1981, der er gylletank. På gården er der 3 
kornsilo, korntørreri med varm luft samt halmfyr. 
Bjarne, Frørupvej 14.

Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 
75 ha., heraf tilkøbt 66,5 ha. 
"Østervang"s stuehus er opført i 
1959 og løbende restaureret. Der 
er en aftægtsbolig fra 1936. Avls
bygningerne består af svinestalde 
fra 1991, 1975 og 1959, sidst
nævnte er renoveret i 1991, en 
svinestald fra 1962 blev genop
bygget efter en brand i 1983, 
desuden er der en svinestald fra 
1970, garage fra 1972 og maskin- 

traktorer, halvpart i mejetærsker, 
Gården drives sammen med sønnen

SMEDEFORTE 5, 6070 
CHRISTIANSFELD, tlf. 
74-561231.
OTTO GEERTHSEN, gård
ejer, født d. 24.-3.-1961, 
søn af Asta og Poul Geerth- 
sen, gift d. 21.-5.-1988 
med Kirsten Pedersen, 
ekspedient, født d. 10.-12.- 
1965, datter af Erna og 
Aage Pedersen. Parret har 
sønnen Hans Christian, 
født d. 24.-10.-1991.
O.G. har været på Riber Kjærgård og Hammerum landbrugsskoler. Han overtog gården 
d. 1.-7.-1991 fra Georg Jepsen. Gården er bygget i 1860.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 38 ha.
Stuehuset er opført i 1860 og løbende moderniseret og der er et aftægtshus fra 1880. 
Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1942, som er ombygget og renoveret, kvæg
stald fra 1954, lade fra 1910 udvidet i 1964 og maskinhus fra 1978. Gården drives med 
en kvægproduktion på 28 årskøer, 30 ungdyr og 14 slagtekalve af racen SDM, desuden 
er der 100 slagtesvin og 2 heste. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og hvede. 
Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og korntørreri med kold luft. Maskinsta
tion bruges til lidt af markarbejdet.

SOMMERSTEDVEJ 11, "BAKKE
GÅRDEN", BJERNDRUP, 6070 
CHRISTIANSFELD, tlf. 74-568255. 
NIELS RASMUS RASMUSSEN, 
gårdejer, født d. 25.-6.-1950, søn 
af Ingeborg og Søren I. Rasmus
sen, gift d. 18.-9.-1976 med Kir
sten Gøbel, sygeplejerske, født d. 
1.-1.-1953, datter af Ingrid og 
Christian Gøbel. Parret har bør
nene: Rasmus, født d. 26.-3.-1977, 
Stine Marlene, født d. 20.-7.-1979,

Thomas, født d. 18.-1.-1981, og Mette Marie, født d. 5.-2.-1985.
N.R.R. har været på Lyngby og Rødding landbrugsskoler, han er medlem af skolebesty
relsen i Stepping Skole. Han overtog gården d. 5.-10.-1977 fra sin far Søren I. Ras
mussen, nuværende ejer er 3. generation på gården.
Areal 35 ha., heraf 3 ha. skov og mose. Der er forpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført i 1904 og ombygget og moderniseret. Avlsbygningerne består af 
kvægstald fra 1900, renoveret i 1974 og udbygget, desuden er der ungdyrstald, svi-
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nestald fra 1915 udvidet i 1948, lade fra 1945, maskinhus fra 1985 og foderlade fra 
1977, der er udendørs køresilo. Gärden drives med en kvægproduktion på 48 årskøer, 
75 ungdyr og 24 slagtekalve af racerne SDM og RDM, der er 6 årssøer, der produceres 
ca. 100 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er kartofler til fabrik, 

fremavlsrug og raps. Der er 4 
traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo 
og korntørreri med varm luft. 
Der er 1 fast medhjælper og der 
brues lidt maskinstation. K.G.R. 
købte d. 1.-2.-1984 sin fødegård 
Kolstrup Landevej 12. Den l.-l.- 
1990 tilkøbtes Kolstrup Landevej 
2, de 2 gårde er på tilsammen 38 
ha. og drives sammen med Som- 
merstedvej 11. K.G.R. ejer også 
huset Bygaden 13, Bjrndrup.

SOMMERSTEDVEJ 14, "BJERNDRUPGÅRD", 6070 CHRISTIANSFELD, tlf. 74-568160. 
NIS L. HANSEN, gårdejer, født d. 19.-12.-1946, søn af Dagny Elisa og Niels Larsen 
Hansen. N.L.H. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.- 
1970 fra sine forældre Dagny og Niels Hansen, nuværende ejer er 4. generation på 
gården, som er fra før 1400-tallet.
Ejendosskld 1.200.000. Areal 34 ha., heraf 1,5 ha. eng. Der er lejet 7 ha.
Stuehuset er opført i 1800 og senere restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald, 
som er udvidet i 1974 og renoveret i 1980, lade-maskinhus fra 1900 renoveret i 1981, 
der er udendørs køresilo og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 40 
årskøer, 110 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM, besætningens hovedstamme går 
tilbage til 1925. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede og raps. På gården er der 
3 traktorer. Der bruges lidt maskinstation og der er en yngre medhjælper.

STAGAGERVEJ 2, "STAGAGERGÄRD", SEGGELUND, 6070 CHRISTIANSFELD, tlf. 
74-561474.
VILLADS HANSEN, gårdejer, født d. 29.-11.-1924, søn af Margrethe Dorothea og Carl 
Fr. Hansen, gift d. 5.-5.-1950 med Kirsten Dorothea Lysbeck, medhjælpende ægte
fælle, født d. 21.-8.-1927, datter af Kirstine og Lauritz Christensen Lysbeck. Parret 
har børnene: Carl, født d. 17.-3.-1951, og Bent, født d. 31.-12.-1953.
V.H. overtog gården i 1954 fra sin far Carl F. Hansen, som købte gården i 1944. 
Areal 14 ha., heraf 1 ha. eng.
Stuehuset er opført omkring 1880 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af 
kvæg- og svinestald, som er ændret og renoveret i 1954, lade fra samme år og des
uden er der maskinhus. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af 
byg. Der er 1 traktor. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

STATIONSVEJEN 16, TAPS, 6070 CHRISTIANSFELD.
HENNING PETERSEN, gårdejer, født d. 19.-12.-1925, gift d. 1.-6.-1957 med Esther
Petersen, husmor, født d. 11.-8.-1913. Parret har sønnen Finn, født d. 11.-1.-1947.

STAVNSBJERGVEJ 3, "STAVNS
BJERG", STAVNSBJERG, 6094 
HEJLS, tlf. 75-574312.
MOGENS LETH-PEDERSEN, gård
ejer, født d. 21.-6.-1946, søn af 
Ellen og Sigurd Leth-Petersen, 
gift d. 25.-10.-1969 med Ulla 
Jensen, medhjælpende ægtefælle, 
født d. 16.-3.-1948, datter af 
Alvilda og Ejnar Jensen. Parret 
har børnene: Jan, født d. 12.- 
5.-1972, Jens, født d. 27.-3.-
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1979, og Lone, født d. 3.-7.-1981.
M.L.P. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-3.-1970 fra Chr. 
Vestergård Frandsen.
Ejendomsskyld 2.700.000. Areal 55 ha., heraf 8 ha. eng. Der er forpagtet 80 ha., heraf 
50 ha. fra M.L.P.'s forældre "Seest Skovgård", Seest Østerskovvej 40, 6000 Kolding. 
Stuehuset er opført i 1978. Desuden er der et parcelhus fra 1961. Avlsbygningerne 
består af kvægstald fra 1972, ungdyrstald fra 1975, sostald fra 1977, svinestalde fra 
1980 og 1982, kornlade fra 1980, halmlade fra 1988 og maskinhuse fra 1973 og 1974, 
der er gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 55 årssøer, der produceres 
ca. 1.100 slagtesvin årligt, desuden er der 20 ammekøer af racen SDM og der er en 
fedetyreproduktion på ca. 150 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, 
hvede, ærter, raps, rajgræs og fabriksroer. På gården er der 5 traktorer, 1 mejetær
sker, plansilo, gastæt kornsilo, korntørreri med varm luft og kold luft samt halmfyr. 
Der er 1 fast medhjælper, der bruges maskinstation til roeoptagning og der høstes lidt 
for andre landmænd.
M.L.P. købte i 1989 Vadhusevej 12, Vamdrup, den er på 60 ha. og ejendomsskyld er 
2.300.000. Der blev i 1991 bygget en kornlade til 2.200 tons, den udlejes til EF, til 
gården er der et aftægtshus fra 1979.

STENSKROVEJ 50, "JØRGENSMINDE", BOJSKOV, 6070 CHRISTIANSFELD, tlf. 74- 
561595.
HANS ERIK ANDREAS FREDTOFT PETERSEN, gårdejer, født d. 12.-10.-1947, søn af 
Cathrine og Jørgen Petersen, gift d. 20.-7.-1974 med Jonna Due, medhjælpende ægte
fælle, født d. 22.-6.-1952, datter af Margit og Viggo Due. Parret har børnene: Henrik, 
født d. 14.-1.-1976, Sandi, født d. 26.-4.-1978, og Annika, født d. 29.-6.-1981. 
J.D. er medlem af skolebestyrelsen.
H.E.A.F.P. har været på Gråsten Landbrugsskole, han driver lidt maskinstation. Han 
overtog gården d. 1.-11.-1968 fra sin far Jørgen Petersen, nuværende ejer er 8. gene
ration på gården, som kom i familiens eje i 1788.
Areal 59 ha., heraf tilkøbt 10 ha. Der er forpagtet ialt 14,7 ha.
Stuehuset er opført i 1855 og restaureret i 1972, der er et aftægtshus fra 1962 og 
fodermesterhus fra 1970. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1952, som er reno
veret i 1970, kvægstald fra 1974, svinestald fra 1976, lade fra 1924 og maskinhus fra 
1983, der er udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 30 årskøer, 
30 ungdyr og 15 slagtekalve af racen SDM, desuden er der en slagtesvineproduktion på 
550 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er maltbyg og raps. Der er 4 trak
torer, 1 mejetærsker, kornsilo, korntørreri med varm luft, halmfyr og 1 vindmølle. På 
gården er der 2 skoledrenge til hjælp og der bruges lidt maskinstation.

STENSKÆRVEJ 10, "OVERSKOVGAARD", HØJRUP OVERSKOV, 6560 SOMMERSTED, 
tlf. 74-551178.
PAUL KAPPEL PETERSEN, gårdejer, født d. 28.-9.-1946, søn af Ruth og Steffen 
Kappel Petersen, gift d. 12.-3.-1977 med Käte Nielsen, sygehjælper, født d. 17.-11.- 
1950, datter af Else og Knud Nielsen. Parret har børnene: Ruth, født d. 24.-11.-1977, 
Knud, født d. 26.-1.-1979, Morten, født d. 10.-12.-1981, og Else Marie, født d. 
22.-2.-1984.
P.K.P. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1976 fra sin 
far Steffen Kappel Petersen, som købte gården i 1963, den var dengang på 24 ha. 
Ejendomsskyld 2.300.000. Areal 61 ha., der er tilkøbt ialt 36,8 ha. Der er forpagtet 10 
ha. Stuehuset er opført 1870 og løbende moderniseret. Avlsbygningerne består af svine
stald fra 1968, som er renoveret i 1977, svinestald fra 1970 renoveret i 1988, svine
stald fra 1972, garage og udleveringsum samt maskinhus fra 1977 og lade fra 1970, 
der er gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 200 årssøer, der sælges ca. 
4.500 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, frøgræs, maltbyg og 
hvede. På gården er der 4 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, korntørreri med varm 
luft samt halmfyr. Der er 2 faste medhjælpere og der bruges lidt maskinstation.
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STRANDVEJEN 4, "STRANDVEJ- 
GAARD", STORE ANSLET, 6100 
HADERSLEV, tlf. 74-566485.
THOMAS ELLEGAARD, gårdejer, 
født d. 25.-9.-1956, søn af Gerda 
og Thorvald Hans Peter Ellegaard, 
gift d. 24.-5.-1986 med Birgit 
Larsen Rheder, sygehjælper, født 
d. 24.-5.-1960, datter af Johanne 
M. og Claus Rheder. Parret har 
børnene: Hanne, født d. 4.-6.-1987, 
og Gerda Cecilie, født d. 8.-5.- 
1989.

T.E. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-2.-1985 fra sine 
forældre Gerda og Thorvald Ellegaard, nuværende ejer er 3. generation på gården, som 
kom i familiens eje i 1903. Gården er pbygget efter en brand i 1858.
Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 30 ha. Der er bortforpagtet 1,5 ha. til campingplads 
og der er forpagtet 8 ha.
Stuehuset er opført i 1858 og ændret efter overtagelsen. Avlsbygningerne består af 
farestalde fra 1978 og 1988, 3 klimastalde fra 1988, drægtighedsstald fra 1978 reno
veret i 1988, lade-maskinhus og foderhus fra 1978 og der er gylletank. Gården drives 
med en svineproduktion på 90 årssøer, der sælges 1.050 smågrise, 700 LY-sopolte, der 
produceres 20 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede, raps, 
ærter, sukkerroer og græsfrø. På gården er der 3 traktorer. Faderen går en del til 
hånde og der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.

STUBBUMGÅRDVEJ 17, "ENG
GÅRD", STUBBUM, 6070 CHRI
STIANSFELD, tlf. 74-561 183. 
MADS SCHULTZ RASMUSSEN, 
gårdejer, født d. 9.-6.-1949, søn 
af Maren og Marius Rasmussen, 
gift d. 24.-3.-1979 med Harriet 
Gejl Lund, familieplejer, født d. 
6.-11.-1955, datter af Bitten og 
Martin Gejl Lund. Parret har bør
nene: Pernille, født d. 11.-10.- 
1979, Anine, født d. 14.-6.-1981, 
og Maren, født d. 6.-3.-1991.
M.S.R. er jordprøvetager for Hedeselskabet, han har været på Gråsten Landbrugsskole, 
er medlem af planteavlsudvalget i Haderslev Landboforening. Han overtog gården d.
1.-7.-1977 fra sin far Marius Rasmussen, nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 3.100.000. Areal 70 ha. Der er forpagtet ialt 12 ha.
Stuehuset er opført i 1894 og løbende moderniseret, der er en medarbejderbolig fra 
1963. Gården brændte totalt omkring 1894, de fleste avlsbygninger brændte igen i 
1987 og blev genopført med svinestald, kornlade og halmlade, endnu en svinestald er 
fra 1975 og maskinhus fra 1985, der er gylletank. Gården drives med en slagtesvine- 
produktion på 3.400 stk. årligt, desuden er der 4 ammekøer og 4 ungdyr af racen 
Simmentaler. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, byg, raps, lucerne og græs
frø, desuden er der 6 ha. beplantet med solbær. På gården er der 3 traktorer, plansilo, 
korntørreri med varm luft samt halmfyr. Der bruges en del maskinstation.

STUBBUM LANDEVEJ 50, "STENBJERGE", STUBBUM, 6070 CHRISTIANSFELD, tlf. 
74-562673.
PEDER BOESEN, gårdejer, født d. 11.-2.-1951, søn af Margrethe og Erik Boesen, gift 
d. 21.-7.-1978 med Karin Jacobsen, født d. 26.-11.-1952. Parret har børnene: Anne, 
født d. 13.-3.-1978, Jens Erik, født d. 12.-3.-1981, og Lars, født d. 24.-4.-1989. 
P.B. har været på Vejlby Landbrugsskole, han er uddannet landinspektør og cand.geon. 
på Landbohøjskolen. Han købte halvpart i gården d. 10.-10.-1978 som led i glidende
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generationsskifte fra sin far Erik Boesen, nuværende ejer er 5. generation på gården, 
som kom i familiens eje omkring 1845.
Ejendomsskyld 3.250.000. Areal 75 ha., heraf tilkøbt 13 ha., der er 3 ha. skov og 4 ha. 
eng. Stuehuset er genopført i 1956 efter brand, det er løbende restaureret. Avlsbygnin
gerne består af kvægstald fra 1920, som er ombygget til svinestald i 1976, heste- og 
svinestald fra 1890, som senere er ombygget, svinestald fra 1975 renoveret i 1983, 
lade fra 1930 og maskinhus fra 1950 udvidet i 1974, der er gylletank. Gården drives 
med en slagtesvineproduktion på 2.100 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder 
er raps og hvede. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og korntørreri med varm 
og kold luft, der er halmfyr. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

STUBBUM LANDEVEJ 60,"KJELDS- 
GÅRD", STUBBUM, 6070 CHRI
STIANSFELD, tlf. 74-561193 og 
74-561162.
PETER FINK, gårdejer, født d. 
15.-4.-1961, søn af Christa og 
Svend Anker Fink, gift d. 25.-7.- 
1987 med Ane-Kirstine Kjærgaard, 
lærer, født d. 1.-2.-1962, datter 
af Karen Kjærgaard. Parret har 
børnene: Anders, født d. 21.-2.- 
1989, og Lene, født d. 12.-3.- 
1990.

P.F. har været på Bygholm Landbrugsskole. Som led i generationsskifte blev der d. 
1.-6.-1988 oprettet et I/S med navnet "Peter og Svend Fink I/S". Faderen købte 
gården af sin morbror i 1954.
Ejendomsskyld 2.400.000. Areal 33,5 ha., heraf tilkøbt 5 ha., der er 1,5 ha. skov. Der 
er forpagtet 9,5 ha., heraf 6 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1826 og løbende restaureret, der er et aftægtshus fra 1912. 
Avlsbygningerne består af kvægstald og svinestald, begge fra 1826, de er begge om
bygget, kvægstald fra 1972, svinestalde fra 1968 og 1982, lade fra 1906 og maskinhus 
og lade fra 1975 udvidet i 1985, der er udendørs køresilo og 3 gylletanke. Gården 
drives med en kvægproduktion på 60 årskøer, 72 ungdyr og 30 slagtekalve af racen 
SDM, desuden er der en slagtesvineproduktion på 1.850 stk. årligt. På gården er der 3 
traktorer, plansilo, korntørreri med varm luft og der anvendes staldvarme til opvarm
ning af stuehuset. Der er 1 fodermester og der bruges lidt maskinstation.

SØNDRE ALLE 45, "SØNDER
GÅRD", STEPPING, 6070 CHRI
STIANSFELD, tlf. 74-568367. 
EJNER HØFFNER, gårdejer, 
født d. 24.-3.-1959, søn af Gud
run og Christian Høffner, gift d. 
19.-3.-1988 med Inger Lisa Han
sen, medhjælpende ægtefælle, 
født d. 16.-2.-1959, datter af 
Erna Louise og Lauritz Hansen. 
Parret har børnene: Tommy, 
født d. 15.-2.-1979, Benny, født 
d. 3.-11.-1980, og Birgit, født d. 4.-12.-1980.
E.H. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-5.-1983 fra sin 
far Christian Høffner, nuværende ejer er 5. generation på gården, som kom i familiens 
eje i 1870.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 28 ha., heraf 1 ha. skov. Der er forpagtet 2 ha.
Stuehuset er opført i 1919 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1870, som er ombygget i 1920 og igen senere, lade fra 1870 ombygget i 1920 
og foderlade fra 1990, desuden er der et maskinhus. Gården drives med en kvægpro
duktion på 38 årskøer, 50 ungdyr og 19 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktio-
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nens salgsafgrøder er byg og hvede. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvan
dingsanlæg, kornsilo og korntørreri med kold luft. Maskinstation bruges til lidt af 
markarbejdet.
E.H. ejer og driver også Langforte 72, den blev købt d. 15.-2.-1983, den er på 14 ha. 
og ejendomsvurderingen er 650.000.

SØNDRE ALLE 46, "TJØRNELY", 
STEPPING, 6070 CHRISTIANS
FELD, tlf. 74-568222.
HANS JØRGEN MØLLER, gård
ejer, født d. 8.-5.-1932, søn af 
Anna og Peter Møller, gift d. 
24.-7.-1965 med Marie Jepsen, 
børnehavepædagog, født d. 19.-7.- 
1942, søn af Valborg og Anton 
Jepsen. Parret har børnene: 
Lene, født d. 25.-7.-1967, Mette, 
født d. 2.-5.-1970, og Anne, født 

17.-3.-1977. H.J.M. har været på Vejlby Landbrugsskole. Han overtog gården i 1965, 
da den i forbindelse med jordfordeling i området blev udstykket som statshusmandsbrug. 
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 22 ha., heraf 3 ha. eng. Der er forpagtet 7,5 ha. 
Stuehuset er opført i 1965 og moderniseret og udvidet i 1976. Avlsbygningerne består 
af kvæg- og svinestald fra 1965, ungkvægstald fra 1973 udvidet i 1978, lade fra 1965 
og maskinhus fra 1970, der er gylletank og udendørs køresilo.Gården drives med en 
kvægproduktion på 35 årskøer, 70 ungdyr og 17 slagtekalve af racen SDM, desuden 
opkøbes der tyrekalve til fedning. Der er 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg og der 
anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset. Maskinstation bruges til en del af 
markarbejdet.

SØNDER KABDRUPVEJ 2, "PILE- 
GAARD", KABDRUP, 6100 HA
DERSLEV, tlf. 74-566364.
CHRISTEN LARSEN, gårdejer, 
født d. 4.-9.-1930, søn af Jenny 
og S. Clausen Larsen, gift d. 
16.-11.-1957 med Birgit Larsen, 
medhjælpende hustru, født d. 6.- 
8.-1936, datter af Mathilde og 
Peter Larsen. Parret har børne
ne: Steen, født d. 22.-1.-1959, 
Lis, født d. 19.-6.-1962, og Hel
le, født d. 27.-12.-1963.
C.L. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-10.-1961 
fra sin far S.C. Larsen, som købte gården i 1929.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 30 ha., heraf tilkøbt ialt 10,5 ha., der er 4 ha. skov. 
Der er forpagtet 15,5 ha.
Stuehuset er opført i 1860 og løbende moderniseret. Avlsbygninerne består af kvæg- 
og svinestalde fra 1860, de er renoveret og udbygget i 1962, ungdyrstald fra 1977, 
halmlade fra 1978 og lade fra 1914. Gården drives med en kvægproduktion på 23 års
køer, 30 ungdyr og 12 slagtekalve af racen Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøder 
er hvede, byg, raps og lucerne. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, varm lufts 
tørreri og halmfyr. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

SØNDER KABDRUPVEJ 30, "KABDRUPGAARD", KABDRUP, 6070 CHRISTIANSFELD, 
tlf. 74-566115.
CLAUS JØRGEN SCHACK NIELSEN, gårdejer, født d. 27.-5.-1960, søn af Kirsten 
Marie og Carlo Ravn Nielsen.
C.J.S.N. er landbrugsvikar og har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog 
gården d. 1.-12.-1982 fra Peter Ravn.
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Ejendomsskyld 2.050.000. Areal 
50,5 ha., heraf tilkøbt 14,5 ha., 
der er 9 ha. skov.
"Kabdrupgaard"s stuehus er opført 
i 1785 og restaureret i 1946 og 
1977. Avlsbygningerne består af 
kvægstald fra 1785, som er om
bygget til værksted, fyrrum og 
garage, svinestald fra 1974 og 
lade-maskinhus fra 1785, som se
nere er ombygget, der er gylle
tank. Gården drives udelukkende 

med planteproduktion bestående af maltbyg, fremavlskorn, hvede og raps. Der er 2 
traktorer, kornsiloanlæg og korntørreri med varm luft. Maskinstation bruges til lidt af 
markarbejdet.

SØNDERSKOVVEJ 32, "SØNDER
SKOVGÅRD", TINGSKOVHEDE, 
6070 CHRISTIANSFELD, tlf. 75- 
573250.
ERIK JUHL, gårdejer, født d. 
25.-2.-1958, søn af Else og Ha
rald Juhl, gift d. 2.-11.-1986 
med Inger Hansen, lærer, født d. 
2.-11.-1960, datter af Anne Lise 
Sofie og Carl Christian Hansen. 
Parret har datteren Sofie, født 
d. 20.-7.-1987.
E.J. har været på Ladelund og Bygholm landbrugsskoler. Som led i generationsskifte 
overtog E.J. halvpart i gården i 1978 fra sin far Harald Juhl, nuværende ejer er 3. 
generation på gården, som kom i familiens eje i 1914, den blev bygget omkring 1866. 
Ejendomsskyld 3.500.000. Areal 79 ha., heraf tilkøbt tilkøbt 8 ha., der er 4 ha. skov. 
Der er forpagtet 5 ha.
Stuehuset er opført i 1866 og løbende moderniseret. Der er et fodermesterhus fra 
1924. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1866, som er renoveret i 1964, heste
stald fra 1866, svinestald fra 1950, lade fra 1920 og maskinhus fra 1970, der er gyl
letank. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af raps, hvede, 
byg, ærter, lucerne og græsfrø. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, korn
tørreri med varm luft samt halmfyr. Der drives lidt maskinstation fra ejendommen.

TAPAGERVEJ 19, "GJEDSHOLM", 
KNUD, 6100 HADERSLEV, tlf. 
74-566332.
BØRGE HOVMANN POULSEN, 
gårdejer, født d. 20.-8.-1929, søn 
af Anna og Aage Hovmann Poul
sen, gift d. 1.-7.-1955 med Ida 
Cathrine Jacobsen, medhjælpende 
ægtefælle, født d. 9.-8.-1932, 
datter af Kirsten og Peter Ja
cobsen. Parret har børnene: Åge, 
født d. 7.-4.-1958, og Kirsten, 

født d. 15.-4.-1961. B.H.P. overtog gården i 1955 fra Otto Østergaard.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 25 ha., heraf 1,5 ha. skov.
Stuehuset er renoveret i 1874 og moderniseret flere gange, senest i 1980. Avlsbyg
ningerne består af lade fra 1924 og maskinhus fra 1956. Gården drives udelukkende 
med planteproduktion bestående af hvede, byg, ærter og fabriksroer. Der er 2 trak
torer, plansilo og korntørreri med varm luft. Maskinstation bruges til lidt af mark
arbejdet.
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TERKELTOFT 7, 6070 CHRISTI
ANSFELD, tlf. 74-568561.
HARRY JENSEN, gårdejer, født 
d. 6.-8.-1956, søn af Anne Chri
stine og Jens Peter Jensen.
H.J. overtog gården i november 
1984 fra Hans Bramsen.
Ejendomsskyld 860.000. Areal 
13,3 ha.
Stuehuset er opført i 1842. Avls
bygningerne består af kvæg- og 
svinestald, begge fra 1842, kvæg

stald og lade fra 1986. Gården drives med en kvægproduktion på 20 årskøer, 12 ungdyr 
og 10 slagtekalve af racen Jersey, en del af blandet race. Planteproduktionens salgs
afgrøde er byg. Der er 3 traktorer og 1 mejetærsker.

TINGSKOVHEDEVEJ 20, 6070 
CHRISTIANSFELD, tlf. 75-573059. 
EJVIND ANDERSEN FROST, 
gårdejer, født d. 5.-3.-1963, søn 
af Marie og Christian Frost. 
E.A.F. har været på Ladelund og 
Midtjyllands landbrugsskoler, han 
er i repræsentantskabet for Vele 
Amts Husmandsforening. Han 
overtog gården i august 1989 fra 
sine forældre Marie og Christian 
Frost, som købte gården i 1959. 
Den er fra begyndelsen af 1800. Ejendomsskyld 864.000. Areal 17 ha., heraf tilkøbt
3,5 ha. Der er forpagtet 10 ha. fra faderens jord.
Stuehuset er opført i 1912 og løbende vedligeholdt. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og svinestald, begge fra 1969, svinestalden er ombygget til kvægstald i 1985, 
halmlade fra 1973 ombygget i 1983, samme år blev der bygget foderlade og maskinhu
sene er fra 1962 og 1976, der er gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 
38 årskøer, 40 ungdyr og 19 slagtekalve af racerne SDM og DRK. Der er 3 traktorer, 
kornsilo og korntørreri med kold luft. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

TINGSKOVHEDEVEJ 39, TINGSKOVHEDE, 6070 CHRISTIANSFELD, tlf. 75-573038. 
ERLING EGON ORBESEN KNUDTZEN, gårdejer, født d. 15.-5.-1944, søn af Marie og 
Frederik Carl Knudtzen, bor sammen med Jytte Platz Warming, ekspeditrice, født d. 
23.-6.-1955, datter af Sine og Max Brix. Parret har børnene: Jan, Pia, Lene, Bianca og 
Carina.
E.E.O.K. er medlem af Taps Menighedsråd. Han overtog gården d. 15.-7.-1991 fra 
Ludvig Christensen.
Ejendomsskyld 910.000. Areal 18 ha.
Stuehuset er opført omkring 1850 og moderniseret i 1989. Avlsbygningerne består af 
lade og maskinhus fra 1988. Gården drives udelukkende med planteproduktion beståen
de af ærter, raps og korn. Der er 1 traktor. Maskinstation bruges til lidt af mark
arbejdet.

THOMASHUSVEJ 12, "ERRESTED MASKINSTATION", ERRESTED, 6100 HADERSLEV, 
tlf. 74-522795.
PETER WOLDEMAR, gårdejer, født d. 10.-12.-1936, søn af Dagny og Jacob Woldemar, 
gift d. 7.-9.-1962 med Marie D.J. Lysbeck, medhjælpende ægtefælle, født d. 6.-7.- 
1943, datter af Sara Amalie og Detlef Christensen Lysbeck. Parret har børnene: 
Bjarne, født d. 14.-12.-1962, og Annette, født d. 27.-7.-1965.
M.D.J.L. er medlem af Bjerning Menighedsråd.
P.W. driver Errested Maskinstation, den blev startet af parret i 1963 og blev udvidet i 
1988 med vognmandsforretning. Gården blev overtaget fra svigermoderen Sara Amalie
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Lysbeck i 1971, den har været i slægtens eje siden 1881, da den blev bygget. 
Ejendomsskyld 3.000.000. Areal 20 ha., heraf 2 ha. skov. Der er forpagtet 22 ha. 
Stuehuset er opført i 1881 og moderniseret efter overtagelsen. Avlsbygningerne består 
af kalklade fra 1982, betonlade fra 1980, garage fra 1990 og maskinhuse fra 1972 og 
1982. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn, frø og raps. 
På gården er der de nødvendige maskiner til maskinstation og vognmandsforretning, 
desuden er der kornsilo og korntørreri med varm luft. Der er 13 ansatte og N.W. ejer 
og driver også Christiansfeldvej 122, den er på 10 ha. og er tilkøbt i 1980.

TOFTEGÅRDSVEJ 12, "TOFTEGÅRD", 6070 CHRISTIANSFELD, tlf. 74-561895.
TAGE ERIK MADSEN FØNS, gårdejer, født d. 24.-7.-1935, søn af Marie og Erk Føns, 
gift d. 27.-10.-1973 med Helene Køjgård Hansen, økonoma, født d. 22.-8.-1939, datter 
af Jessine og Hans Hansen. Parret har tvillingerne Peter og Hanne Marie, født d. 
17.-11.-1973.
T.E.M.F. er chauffør og har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gården i 
1962 fra Jordlovsudvalget.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 29 ha., heraf tilkøbt ialt 7 ha., der er 3,5 ha. skov og 
2 ha. mergelgrav. Der er forpagtet 2 ha. græsareal.
Stuehuset er opført i 1973. Avlsbygningerne bestar af svinestald fra 1920, som siden 
er ombygget, hestestald fra samme år, maskinhus fra 1977. Gårdens besætning er på 8 
avlsheste af racerne Holstener og Dansk Fuldblods. Planteproduktionens salgsafgrøder 
er byg, raps og hvede. Der er 3 traktorer, ornsilo og korntørreri med kold luft. 
Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

TORNINGVEJ 9, TORNING, 6070 
CHRISTIANSFELD, tlf. 74-561666. 
MARTIN SVANE LAURITSEN, 
gårdejer, født d. 5.-9.-1934, søn 
af Martha og Hans Lauritsen, 
gift d. 5.-11.-1955 med Elna Ma
rie Rehder, husmor, født d. 26.- 
4.-1935, datter af Martha og Ot
to Rehder. Parret har børnene: 
Karin, født d. 28.-11.-1956, Kir
sten, født d. 28.-6.-1958, og 
Hans Albert, født d. 11.-8.-1964.

M.S.L. er udlært mejerist. Han overtog gården i august 1961 fra Albert Jensen. Går
den blev udstykket fra Torninggård i 1940.
Ejendomsskyld 860.000. Areal 7,7 ha., der er tilkøbt 7,5 ha.
Stuehuset er opført i 1940 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1940, som er ombygget til svinestald i 1986, ungdyrstald fra 1970 er ombyg
get til goldsostald i 1986, svinestald fra 1964, halmlade fra 1970 ombygget til svine
stald i 1986, lade fra 1940 og maskinhus fra 1978. Gården drives med en svineproduk
tion på 45 årssøer, der sælges ca. 1.000 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsaf
grøde er raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og korntørreri med kold 
luft. Maskinstation bruges til gødningsudkørsel.

TORNINGVEJ 14, "TORNINGLUND", TORNING, 6070 CHRISTIANSFELD, tlf. 74- 
561277.
POUL KNUDE NIELSEN, gårdejer, født d. 4.-4.-1946, søn af Gundrun Marie og Vagn 
Knude Nielsen, gift d. 23.-6.-1973 med Bodil Bækholm, medhjælpende ægtefælle, født 
d. 7.-8.-1946, datter af Kirsten og Gunnar Bækholm. Parret har børnene: Vagn, født d. 
15.-11.-1974, Anders, født d. 12.-11.-1976, og Jens Ole, født d. 22.-4.-1980.
P.K.N. har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gården i 1971 fra Karen 
Olsen Schmidt. Gårdens historie er kendt tilbage til ca. 1640.
Ejendomsskyld 3.650.000. Areal 81,5 ha., heraf 10 ha. skov og 3 ha. eng. Engen er ud
lejet. Stuehuset er opført i 1859 og moderniseret efter overtagelsen. Der er et parcel
hus fra 1964. Avlsbygningerne består af garage fra 1989, lader fra 1977, 1979 og 1981 
samt maskinhus fra 1974, laderne benyttes til kornopbevaring. Gården drives udeluk-
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kende med planteproduktion bestående af raps, ærter og korn. Der er 4 traktorer, 1 
mejetærsker, plansilo, korntørreri med varm luft samt halmfyr.
P.K.N. ejer og driver også Skovhusevej 21, den er på 74,5 ha. og ejendomsskyld 
2.500.000.

TORNINGVEJ 22, TORNING, 6070 CHRISTIANSFELD, tlf. 74-561280.
VIGGO MADSEN, gårdejer, født d. 3.-3.-1926, søn af Ella og Marinus Madsen, gift d. 
23.-9.-1949 med Agnes Schultz, husmor, født d. 11.-8.-1927, datter af Marie og Chri
stian Jørgensen Schultz. Parret har børnene: Georg, født d. 26.-8.-1950, og Ella Marie, 
født d. 6.-7.-1954.
V.M. har været på Tommerup Højskole med landbrugsfag. Han overtog gården d. 
1.-4.-1949, da den blev udstykket fra "Torninggård".
Ejendomsskyld 640.000. Areal 8,5 ha.
Stuehuset er opført i 1949 og løbende moderniseret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1949, som er udvidet i 1972 og senere renoveret, svinestald og lade fra 1949, 
foderhus fra 1972, der er et maskinhus. Gårdens besætning er på 16 får, 1 hest og 1 
føl samt 4 ungdyr. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede og byg. Der er 1 trak
tor. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

TORNINGVEJ 29, TORNING 
MARK, 6070 CHRISTIANSFELD, 
tlf. 74-561286.
KNUD KNUDSEN, gårdejer, født 
d. 20.-8.-1927, søn af Juliane 
Marie Sofie og Christen Knudsen, 
gift d. 9.-8.-1969 med Kirstine 
Margrethe Larsen, medhjælpende 
hustru, født d. 8.-12.-1929, dat
ter af Frederikke og Rasmus Lar
sen.
K.K. har været på Slangerup

Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-6.-1969 fra Johannes Lund.
Ejendomsskyld 700.000. Areal 10 ha., heraf 2 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1940 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg- og 
svinestald, begge fra 1940, det hele er indrettet til kvægstald, lade fra 1940, desuden 
er der et maskinhus. Gården drives med en kvægproduktion på 17 årskøer, 10 ungdyr 
og 8 slagtekalve af racen Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøde er vårbyg. Der er 
2 traktorer. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

TORNINGVEJ 32, TORNING MARK, 6070 CHRISTIANSFELD, tlf. 74-561443.
KAJ RAVN, gårdejer, født d. 29.-6.-1925, søn af Magda og Jørgen Ravn, gift d. 
20.-9.-1956 med Else Bramsen, medhjælpende ægtefælle, født d. 16.-9.-1935, datter af 
Gerda og Christian Bramsen. Parret har børnene: Torben, født d. 12.-6.-1957, og 
Annette, født d. 16.-8.-1959.
K.R. har været på Lyngby Landbrugsskole. Han overtog gården i 1952 fra Andreas 
Schelde. Gården er udstykket fra "Torninggård" i 1940.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 22,4 ha., heraf tilkøbt 8 ha., der er 5 ha. skov og 
varig græs.
Stuehuset er opført i 1940 og løbende moderniseret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald, svinestald og lade, alle fra 1940, svinestald fra 1964 og hestestald fra 1960. 
Gårdens besætning er på 3 ammekøer og 2 ungdyr af racen Limousine. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er raps, hvede, byg og ærter. Der er maskinsamarbejde med Kaj 
Ravns bror.

TORNINGVEJ 33, "EGEHØJ", TORNING MARK, 6070 CHRISTIANSFELD, tlf. 
74-561747.
PETER NISSEN, gårdejer, født d. 21.-7.-1941, søn af Meta og Poul Mads Juhl Nissen, 
gift d. 20.-5.-1988 med Marianne Scherrebeck Jessen, sygeplejerske, født d. 
15.-4.-1957, datter af Marga og Jørgen Scherrebeck Jessen. Parret har datteren Anne
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Marie, født d. 17.-1.-1989.
Peter Nissen har været på Grå
sten Landbrugsskole. Han overtog 
gården d. 1.-7.-1978 fra sin far 
Poul M. J. Nissen. Gården er 
udstykket fra "Torninggård" i 
1934.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 
25 ha., heraf tilkøbt 12 ha. 
Stuehuset er opført i 1934 og 
løbende moderniseret. Avlsbygnin
gerne består af kvægstald fra 

1934 der er ombygget, svinestald, lade og maskinhus er fra 1979, der er gylletank. 
Gården drives med en svineproduktion på 75 årssøer, der sælges ca. 1.500 smågrise 
årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1 
mejetærsker, plansilo, korntørreri med kold luft og der anvendes staldvarme til 
opvarmning af stuehuset. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

TRAPPENDALVEJ 61, "SØNDER
GÅRD", VARGÅRDE, 6094 HEJLS, 
tlf. 75-574359.
HENNING ERIKSEN, gårdejer, 
født d. 23.-1.-1929, søn af Marie 
og Jørgen Eriksen, gift d. 22.- 
10.-1955 med Ruth Andersen, 
medhjælpende hustru, født d. 
26.-9.-1929, datter af Eline og 
Heinrich Andersen. Parret har 
børnene: Henrik, født d. 29.-9.-- 
1956, og Eva, født d. 27.-10.-1959.
H.E. har været på Hammerum Landbrugsskole og har været medlem af Menigheds
rådet. Han overtog gården d. 1.-8.-1955 fra sin far Jørgen Eriksen. Gården blev ud
stykket fra Vargårde d. 6.-9.-1791, den har været i slægtens eje siden 1834 og den 
nuværende ejer er 4. generation.
Areal 26 ha., heraf 1 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1857 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1960, som er ombygget til svinestald i 1977, svinestald fra 1913, værksted 
fra 1857 og lade fra 1960. Gården drives med en svineproduktion på 45 årssøer, der 
sælges ca. 700 smågrise og 200 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er 
raps, rug og hvede. Der er 2 traktorer, kornsilo og korntørreri med varm luft. Maskin
station bruges til en del af markarbejdet.

TØNDERVEJ 23, "SØNDERSKOV- 
GAARD", HJERNDRUP, 6070 
CHRISTIANSFELD, tlf. 74-561786. 
ERIK JESSEN GRAU, gårdejer, 
født d. 24.-5.-1946, søn af Anna 
Kirstine og Jes Eriksen Grau, 
gift d. 17.-12.-1965 med Inger 
Krab, medhjælpende ægtefælle, 
født d. 6.-8.-1945, datter af An
na og Greis Krab. Parret har 
børnene: Peter, født d. 23.-2.-1963, 
Henry, født d. 10.-9.-1966, Jør

gen, født d. 20.-3.-1969, og Bjarne, født d. 4.-6.-1971.
I.G. har været medlem af skolenævnet.
E.J.G. er chauffør. Han forpagtede gården i 1966 og overtog den d. 15.-12.-1972 fra 
sin mor Anna Kirstine Grau. Gården er fra ca. 1600.
Ejendomsskyld 860.000. Areal 15 ha.
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Stuehuset er opført i 1912 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald, som er renoveret i 1954, lade fra ca. 1600 og maskinhus fra 1977. Gården dri
ves udelukkende med planteproduktion bestående af hvede, byg og lucerne. Der er 2 
traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og korntørreri med varm luft.

VARGÅRDEVEJ 15, "HUSET- 
GÅRD", 6094 HEJLS, tlf. 75- 
574344.
KRISTIAN FREDERIK JENSEN, 
gårdejer, født d. 7.-7.-1924, søn 
af Maren Marie og Frederik Kri
stian Jensen, gift d. 27.-2.-1953 
med Karen Bruun Nissen, med
hjælpende hustru, født d. 27.-9.- 
1928, datter af Margrethe Bruun 
og Lorenz Nissen. Parret har 
børnene: Margrethe, født d. 15.- 

4.-1961, og Marianne, født d. 14.-3.-1965.
K.F.J. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården i 1959 fra Espen 
Strårup. Stuehuset er opført omkring 1850 og udvidet i 1976 og løbende moderniseret. 
Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1800, som er renoveret i 1970, svinestald fra 
1930, som siden er renoveret, garage fra 1976 og lade fra 1814. Gården drives udeluk
kende med planteproduktion bestående af lucerne, byg og raps. Der er 2 traktorer, 
kornsilo, korntørreri med varm luft og 1 vindmølle. Maskinstation bruges til lidt af 
markarbejdet.

VARGÅRDEVEJ 46, "BREJDEBLIK", 6094 HEJLS, tlf. 75-574459.
KNUD LASSEN, gårdejer, født d. 23.-9.-1937, søn af Dorthea Christine og Åge 
Lassen. K.L. overtog gården i 1961 fra sin far Åge Lassen, nuværende ejer er 4. gene
ration på gården.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 15,3 ha., heraf tilkøbt 3,6 ha. Der er forpagtet 10 ha. 
Stuehuset er opført i 1897 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald, foderlade og maskinhus, alle fra 1983, desuden er der en lade fra 1930. Gården 
drives med en kvægproduktion på 30 årskøer, 35 ungdyr og 15 slagtekalve af racen 
SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 1 traktor. Maskinstation bruges 
til en del af markarbejdet.

VARGÅRDEVEJ 55, "ØSTER
GÅRD", 6094 HEJLS, tlf. 75- 
575125.
NIS-JØRGEN HJORTH STEFFEN
SEN, gårdejer, født d. 10.-9.- 
1961, søn af Kirstine og Hans 
Chr. Steffensen.
N.J.H.S. har været på Ladelund 
og Bygholm landbrugsskoler, han 
er uddannet planteavlstekniker 
på Vejlby Landbrugsskole. Han 
overtog gården d. 3.-6.-1991 fra 
sine forældre Kirstine og Hans Chr. Steffensen, som købte den i 1959. Gården blev 
udflyttet fra Hejis Overby efter en brand i 1854. Ejendomsskyld 2.150.000. Areal 52 
ha., heraf tilkøbt 15 ha., der er 1,5 ha. skov og 1,5 ha. mose. Der er forpagtet ialt 
24,5 ha., heraf 7 ha. skov. Stuehuset er opført i 1857 og løbende moderniseret. Avls
bygningerne består af kvægstald fra 1907, som er udvidet flere gange senest i 1991, 
da den blev ændret til sostald, farestald fra 1991, svinestald og vognport, begge fra 
1854, udhus fra 1928 og maskinhus fra 1976, der er gylletanke. Gården drives med en 
svineproduktion på 120 årssøer, der sælges 2.500 smågrise årligt. Planteproduktionens 
salgsafgrøder er raps, fabriksroer, hvede og maltbyg. Der er 2 traktorer og 1 mejetær
sker. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
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VEJSTRUPRØD LANDEVEJ 3, 
"VEJSTRUPGAARD", VEJSTRUP, 
6093 SJØLUND, tlf. 75-574092. 
POUL UG1LT THOMSEN, gårdejer, 
født d. 21.-1.-1940, søn af Ellen 
Ugilt og Thomas V. Thomsen, 
gift d. 18.-10.-1968 med Hanna 
Breum Bech, født d. 26.-4.-1943, 
datter af Elly Breum og Martin 
Bech. Parret har børnene: Mar
tin, født d. 24.-3.-1971, Kaare, 
født d. 12.-1.-1974, og Carsten, 

født d. 23.-3.-1975. H.B.B. er formand for Vejstrup sogns Menighedsråd.
P.U.T. har været på Ladelund Landbrugsskole, han er næstformand i Landsforeningen 
Dansk Landboturisme og i bestyrelsen for Kolding Herreds Landboforening og har 
været medlem af skolenævnet. Han overtog gården i 1972 fra sin far Thomas V. Thom
sen, som købte den i 1933. Gårdens historie er kendt og nedskrevet fra 1703.
Ejendomsskyld 5.150.000. Areal 112 ha., heraf 1 ha. eng og 3,5 ha. skov. 
Stuehuset er opført i 1870 og moderniseret efter overtagelsen. Aftægtshus er bygget i 
1968. Avlsbygningerne består af svinestald fra 1955, en svinestald er genopført efter 
brand i 1990, hestestald fra 1930 indrettet med halmfyr, lade fra 1945, maskinhuse 
fra 1945 og 1989, der er gylletank. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 
3.700 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter, maltbyg, fremavls
korn, sukkerroer og græsfrø. På gården er der 5 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, 
korntørreri med kold luft samt halmfyr. Der er 1 fast medhjælper og der bruges lidt 
maskinstation. Der har i 23 år været bondegårdsferie på gården.

VEJSTRUPRØD LANDEVEJ 22, 
VEJSTRUPRØD, 6093 SJØLUND, 
tlf. 75-574115
CHRISTIAN K. KRONGAARD, 
gårdejer, født d. 6.-2.-1928, søn 
af Thyra og Julius Krongaard, 
gift d. 19.-5.-1956 med Anne 
Kirstine Zacho Rasmussen, med
hjælpende ægtefælle, født d. 7.- 
3.-1931, datter af Marie og Hans 
Jørgen Zacho Rasmussen. Parret 
har børnene: Hanne, født d. 13.- 
6.-1959, og Lene, født d. 12.-5.-1963. C.K.K. overtog gården i november 1959 fra sin 
far Julius Krongaard, nuværende ejer er 4. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 24 ha., heraf tilkøbt 5 ha. Der er forpagtet 6 ha. 
Stuehuset er opført i 1974 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra før 1850, som er renoveret og udvidet i 1972 og renoveret endnu engang, 
lade fra før 1850 og maskinhus fra 1978. Gården drives udelukkende med plantepro

traktorer og 1 mejetærsker. Maskin
station bruges til lidt af markarbejdet.
duktion bestående af raps, hvede og byg. Der er 2

VEJSTRUPRØDVEJ 28, "DAM
HØJ", VEJSTRUPSKOV, 6093 
SJØRUP, tlf. 75-574591.
PETER TERP SLOTH, gårdejer, 
født d. 9.-9.-1916, søn af Laura 
og Jens Hansen Sloth, gift d. 
8.-7.-1949 med Erna Vilhelmine 
Jacobsen, medhjælpende ægtefæl
le, født d. 14.-5.-1925, datter af 
Anne Marie og Marius Cicilius 
Jacobsen.
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P.T.S. overtog gården i 1949 fra sin far dens Hansen Sloth.
Ejendomsskyld 560.000. Areal 6 ha., heraf tilkøbt 1 ha.
Stuehuset er opført omkring 1850 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af 
kvæg- og svinestald samt lade, alle fra 1850, staldene er siden ændret og forbedret, 
der er maskinhus. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af malt
byg. På gården er der 2 traktorer. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

VEJSTRUPRØDVEJ 39, "SKOVHA
VE", VE3STRUP SKOV, 6093 SJØ
LUND.
HANS J. SCHRØDER, forstander, 
født d. 19.-10.-1941, søn af Kir
stine og Jørgen N. Schrøder, gift 
d. 27.-12.-1969 med Ingelise Clau
sen, husholdningslærer, født d. 
13.-9.-1944, datter af Jørgen og 
Kathrine Clausen. Parret har bør
nene: Thorkild, født d. 29.-4.- 
1971, Malene, født d. 5.-2.-1974,

og Steffen, født d. 6.-3.-1979. H.J.S. er forstander på Ladelund Landbrugsskole. Han 
overtog gården d. 1.-3.-1971 fra Jes Grau.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 42,7 ha., heraf tilkøbt 7 ha., der er 5 ha. skov og eng. 
Stuehuset er opført i 1850 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af svine
stald fra 1977, lade fra 1981 og maskinhus fra 1975, derudover er der nogle ældre 
driftsbygninger og gylletank. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 1.000 stk. 
årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps, ærter, græsfrø og jordbær. På 
gården er der 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, korntørreri med varm luft samt 
halmfyr. Der er deltids medhjælper og der bruges en del maskinstation.

VEJSTRUPRØDVEJ 40, "GRÆN- 
SEGAARDEN", VEJSTRUP SKOV, 
6093 SJØLUND, tlf. 75-574659. 
JØRGEN NYEGAARD GRAU, 
gårdejer, født d. 3.-9.-1936, søn 
af Inger og Karl Jeppe Grau, 
gift d. 28.-5.-1960 med Else Ag
nete Herløv Eriksen, medhjælpen
de ægtefælle, født d. 25.-8.-1934, 
datter af Mary og Hans Herløv 
Eriksen. Parret har børnene: 
Jytte, født d. 4.—7.—1961, og
Karl Erik, født d. 3.-3.-1964.
J.N.G. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1965 fra 
sin far Karl Jeppe Grau, som købte den i 1935. Gården er bygget i 1884. 
Ejendomsskyld 2.800.000. Areal 47 ha., heraf tilkøbt ialt 22,6 ha., der er 1,6 ha. mose. 
Stuehuset er opført i 1884, det er udvidet i 1974 og moderniseret i 1980. Avlsbygnin
gerne består af kvægstald fra 1884 ændret til halmlade, farestald fra 1967, lade fra 
1884 ombygget til kornlade, lade og svinestald fra 1959, klima- og drægtighedsstald 
fra 1990 og svinestald fra 1977 samt maskinhus fra 1979, der er 2 gylletanke. Gården 
drives med en svineproduktion på 110 årssøer, der sælges ca. 1.000 smågrise og 1.700 
slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og græsfrø. Der er 4 trak
torer, plansilo og korntørreri med varm og kold luft. Sønnen Karl Erik er medhjælper 
på gården, han er uddannet driftsleder på Bygholm Landbrugsskole.

VEJSTRUPRØDVEJ 88, HØKKELBJERG, 6070 CHRISTIANSFELD, tlf. 74-562763. 
OVE BOYSEN, gårdejer, født d. 9.-7.-1960, søn af Louice og Aage Boysen, gift d. 
12.-12.-1987 med Bettina Breiner Mølgaard, socialpædagog, født d. 17.-8.-1963, datter 
af Kremhilde og Bent Breiner Mølgaard. Parret har børnene: Christian, født d. 1.-12.- 
1989, og Mads, født d. 4.-7.-1991.
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Ove Boysen er vvs-montør, han 
har været på Ladelund Landbrugs
skole. Han forpagtede gården i 
1982 og overtog den i 1986 fra 
sin mor Louise Boysen, nuværen
de ejer er 3. generation på går
den, hvis stuehus oprindelig er 
gendarmhus på sydsiden af den 
gamle grænse før 1920.
Ejendomsskyld 1.850.000. Areal 
29,2 ha. Der er forpagtet ialt 70 
ha., heraf 30 ha. frijord.

Stuehuset er opført i 1900 og udvidet flere gange, det blev moderniseret i 1986. Avls
bygningerne består af kvæg- og svinestald, begge fra 1900, ombygget til svinestald i 
1975 og ombygget igen til halmlade, svinestald fra 1976 ombygget til værksted og 
maskinhus i 1990, kornlade og halmlade fra 1974 ombygget til plantørreri i 1984. Går
den drives udelukkende med planteproduktion bestående af raps, hvede og byg. Der er 
3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, korntørreri med varm og kold luft samt halmfyr.

VEJSTRUPRØDVEJ 102, "KR1K- 
SKOVGAARD", HØKKELBJERG, 
6070 CHRISTIANSFELD, tlf. 74- 
561378.
NIELS CHRISTIAN SCHULTZ
FAABORG, gårdejer, født d. 
10.-1.-1939, søn af Gunder An
drea og Theodor Jensen Faaborg, 
gift d. 28.-4.-1964 med Jytte 
Fausø, damefrisør, født d. 
4.-5.-1941, datter af Signe og 
Ejvind Fausø. Parret har børne
ne: Henrik, født d. 28.-2.-1967, Karsten, født 6.-7.-1972, og Rikke, født 1.-12.-1977. 
N.C.S.F. overtog gården i 1973 fra sin far Theodor Jensen Faaborg, gården har været 
i familiens eje siden 1811.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 16,8 ha., heraf tilkøbt 12,8 ha., der er 1,5 ha. skov. 
Der er forpagtet 5 ha.
Stuehuset er opført i 1838 og moderniseret og idag indrettet som aftægtsbolig, et nyt 
stuehus blev bygget i 1964 og udvidet i 1978. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 
1905, ændret og renoveret i 1960 og udvidet igen i 1962, garage og halmfyringsrum, 
lade fra 1905 og maskinhus fra 1976. Gårdens besætning er på 20 ammekøer, 12 ung
dyr, 10 slagtekalve og 1 tyr af racen Charolais. Planteproduktionens salgsafgrøder er 
raps, hvede og byg. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo og tørreri med varm 
luft samt halmfyr. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
N.C.S.F. ejer og driver også Koldingvej 23, den er på 11,5 ha.

VESTERGADE 8, "GAMMELGÅRD", 
STEPPING, 6070 CHRISTIANS
FELD, tlf. 74-568369.
OVE NIELSEN, gårdejer, født d. 
19.-9.-1958, søn af Anne Lise og 
Berthold Nielsen, gift i 1984 med 
Rigmor Skårup Nør, udearbejden
de, født d. 13.-7.-1960, datter af 
Inge og Carl Emil Nør. Parret 
har børnene: Christine, født d. 
19.-1.-1986 og Jeppe, født d. 6.- 
4.-1989.

O.N. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-10.-1980 fra sin 
far Berthold Nielsen. Gården er fra 1600.
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Ejendomsskyld 870.000. Areal 29 ha., heraf tilkøbt ialt 3,8 ha. Der er forpagtet 5 ha. 
Stuehuset er opført i 1843 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1965, som er renoveret i 1975, hestestald fra 1843 og lade fra 1920, desuden 
er der et maskinhus. Gården drives med en kvægproduktion på 35 årskøer, 40 ungdyr 
og 17 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er rug, byg og 
hvede. Der er 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg og 2 kornsiloer. Maskinstation bruges 
til en del af markarbejdet.

24.-2.-1981. J.K. overtog gården d. 15.-3.-1971 fra 
fra "Trommesgård" i 1953.

VESTERMARKSVEJ 4, FRØRUP 
VESTERMARK, 6070 CHRISTI
ANSFELD, tlf. 74-568366.
JOHANNES KNUDSEN, gårdejer, 
født d. 14.-3.-1942, søn af Mette 
Marie og Peter Knudsen, gift d. 
15.-5.-1971 med Birthe Crist, 
postarbejder, født d. 26.-12.-1942, 
datter af Maren og Ernst W. 
Crist. Parret har børnene: Per, 
født d. 24.-12.-1971, Lars, født 
d. 20.-1.-1974, og Hanne, født d. 

Peter Skov. Gården blev udstykket

Ejendomsskyld 780.000. Areal 15 ha., der er tilkøbt yderligere 2 ejendomme tilsammen 
31,7 ha., der er 4,3 ha. skov. Ejendomsskylden for de 2 tilkøbt ejendomme er på ialt 
1.860.000.
Stuehuset er opført i 1953 og løbende moderniseret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og svinestald, begge fra 1953, de er renoveret og udvidet senest i 1988 og er nu 
indrettet til kvægstald, lade, som er ændret til kvægstald i 1988, maskinhus og foder
lade fra 1976, der er udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 30 
årskøer, 30 ungdyr og 14 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 3 ammekøer af 
racen Charolais. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, byg, raps og sukkerroer. 
På gården er der 3 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo og korntørreri med varm luft. 
Der bruges en del maskinstation.

VESTERMARKSVEJ 8, FRØRUP 
VESTERMARK, 6070 CHRISTIANS
FELD, tlf. 74-568363.
JOHANNES AUGUST PETERSEN, 
gårdejer, født d. 10.-8.-1933, søn 
af Mette Line og Laurits Peter
sen, gift d. 11.-5.-1957 med Ma
rie Caroline Ellegaard, husmor, 
født d. 16.-2.-1937, datter af 
Kjirstine og Hans Ellegaard. Par
ret har børnene: Karen, født d. 
28.-5.-1958, Henning, født d. 4.- 

Mølleskov. Gården blev udstykket fra
6.-1961, og Tove, født d. 8.-7.-1966.
J.A.P. overtog gården d. 1.-4.-1957 fra Johan 
"Trommesgård" i 1953.
Areal 17,5 ha., heraf tilkøbt 9,2 ha. Der er forpagtet 2,5 ha.
Stuehuset er opført i 1953 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg- og 
svinestalde fra 1953, som er ombygget og udvidet til kvægstald i 1972, lade fra 1953 
og maskinhus fra 1979, der er udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduk
tion på 18 årskøer, 12 ungdyr og 9 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens 
salgsafgrøder er raps og hvede. Der er 3 traktorer. Maskinstation bruges til en del af 
markarbejdet.
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VESTERMARKSVEJ 11, "VIKINGHOLM", FRØRUP VESTERMARK, 6070 CHRISTIANS
FELD, tlf. 74-568241.
JACOB JACOBSEN, gårdejer, født d. 21.-7.-1947, søn af Marie og Hans Jacobsen, gift 
d. 20.-3.-1971 med Kirsten Højsgaard, sygeplejerske, født d. 15.-1.-1949, datter af 
Elly og Mathias Højsgaard. Parret har børnene: Trine, født d. 8.-5.-1973, Hans Henrik, 
født d. 8.-10.-1974, og Lene Marie, født d. 28.-7.-1980.
J.J. har været på Bygholm Landbrugsskole, han er kredsrepræsentant i MD-Foods og 
kredsrepræsentant i Landboforeningen for Haderslev Amt. Han overtog gården i 1972 
fra sin far Hans Jacobsen, som købte gården i 1963.
Ejendomsskyld 2.350.000. Areal 51 ha., der er 4,5 ha. Der er lejet 9 ha.
Stuehuset er opført i 1870 og ombygget flere gange, senest i 1964, det er modernise
ret efter overtagelsen. Der er et fodermesterhus fra 1964. Avlsbygningerne består af 
kvægstald fra 1870, som er ombygget flere gange, senest til svinestald i 1965, kvæg
stald fra 1964 udvidet i 1976, foderlade og lade fra 1930, maskinhuse fra 1964 og 
1979, der er 2 udendørs køresiloer og 2 gylletanke. Gården drives med en kvægproduk
tion på 64 årskøer, 78 ungdyr og 35 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 3 amme
køer og 6 ungdyr af racen Simmentaler. På gården er der 3 traktorer, 1 markvandings
anlæg, kornsilo, korntørreri med varm luft samt halmfyr. Der er 1 fodermester og der 
bruges maskinstation til en del af markarbejdet.

VOJUMVEJ 7, "STEPPINGGAARD", STEPPING, 6070 CHRISTIANSFELD, tlf. 74- 
568116.
NIELS HENRIK HANSEN, gårdejer, født d. 5.-6.-1962, søn af Ruth og Nis Hansen. 
N.H.H. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1990 fra 
sin far Nis Hansen, nuværende ejer er 4. generation på gården, som kom i familiens 
eje i 1887.
Ejendomsskyld 2.100.000 (før sidste byggeri). Areal 68 ha., der er frasolgt 1,5 ha. og 
der er 2 ha. skov og 5 ha. eng. Desuden er der forpagtet 7,5 ha.
Stuehuset er opført omkring 1600 og løbende moderniseret, der er et aftægtshus fra 
1924 og en medarbejderbolig, der bruges som aftægtshus fra 1972. Avlsbygningerne 
består af kvægstald fra 1900, som er ombygget til svinestald i 1986, svinestald fra 
1914 ombygget til kvægstald i 1970, kyllingehus fra 1991, lade fra 1910 ombygget 
efter en brand i 1944 og maskinhuse fra 1976 og 1987, der er gylletank. Gården drives 
med en slagtesvineproduktion på 1.700 stk. årligt, desuden er en kyllingeproduktion på 
ialt 350.000 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, rug, raps og frø
græs. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo og korntørreri med varm luft. På 
gården er der 1 fast medhjælper og der bruges lidt maskinstation.
N.H.H. ejer og driver også Vojumvej 2, den er på 30 ha. Ejendomsskyld 1.000.000.

Henrik, født d. 4.-2.-1951, og Jørgen Evald, født d.

VOJUMVEJ 16, VESTER STEPPING, 
6070 CHRISTIANSFELD, tlf. 74- 
568147.
NIELS THYGESEN, gårdejer, 
født d. 13.-9.-1923, søn af Kjer- 
stine og Thyge Thygesen, gift d. 
23.-4.-1948 med Clara Dalsgaard 
Sørensen, medhjælpende hustru, 
født d. 31.-12.-1925, datter af 
Petra Andrea og Evald Alfred Sø
rensen. Parret har børnene: Thy
ge, født d. 12.-4.-1949, Hans

7.-9.-1955.
N.T. har været på Gråsten Landbrugsskole, han har været medlem af sognerådet og 
været medlem af Menighedsrådet. Han overtog gården i november 1947 fra Peter Ras
mussen. Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 29,3 ha. Jorden er udlagt til braklægning 
efter EF-regler.
Stuehuset er opført i 1894 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1954, lade fra 1989 og maskinhus fra 1955. På gården er der 2 trakterer, 1 
mejetærsker, plansilo og korntørreri med varm luft.
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VOJUMVEJ 27, 6070 CHRISTI
ANSFELD, tlf. 74-568292.
ALFRED HANSEN, gårdejer, 
født d. 26.-7.-1931, søn af Gun
der og Niels Hansen, gift d. 
5.-7.-1974 med Jytte Poulsen, 
sygeplejerske, født d. 1.-7.-1938, 
datter af Elly og Frank Poulsen. 
Parret har børnene: Tina Gunde, 
født d. 7.-4.- 1976, og Karen 
Margrethe, født d. 14.-2.-1979. 
A.H. har været på Gråsten Land

brugsskole, han har været medlem af Stepping Menighed. Han overtog gården d. 1.- 
4.-1959 fra Stepping Præstegård, da den blev udstykket.
Ejendomsskyld 800.000. Areal 13,5 ha. Der er forpagtet 5 ha.
Stuehuset er opført i 1959. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1959, som er ud
videt i 1972, lade fra 1959. Gården drives med en kvægproduktion på 22 årskøer, 24 
ungdyr og 10 slagtekalve af racen SDM. Der er 1 traktor, andel i mejetærsker, korn
silo og korntøreri med varm luft. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

VOJUMVEJ 35, "RYTTERGÅRD", 
VESTER STEPPING, 6070 CHRI
STIANSFELD, tlf. 74-568166. 
LARS BECK HANSEN, gårdejer, 
født d. 6.-8.-1931, søn af Martha 
og Niels Hansen.
L.B.H. overtog gården i 1965 fra 
sin far Niels Hansen, nuværende 
ejer er 3. generation på gården. 
Areal 34 ha., heraf tilkøbt 7 ha. 
Stuehuset er opført i 1853 og lø
bende restaureret. Avlsbygnin
gerne består af kvægstald fra 1925, som er udvidet i 1981, lade fra 1853 og der er 
maskinhus. Gårdens besætning er på 27 ammekøer og 48 ungdyr af racen Limousine. 
Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, byg og havre. Der er 2 traktorer, 1 meje
tærsker, plansilo og korntørreri med kold luft. Maskinstation bruges til ajleudkørsel.

VOJUMVEJ 45, VESTER STEP
PING, 6070 CHRISTIANSFELD, 
tlf. 74- 568392.
ANTON JOHANSEN JØRGENSEN, 
gårdejer, født d. 1.-6.-1947, søn 
af Marie og Martin Jørgensen. 
A.J.J. har været på Gråsten 
Landbrugsskole, han er i besty
relsen for Kvægbrugsudvalget un
der Sønderjyllands Husmandsforening 
og er i bestyrelsen for vikarud
valget for Haderslev Østeramt.

Han overtog gården i 1977 fra sin far Martin Jørgensen, som købte gården i 1949, den 
var dengang på 7 ha.
Ejendomsskyld 3.500.000. Areal 85 ha., der er tilkøbt ialt 6 ejendomme på ialt 74 ha., 
heraf er 20 ha. eng og 1,5 ha. skov. Der er forpagtet 15 ha.
Stuehuset er opført i 1850 og løbende moderniseret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1954, som er udvidet i 1975, foderlade og lade fra 1975 og maskinhus fra 
1986, der er udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 52 årskøer, 
75 ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM, der er 2 heste. Planteproduktionens salgs
afgrøder er hvede, raps og byg. På gården er der 2 traktorer og 1 mejetærsker. Der 
er 1 fast medhjælper og der bruges lidt maskinstation.
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ØDISVEJ 36, "TAPSGÄRD", TAPS, 6070 CHRISTIANSFELD, tlf. 75-573127.
PETER JENSEN PETERSEN OG HENNING PETERSEN, gårdejere.
P.J.P. og H.P. er sønner af Marie Birgitte og Henrik Rasmus Petersen. 
P.J.P. blev gift d. 10.-5.-1958 med Birgit Korsgaard, medhjælpende æftefælle, født d. 
2.-6.-1933, datter af Inger og Ingvard Korsgaard. Parret har børnene: Jytte, født d. 
11.-10.-1959, Kren, født d. 28.-10.-1961, og Annette, født d. 5.-11.-1964.
Brødrene forpagtede gården i 1955 og overtog den i 1964 fra deres far Henrik Peter
sen, nuværende ejere er 3. generation på gården, som udflyttede fra Taps i 1835.
Ejendomsskyld 2.300.000. Areal 55 ha., heraf tilkøbt 5 ha., der er 1 ha. mose. Der er 
forpagtet 3 ha.
Stuehuset er opført i 1835 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1835, som er renoveret i 1951, svinestald fra 1910 renoveret i 1964, heste
stald fra 1835 ombygget til foderhus, lade fra 1890 og maskinhus fra 1966. Gården 
drives med en kvægproduktion på 22 årskøer og 50 ungdyr af racen SDM, desuden er 
der 4 ammekøer. Planteproduktionens salgsafgrøder er frøgræs, ærter, byg, hvede og 
havre. På gården er der 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, korntørreri med varm 
luft. Der bruges lidt maskinstation.

ØDISVEJ 116, "MØLLEGÅRDEN", 
BRÆNDØRE, 6070 CHRISTIANS
FELD, tlf. 75-573242.
TORBEN QVIST-PETERSEN, gård
ejer, født d. 1.-12.-1952, søn af 
Ellen og Sven Qvist-Petersen, 
gift d. 7.-8.-1981 med Hanne 
Marie Osvang Pedersen, bankassi
stent, født d. 29.-5.-1954, datter 
af Karen og Holger Pedersen. 
Parret har børnene: Christina, 
født d. 11.-10.-1982, og Anne, 

født d. 14.-4.-1986. T.Q.P. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården 
d. 1.-12.-1977 fra sin far Sven Qvist-Petersen, nuværende ejer er 6. generation på 
gården. Ejendomsskyld 2.300.000. Areal 51 ha., heraf tilkøbt 12,7 ha., der er 4 ha. eng 
og mose.
Stuehuset er opført i 1983 efter en brand. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 
1700, som er renoveret i 1900 og ændret til sostald i 1968, sostald fra 1973 renoveret 
i 1992, farestald og halmlade fra 1989, hestestald fra 1986, lade fra 1700 renoveret 
til korntørreringsanlæg i 1990 og maskinhus fra 1960, som er ombygget til sostald, og 
nyt maskinhus bygget i 1981, der er gylletank. Gården drives med en svineproduktion 
på 160 årssøer, der sælges ca. 3.700 smågrise årligt, desuden er der 4 avlsheste af 
racen Dansk Varmblod. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 2 
traktorer, 1 mejetærsker, plantørreri med varm og kold luft samt halmfyr. Maskinsta
tion bruges til lidt af markarbejdet.

ØDISVEJ 155, "DRIDEVAD", DRI- 
DEVAD, 6070 CHRISTIANSFELD, 
tlf. 75-598022.
NIS GEERTHSEN, gårdejer, født 
d. 8.-5.-1926, søn af Maria og 
Nis Geerthsen, gift d. 30.-9.-1954 
med Karen Kirstine Mogensen, 
medhjælpende ægtefælle, født d. 
8.-8.-1928, datter af Sørene Pe- 
trea og Marius Mogensen. Parret 
har børnene: Jørgen, født d. 13.- 
9.-1955, Kirsten, født d. 22.-4.- 
1957, og Lisbeth, født d. 2.-7.-1963.
K.K.M. er organist. N.G. overtog gården d. 1.-1.-1955 fra sin far Nis Geerthsen. 
Ejendomsskyld 790.000. Areal 12,3 ha.
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Stuehuset er opført i 1933 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1933, som er renoveret og udvidet. Det gamle stuehus fra 1800 er ombygget 
til ungdyrstald, svinestald er ombygget til kvægstald i 1970, lade fra 1900 og maskin
hus fra 1967. Gården drives med en kvægproduktion på 24 årskøer, 4 ungdyr og 12 
slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 2 traktorer 
og 1 markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til høst.

ÄSTORPVEJ 68, "LYKSGAARD", 
6093 SJØLUND, tlf. 75-574419. 
LAURIDS KORSGAARD THOM
SEN, gårdejer, født d. 17.-12.- 
1942, søn af Anna Kirstine Buhl 
og Arne Korsgaard Thomsen, gift 
d. 8.-4.-1971 med Grethe Serup, 
børnehaveklasseleder, født d. 
20.-11.-1943, datter af Signa Jo
hanne og Peter Christian Serup. 
Parret har børnene: Lars, født d. 
19.-2.-1972, Henrik, født d. 24.- 

4.-1975, og Søren, født d. 5.-5.-1978.
L.K.T. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården i 1971 fra sin far 
Arne Korsgaard Thomsen, sorn købte den i 1935. Gården er udflyttet fra Sjølund i 
1805. Ejendomsskyld 1.850.000. Areal 42 ha., heraf tilkøbt 8 ha., der er 3 ha. skov.
Der er forpagtet 11 ha.
Stuehuset er opført i 1805 og moderniseret i 1975 og udvidet i 1985. Avlsbygningerne 
består af kvægstald fra 1959, som er renoveret i 1976, samme år blev der bygget ung
dyrstald og maskinhus, svinestald fra 1805, lade fra 1972 og foderlade fra 1991, der er 
udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 68 årskøer, 70 ungdyr og 
35 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 7 årssøer. Planteproduktionens salgsaf
grøder er fabriksroer og korn. Der er 4 traktorer og halmfyr. På gården er der 1 fuld
tids og 1 deltids medhjælper og der bruges lidt maskinstation.

ÅSTORPVEJ 89, "SØNDERHAVE- 
GAARD", ÄSTORP, 6070 CHRI
STIANSFELD, tlf. 75-573019. 
ARNE HESSELVIG, gårdejer, 
født d. 7.-1.-1938, søn af Marie 
og Peter Hesselvig, gift d. 25.- 
4.-1959 med Karen Margrethe 
Hesselvig, servitrice, født d. 
21.-11.-1936, datter af Margre
the og Johannes Christiansen. 
Parret har børnene: Susanne, 
født d. 2.-10.- 1957, Gitte, født 
d. 28.-8.-1961, Kirsten, født d. 10.-8.-1967, og Birgit, født d. 26.-10.-1974.
A.H. overtog gården i 1970 fra Chr. Eriksen.
Ejendomsskyld 2.400.000 Areal 59 ha., heraf tilkøbt 20 ha., der er 4 ha. skov, desuden 
er der udgravet og udlagt 10.000 kvadratmeter sø. Der er forpagtet 4 ha.
Stuehuset er opført i 1856 og moderniseret i 1974. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1856, som er ombygget til svinestald i 1974 og renoveret i 1988, hestestald 
og svinestald, begge fra 1856, er ombygget til svinestald i 1974 og renoveret i 1988, 
svinestalde fra 1974 og 1982 renoveret i 1988, lade fra 1856 renoveret i 1974 og ma
skinhus fra 1986. Gården drives med en svineproduktion på 250 årssøer, der sælges ca. 
5.200 smågrise årligt, desuden er der 4 heste af racen Holstener, de bruges til avl og 
ringridning. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. På gården er der 6 
traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og korntørreri med kold luft. Der er 1 skoledreng 
til hjælp og der bruges lidt maskinstation.
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GRAM

AFTÆGTEN 3, ENDRUPSKOV, 6510 GRAM, tlf. 74-822108.
MARKUS HANSEN, gårdejer, født d. 28.-3.-1950, søn af Johanne og Christian Hansen, 
gift d. 12.-11.-1983 med Ruth Brandenhoff, ekspeditrice, født d. 11.-8.-1954, datter af 
Margrethe og Hans Peter Brandenhoff. Parret har børnene: Toni, født d. 12.-6.-1978, 
Torsten, født d. 30.-7.-1984, og Maja, født d. 1.-7.-1988.
M.H. har været pä Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-3.-1977 fra sine 
forældre Johanne og Christian Hansen. Gården var ude af slægtens eje fra 1880-1934, 
den blev dengang tilbagekøbt.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 41 ha., heraf tilkøbt 18 ha., der er 10 ha. eng og 1 ha. 
skov. Der er forpagtet 20 ha.
Stuehuset er opført i 1984. Avlsbygningerne består af kostald fra 1978, kreaturstald 
fra 1954, lade fra 1900 og maskinhus fra 1981. Gården drives med en kvægproduktion 
på 24 årskøer og 35 ungdyr af blandet race. Der er 2 traktorer, 1 selvkørende mark
vandingsanlæg, tårnsilo og korntørreri med kold luft. Maskinstation bruges til en del 
af markarbejdet.

AFTÆGTEN 4, ENDRUPSKOV, 6510 GRAM.
ANDERS SKJØTH, gårdejer, født d. 23.-2.-1930, søn af Thea og Jens Skjøth, gift d. 
23.-2.-1958 med Elly Jæger Hansen, hjemmegående husmor, født d. 23.-2.-1934, datter 
af Johanne Kirstine og Svend Åge Hansen. Parret har børnene: Hans Åge, født d. 
14.-7.-1953, Jonna, født d. 1.-9.-1954, Svend Erik, født d. 21.-9.-1959, og Birgitte, 
født d. 25.-11.-1967.
A.S. er medlem af Gram Menighedsråd. Han overtog gården d. 1.-7.-1966 fra Claudi- 
ana og Søren Riisager.
Ejendomsskyld 600.000. Areal 22,7 ha., heraf 1,5 ha. skov og 3,5 ha. eng. Der er for
pagtet 13 ha.
Stuehuset er opført i 1934 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1934, svinestald fra 1934 ombygget til kostald i 1975, lade fra 1958 ændret 
til kreaturstald i 1975, der er maskinhus fra 1962. Gården drives med en kvægpro
duktion på 20 årskøer, 20 ungdyr og 10 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens 
salgsafgrøde er fabrikskartofler. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og 1 rørvandings
anlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

AFTÆGTEN 5, ENDRUPSKOV, 
6510 GRAM, tlf. 74-821847.
EJNER IBSEN, gårdejer, født d. 
24.-7.-1934, søn af Minna og Pe
ter Ibsen, gift d. 5.-5.-1962 med 
Alice Petersen, medhjælpende hu
stru, født d. 28.-10.-1929, datter 
af Kirstine og Niels Petersen. 
Parret har børnene: Gunnar, født 
d. 21.-9.-1951, Ulla, født d. 30.- 
10.-1962, Bjarne, født d. 10.-10.- 
1963, og Lene, født 30.-9.-1965.

E.I. overtog gården d. 1.-11.-1962 fra Mathias Brodersen.
Ejendomsskyld 525.000. Areal 18,2 ha. Der er forpagtet 10 ha.
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Stuehuset er opført i 1880 og restaureret i 1975. Avlsbygningerne består af kvægstald 
fra 1975, lade fra 1956 og maskinhus fra 1950. Gården drives med en kvægproduktion 
på 20 årskøer, 20 ungdyr og 10 slagtekalve af racen SDM. Der er 3 traktorer. Maskin
station bruges til en del af markarbejdet.

ARNUM NØRREMARK 30, "NØRREMARK", ARNUM, 6510 GRAM, tlf. 74-826234. 
VAGN SCHMIDT, gårdejer, født d. 13.-11.-1941, søn af Marie og Jens Schmidt, gift d. 
2.-9.-1978 med Annelise Nissum, sygehjælper, født d. 3.-9.-1946, datter af Ingeborg 
Debel. Parret har børnene: Mette, født d. 28.-9.-1973, Torben, født d. 11.-12.-1974, og 
Lars, født d. 28.-8.-1980.
V.S. driver travstutteri og Arnum Hestemarked, som begge er startet i 1971. Han 
overtog gården d. 1.-11.-1964 fra sin mor Marie Schmidt. Nuværende ejer er 3. gene
ration på gården, som er udstykket fra "Toftegården" i 1903.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 46 ha., heraf tilkøbt 5 ha., der er 2 ha. skov. Der er 
bortforpagtet 15 ha.
Stuehuset er opført i 1968. Avlsbygningerne består af hestestald fra 1966, kostald fra 
1904 ombygget til heste og restauration i 1970, der er lade fra 1952. Gården drives 
som hestestutteri med en bestand på 16 heste, desuden er der 70 hjorte. Der er 3 
traktorer. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

brugsskole. Han overtog gården d. 15.-10.-1967 fra

BIRKVEJ 12, VESTER LINDET, 
6510 GRAM, tlf. 74-821685.
AUGUST MAHMENS, gårdejer, 
født d. 5.-5.-1922, søn af Caro
line og Johannes Mahmens, gift 
d. 29.-4.-1950 med Anne Marie 
Holst, født d. 2.-9.-1928, datter 
af Cathrine og Hans Holst. Par
ret har børnene: Marianne, født 
d. 18.-10.-1952 og Merete, født 
d. 21.-5.-1958.
A.M. har været på Gråsten Land- 

Bertel Enemark.
Ejendomsskyld 760.000. Areal 20,9 ha.
Stuehuset er opført i 1867 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1964, svinestald og lade begge fra 1950 samt maskinhus fra 1948. Besæt
ningen består af 6 ammekøer og 2 ungdyr af blandet race. Planteproduktionens salgs
afgrøder er korn og raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo og korntørreri 
med varm luft. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

BRANDENHOFVEJ 3, TISET, 
6510 GRAM, tlf. 74-823410. 
VIGGO MIKAEL JESSEN, gård
ejer, født d. 19.-8.-1956, søn af 
Mette Margrethe og Magnus Mi
kael Jessen, gift med Signe Han
sen Olesen, sygehjælper, født d. 
31.-12.-1952, datter af Johanne 
og Niels Christian Olesen.
V.M.J. har været på Ladelund 
Landbrugsskole. Han overtog går
den d. 1.-1.-1985 fra sin mor 
Mette Margrethe Jessen. Nuvæ
rende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 37 ha., heraf tilkøbt 7 ha., der er 4 ha. skov. Der er 
forpagtet 33 ha.
Gården brændte ved en pyromanbrand i 1955, stuehuset blev genopført i 1956. Avlsbyg
ningerne blev genopført med kvægstald i 1956, siden er der bygget ungkreaturstald, 
lade og maskinhus alle fra 1989. Gården drives med en kvægproduktion på 37 årskøer,



-205- 

62 ungdyr og 18 slagtekavle af racen SDM, desuden er der 1 ammeko af racen Sim
mentaler. Planteproduktionens saglsafgrøder er byg, hvede og raps. Der er 3 traktorer, 
1 mejetærsker, tårnsilo og korntørreri med varm luft. Maskinstation bruges til en del 
af markarbejdet.

J.Ø.S. har været på Kjærgård Landbrugsskole. Han

BROGÅRDVEJ 3, "HØJGÅRD", 
ENDRUPSKOV, 6510 GRAM, tlf. 
74-822314.
JØRGEN ØSTERGÅRD SAND
BERG, gårdejer, født d. 14.-3.- 
1950, søn af Mary og Magnus 
Sandberg, gift d. 17.-5.-1975 med 
Maren Signete Brok, sparekasse
assistent, født d. 26.-4.-1950, dat
ter af Agnes og Svend Brok. Par
ret har børnene: Pia, født d. 17.- 
4.-1976, Vivi, født d. 5.-7.-1979, 
og Ivan, født d. 30.-9.-1983. 
overtog gården d. 1.-1.-1977 fra 

sine forældre Mary og Magnus Sandberg. Gården har været i slægtens eje siden 1788. 
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 92,4 ha., heraf tilkøbt 15,1 ha. Der er forpagtet 15 
ha. Gården brændte i 1911 og blev genopført med stuehus, som er restaureret i 1974 
og derefter løbende. Avlsbygningeren blev genopført med kostald ændret senest i 
1977, ungkreaturstald ændret i 1966, der er ungkreaturstald fra 1978, maskinhus fra 
1968, foderhus fra 1979 og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 60 
årskøer og 95 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 
4 traktorer, 1 selvkørende markvandingsanlæg og staldvarme anvendes til opvarmning 
af stuehuset. På gården er ansat 1 fodermester. Maskinstation bruges til en del af 
markarbejdet.

BROGRÅDVEJ 5, ENDRUPSKOV, 
6510 GRAM, tlf. 74-821755. 
ANTON OTTO OSTED HANSEN, 
gårdejer, født d. 8.-2.-1921, søn 
af Louise Birgitte Hansen, gift 
d. 27.-4.-1948 med Gerda Kristi
ne Møller, født d. 21.-11.-1928, 
datter af Anne Marie Johanne 
og Jens Andreasen Møller. Par
ret har børnene: Annalise, født 
d. 16.-6.-1948, Elli, født d. 4.- 
2.- 1954, tvillingerne Ole og
Mona, født d. 13.-2.-1959, og Gitte, født d. 29.-1.-1969.
A.O.O.H. overtog gården d. 1.-4.-1948 fra Hermann Andersen.
Ejendomsskyld 395.000. Areal 10 ha., heraf tilkøbt 2,5 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1922 og løbende restaureret. Der er 1 traktor.

BRÆNDSTRUPVEJ 6, "BALLEGÅRD", FOLE, 6510 GRAM, tlf. 74-822951.
SVEND KORSHOLM ENEVOLDSEN, gårdejer, født d. 30.-10.-1953, søn af Anne Marie 
og Otto Ejgaard Enevoldsen, gift d. 6.-8.-1988 med Tove Søgaard, medhjælpende hu
stru, født d. 9.-5.-1958, datter af Esther og Svend Helge Søgaard. Parret har sønnen 
Peter, født d. 25.-12.-1990.
S.K.E. har været på Riber Kjærgård og Borris landbrugsskoler. Han overtog gården i 
april 1991 fra Mads Børge Jessen.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 34 ha., heraf 2 ha. skov og 4 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1847. Avlsbygingerne består af kvægstald fra 1900, svinestald og 
makinhus fra 1979, udendørs køresilo og gylletank. Gården drives udelukkende med 
planteproduktion bestående af hvede, byg og raps. Der er plansilo samt plantørreri 
med varm og kold luft. S.K.E. ejer og driver også Hvidballevej 2, Rødding Kommune.
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BRÆNDSTRUPVEJ 12, "KJELDKÆRGAARD", FOLE, 6510 GRAM, tlf. 74-821579. 
KENNARD BEYER, gårdejer, født d. 17.-6.-1952, søn af Ruth og Wagn Beyer, født d. 
25.-9.-1976 med Oette Juhl Lund, kommuneassistent, født d. 25.-9.-1955, datter af 
Ellen Kathrine og Christian Simonsen Lund. Parret har børnene: Rikke, født d. 19.- 
7.-1978, Henning, født d. 15.-5.-1981, og Kia, født d. 23.-1.-1987.
K.B. har været på Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-6.-1976 fra sine 
svigerforældre Ellen Kathrine og Christian Simonsen Lund. Nuværende ejer er 8. gene
ration på gården, som blev bygget af en præst i 1806, han byggede den til sine 2 
sønner. Ejendomsskyld 2.550.000. Areal 58 ha., heraf 5 ha. skov og 3,5 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1806 og restaureret i 1970. Avlsbygningerne består af svinestald 
fra 1977, lade fra 1990 og maskinhus. Gården drives med et mindre svinehold. Plante 
produktionens salgsafgrøder er ærter, raps, frø, hør, korn og græs til tørrestation. 
Nødvendige maskiner til produktionen forefindes. Maskinstation bruges til en del af 
markarbejdet.

BRÆNDSTRUPVEJ 13, "HØJGÅRD", FOLE, 6510 GRAM, tlf. 74-820604.
BJARNE SKJØTH, forpagter/gårdejer, født d. 13.-8.-1961, søn af Grethe og Karsten 
Skjøth.
B.S. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole, han er kredsrepræsentant i M.D. 
Food og er i bestyrelsen for Vikarforeningen. Han forpagtede gården d. 1.-4.-1990 af 
Menighedsrådet i Fole.
Ejendomsskyld 840.000. Areal 18 ha., heraf 2 ha. eng. Der er forpagtet 12 ha.
Stuehuset er opført i 1955. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade begge fra 
1955 samt maskinhus fra 1960. Gården drives med en kvægproduktion på 30 årskøer, 
35 ungdyr af racen SDM. Der er 2 traktorer, 1 tårnsilo og korntørreri med kold luft. 
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

BRÆNDSTRUPVEJ 17, "HOLTE- 
GÅRD", FOLE, 6510 GRAM, tlf. 
74-821577.
GUNNAR JUHL BLADT, gårdejer, 
født d. 9.-6.-1940, søn af Lilli og 
Peter Bladt, gift d. 19.-10.-1963 
med Birgit Ravn, medhjælpende 
hustru, født d. 11.-4.-1942, dat
ter af Marie og Daniel Ravn. Par
ret har børnene: Palle, født d. 
2.-8.-1965, og Morten, født d. 
15.-11.-1974.
G.J.B. har været på Riber Kjær

gård Landbrugsskole og er i repræsentantskabet for M.D. Food. Han forpagtede gården 
d. 1.-11.-1963 og købte den d. 1.-11.-1972 fra sine svigerforældre Marie og Daniel 
Ravn. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som kom i familiens eje i 1904. 
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 42 ha., heraf 2,2 ha. skov. Der er forpagtet 40 ha. 
Stuehuset er opført i 1882 og restaureret flere gange senest i 1975. Avlsbygningerne 
består af ko- og svinestalde, begge fra 1959, lade fra 1900, maskinhus fra 1978 og 
udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 26 årskøer, 45 ungdyr og 
14 slagtekalve af racen RDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps, frø og 
ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo og korntørreri med kold luft. Man 
har 1 skoledreng til hjælp. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

BRÆNDSTRUPVEJ 18, "SKOVLY", SKAFTKÆR, 6510 GRAM, tlf. 74-821654.
JESSEN HOLST, født d. 3.-9.-1936, søn af Johanne og Peter Holst, gift d. 7.-2.-1959 
med Bodil Marie Birk, født d. 28.-8.-1939, datter af Kristine og Otto Christensen. 
Parret har børnene: Helle, født d. 11.-5.-1959, Peter, født d. 9.-8.-1961, Britta, født 
d. 12.-1.-1963, Eva, født d. 27.-4.-1967, og Lars, født d. 6.-12.-1971.
J.H. overtog gården d. 1.-5.-1985 fra Inger og Hans Petersen.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 11 ha., heraf 5,5 ha. skov. Der er bortforpagtet 5,5 
ha.
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"Skovly"s stuehus er opført i 
1948 og løbende restaureret. 
Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1948 ombygget til svi
nestald i 1968 og samme år blev 
der opført endnu en svinestald, 
bygningerne er i 1985 ændret til 
maskinfabrik.

BRÆNDSTRUPVEJ 19, "DYSSE
GÅRDEN", FOLE, 6510 GRAM, 
tlf. 74-821820.
BØRGE NØRGÅRD NIELSEN, 
gårdejer, født d. 20.-8.-1936, søn 
af Karen og Martin Nielsen, gift 
d. 12.-7.-1964 med Inga Schmidt, 
husmor, født d. 5.-8.-1938, dat
ter af Oline og Peter Schmidt. 
B.N.N. arbejder hos Seem Stald
inventar og har været på Høng 
Landbrugsskole. Han overtog går
den d. 1.-4.-1964 fra Jens Peter 
Thomsen.
Ejendomsskyld 770.000. Areal 10 ha.
Stuehuset er opført i 1947 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af farestald 
fra 1981 samt goldsostald og lade, begge fra 1947. Gården drives udelukkende med 
planteproduktion bestående af korn. Der er 2 traktorer.

BRÆNDSTRUPVEJ 20, BRÆNDSTRUP, 6510 GRAM, tlf. 74-822833.
HENNING CHRISTENSEN, kreaturhandler, født d. 30.-10.-1956, søn af Anne Mar
grethe og Kaj Christensen.
H.C. overtog gården d. 1.-11.-1981 fra Søren Matzen. Gården er udstykket som stats
husmandsbrug fra "Ballegård".
Ejendomsskyld 600.000. Areal 10 ha., heraf 5 ha. eng. Der er bortforpagtet 5 ha. 
Stuehuset er opført i 1949 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald, lade og maskinhus, alle fra 1949. H.C. er handelsmand og har derfor skiftende 
besætninger.

BRÆNDSTRUPVEJ 21, 6510 GRAM, tlf. 74-821582.
CHRISTIAN HAUSTED, gårdejer, født d. 25.-7.-1915, gift d. 5.-10.-1947 med Anna 
Christensen, født d. 4.-4.-1925. Parret har børnene: Aase, født d. 28.-8.-1958, Herluf, 
født d. 15.-2.-1959, og Grethe, født d. 11.-5.-1960.
C.H. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1947, da den 
blev udstykket som statshusmandsbrug fra "Ballegård".
Ejendomsskyld 720.000. Areal 11 ha.
Stuehuset er opført i 1948 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald, svinestald og lade, alle fra 1948, og maskinhus fra 1960. Gården drives ude
lukkende med planteproduktion bestående af korn. Der er 2 traktorer, tårnsilo og korn
tørreri med varm luft. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

ENDRUPSKOV BYVEJ 4, "HOVEDGÅRDEN", ENDRUPSKOV, 6510 GRAM, tlf. 74- 
822927.
PAUL GØRUP JUSTESEN, landbrugslærer, født d. 24.-4.-1954, søn af Minna og Gørup 
Justensen, gift d. 21.-4.-1984 med Merete Vernersen, køkkenassistent, født d. 10.-5.- 
1964, datter af Ingerlise og Henning Vernersen. Parret har sønnen Kristian, født d.
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14.-8.-1985.
Paul G. Justesen har været på 
Kalø og Nordisk landbrugsskoler, 
han er i bestyrelsen for Raceud
valg under Dansk Fåreavl. Han 
overtog gården d. 20.-2.-1983 fra 
Egon Ibsen.
Ejendomsskyld 420.000. Areal 10 
ha. Der er forpagtet 1,5 ha. 
Stuehuset er opført i 1800 og 
restaureret i 1975. Avlsbygninger
ne består af kvægstald fra 1870 

og lade fra 1986. Besætningen består af 60 får. Planteproduktionens salgsafgrøde er 
kartofler. Der er 1 selvkørende markvandingsanlæg, og maskinstation bruges til en del 
af markarbejdet.

ENDRUPSKOV BYVEJ 8, ENDRUPSKOV, 6510 GRAM, tlf. 74-823271.
LEIF HANSEN JENSEN, chauffør, født d. 6.-8.-1952, søn af Linne og Valdemar 
Jensen.
L.H.J. overtog gården d. 4.-12.-1985 fra sin far Valdemar Jensen.
Ejendomsskyld 411.000. Areal 12 ha., heraf 2 ha. eng. Der er forpagtet 5 ha.
Stuehuset er opført i 1890 og restaureret i 1988. Avlsbygningerne består af kvægstald 
fra 1890 og lade fra 1985. Besætningen består af 50 får.

ENGVEJ 15, "ENGGÅRDEN", TISET, 6510 GRAM, tlf. 74-823434.
LEIF ENGELHARDT NANNESTAD, skovrider, født d. 22.-2.-1933, søn af Inga og Knud 
Nannestad, gift d. 18.-9.-1954 med Ingrid Bruland, laborant/fodplejer, født d. 29.-7.- 
1933, datter af Astrid og Ditlef Bruland. Parret har børnene: Vibeke, født d. 4.-2.- 
1960, Carsten, født d. 22.-6.-1961, og Merete, født d. 15.-11.-1965.
L.E.N. er landmand og beskikket cencor i Skovbrugets Driftsplanlægning og er medlem 
af Danske Skoves Handelsudvalg. Han overtog gården d. 1.-5.-1984 fra Inger Haarvik. 
Ejendomsskyld 930.000. Areal 19 ha., heraf 6 ha. skov og 2,5 ha. eng. Der er bort- 
forpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført i 1870 og restaureret i 1971 og 1992. Avlsbygningerne består af 
kvægstald og lade, begge fra 1870, svinestald og lade, begge fra 1972, og maskinhus 
fra 1960. Der er 1 traktor.

FOLEVEJ 1, "ENGHAVE", 6510 
GRAM, tlf. 74-821563.
EJNAR RASMUSSEN, gårdejer, 
født d. 7.-4.-1926, søn af Hansi
ne og Hans Peter Rasmussen, 
gift d. 8.-6.-1957 med Marie 
Hoffbeck, født d. 9.-6.-1934, 
datter af Elisabeth og Jens 
Hoffbeck. Parret har børnene: 
Kaj, født d. 26.-9.-1959, og Lis, 
født d. 10.- 8.-1962.
E.R. overtog gården d. 1.-3.-
1957, den blev dengang udstykket fra Gram Gods.
Ejendomsskyld 810.000. Areal 14,2 ha. Der er forpagtet 7 ha.
Stuehuset er opført i 1957. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade, begge fra 
1957, og maskinhus fra 1976. Gården drives med en kvægproduktion på 16 årskøer og 
22 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 2 traktorer, 
1 mejetærsker og 1 selvkørende markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til en del af 
markarbejdet.
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FOLEVEJ 3, 6510 GRAM, tlf. 
74-821383.
SVEND ANDERSEN, født d. 4.- 
9.-1935, søn af Cecilie og Chri
stian Andersen.
S.A. har været på Gråsten Land
brugsskole. Han overtog gården i 
foråret i 1965 fra sine forældre 
Cecilie og Christian Andersen. 
Gården blev udstykket i 1930 fra 
"Hornsgård".
Areal 11,1 ha. Der er forpagtet 
12 ha.

Stuehuset er opført i 1930 og restaureret i 1978. Avlsbygningerne består af kvægstald 
fra 1930 renoveret i 1978 og ungkreaturstald fra 1979. Gården drives udelukkende med 
planteproduktion bestående af kartofler, ærter, raps og byg. Der er 2 traktorer, 1 
mejetærsker og 1 rørvandingsanlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

FOLEVEJ 4, 6510 GRAM, tlf. 74-821662.
EGON VEJEN, gårdejer, født d. 7.-3.-1929, søn af Gerda og Johannes Vejen, gift d. 
4.-3.-1955 med Gundhild Behrens, husassistent, født d. 27.-4.-1932, datter af Kirstine 
og Carl Behrens. Parret har børnene: Børge, født d. 13.-4.-1956, Johannes, født d. 
1.-11.-1958, og Lisbeth, født d. 14.-1.-1961.
E.V. er savværksarbejder. Han overtog gården i 1957, da den blev udstykket fra Gram 
Gods. Ejendomsskyld 670.000. Areal 9,8 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1957 og restaureret i 1990. Avslbygningerne består af kvægstald 
fra 1957 og maskinhus fra 1964. Der er 1 traktor og 1 rørvandingsanlæg.

FOLEVEJ 5, FOLE, 6510 GRAM, 
tlf. 74-822378.
BERTEL BORRING, gårdejer, 
født d. 8.-4.-1911, søn af Else 
og Thomas Borring, gift d. 
28.-8.-1932 med Julie Kristian
sen, født d. 10.-11.-1911, datter 
af Mette Christine og Wilhelm 
Kristiansen. Parret har børnene: 
Erik, født d. 10.-10.-1930, Ver
ner, født d. 29.-10.-1933, l'ove, 
født d. 15.-2.-1934, Kjeld, født 
d. 6.-9.-1941, Gunnar, født d. 8.-3.-1945, Bent, født d. 4.-9.-1946, Sejer, født d. 
10.-5.-1949, og Herdis, født d. 8.-12.-1950.
B.B. overtog gården d. 1.-12.-1932 fra Søren Riisager. Ejendomsskyld 580.000. Areal 
11,7 ha. Jorden er bortforpagtet. Stuehuset er opført i 1930, det er renoveret i 1979 
og 1991. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestalde, begge fra 1930, svinestald 
fra 1966 og maskinhus fra 1976. Der er 1 traktor og 1 rørvandingsanlæg.

FOLEVEJ 6, 6510 GRAM, tlf. 
74-822033.
KARSTEN SKJØTH, gårdejer, 
født d. 9.-8.-1928, søn af Thea 
og Jens Skjøth, gift d. 14.-3.-1953 
med Margrethe Rasmussen, født 
d. 30.-8.-1928, datter af Anna og 
Jens Peter Rasmussen. Parret 
har børnene: Jens Ove, født d. 
9.-3.-1954, Marianne, født d. 30.- 
5.-1957, og Bjarne, født d. 13.- 
8.-1961.
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K.5. er i repræsentantskabet ved Vestjyske Slagterier. Han overtog gården d. 1.-4.- 
1957, da den blev udstykket fra "Gram Gård".
Ejendomsskyld 710.000. Areal 11,5 ha., heraf 1,5 ha. ellekrat. Der er forpagtet 7 ha. 
Stuehuset er opført i 1957 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1957, lade fra 1957 ændret til svinestald i 1971 og maskinhus fra 1983. 
Gården drives med en kvægproduktion på 13 årskøer og 15 ungdyr af racen SDM, des
uden er der 8 årssøer, der produceres 120 salgtesvin årligt. Der er 1 traktor, 1 meje
tærsker og 1 selvkørende markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til en del af 
markarbejdet.

FOLEVEJ 7, FOLE, 6510 GRAM, 
tlf. 74-821384.
CHRISTIAN SCHMIDT, gårdejer, 
født d. 28.-6.-1935, søn af Anne 
Margrethe og Chresten Schmidt, 
gift d. 13.-11.-1965 med Ragn
hild Dahl Andreason, hjemmehjæl
per, født d. 3.-6.-1940, datter af 
Kathrine og Jørgen Skjøth Andrea
son. Parret har børnene: Margre
the, født d. 1.-4.-1966, og Con
nie, født d. 28.-5.-1970.

C.S. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1965 fra sine 
forældre Anne Margrethe og Chresten Schmidt.
Ejendomsskyld 720.000. Areal 13,5 ha. Der er forpagtet 6 ha.
Stuehuset er opført i 1935 og restaureret i 1966. Avlsbygningerne består af kvægstald 
fra 1935 renoveret i 1970, svinestald fra 1970 og maskinhus fra 1985. Gården drives 
med en kvægproduktion på 18 årskøer og 28 ungdyr af racen SDM, desuden er der 45 
årssøer, der sælges 900 smågrise årligt. Der er 2 traktorer og 1 selvkørende markvan
dingsanlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

FOLEVEJ 9, FOLE, 6510 GRAM, tlf. 74-821217.
FRODE BLADT, chauffør, født d. 21.-5.-1959, søn af Lilli og Peter Bladt, gift d. 
13.-5.-1989 med Kirsten Nielsen, butiksmedhjælper, født d. 21.-11.-1962, datter af 
Anni og Svend Åge Nielsen. Parret har børnene: Asger, fdøt d. 23.-5.-1983, og Anders, 
født d. 21.-6.-1988.
F.B. er chauffør ved M.D. Food, han har været på Ladelund Landbrugsskole og er med
lem af Skolebestyrelsen og kasserer i Hareby Vindmøllelaug. Han overtog gården d. 
1.-4.-1986 fra Peter Vodder.
Ejendomsskyld 710.000. Areal 14,7 ha., heraf 1,5 ha. eng. Der er forpagtet 26 ha. 
Stuehuset er opført i 1938 og restaureret i 1966. Avlsbygningerne består af kvægstald 
fra 1938, svinestald fra 1976, lade fra 1950 og maskinhus fra 1982. Gården drives med 
en slagtesvineproduktion på 150 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er fa
brikskartofler, ærter, korn og hø. Der er 2 traktorer og 1 selvkørende markvandings
anlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

FOLEVEJ 10, "LANGDEEL", FO
LE, 6510 GRAM, tlf. 74-821666. 
HINRICH FØLSTER, gårdejer, 
født d. 11.-11.-1913, søn af Ca
tharina Marie og Hermann Hin
rich Følster, gift d. 17.-1.-1954 
med Hanne Christine Schmidt, 
født d. 19.-5.-1919, datter af 
Dorothea Auguste og Friedrich 
Wilhelm Schmidt. Parret har 
datteren Karin, født 9.-4.-1957. 
H.F. har været på Berghof Land
brugsskole i Tyskland. Han
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overtog gården d. 1.-1.-1948 fra sine forældre Catharina Marie og Hermann Hinrich 
Følster.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 38 ha., der er frasolgt 1,8 ha., og der er 2 ha. skov. 
Der er bortforpagtet 13 ha.
Stuehuset er opført i 1860 og restaureret i 1975. Avlsbygningerne består af kostald 
fra 1912 renoveret i 1985, svinestald fra 1923 renoveret i 1988, lade fra 1860 og 
maskinhus fra 1958. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af 
raps, hvede og byg. Der er 2 traktorer, kornsilo, tårnsilo og korntørreri med varm 
luft. Maskinstation bruges til markarbejdet.

FOLEVEJ 11, "FYLDBINGGÄRD", 
FOLE, 6510 GRAM, tlf. 74- 
822059.
JØRGEN HANSEN, gårdejer, 
født d. 18.-2.-1941, søn af Anna 
Cathrine og Christian Hansen, 
gift d. 4.-7.-1967 med Asta 
Frandsen, født d. 8.-3.-1949, dat
ter af Kristine og Kristian 
Frandsen. Parret har børnene: 
Christian, født d. 29.-11.-1969, 
Carsten, født d. 8.-7.-1971, og 
Claus, født d. 11.-6.-1975.

J.H. har været på Gråsten Landbrugsskole og er medlem af Fole Menighedsråd. Han 
overtog gården d. 1.-5.-1970 fra sin far Cristian Hansen. Nuværende ejer er 9. gene
ration på gården, som kom i familiens eje i 1752.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 35 ha., heraf tilkøbt 2 ha., der er 2 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1819 og restaureret i 1955. Avlsbygningerne består af kvægstald 
fra 1819 restaureret i 1925 og 1968, lade fra 1819 restaureret i 1925, maskinhus fra 
1978 og udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 25 årskøer og 30 
ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer, 1 
mejetærsker, 1 selvkørende markvandingsanlæg, kornsilo og korntørreri med kold luft. 
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

FOLEVEJ 12, "GRIMSMAJ- 
GAARD", FOLE, 6510 
GRAM, tlf. 74-821667.
HANS HOLDEN WIND, 
gårdejer, født d. 24.-2.-1947, 
søn af Margrethe og Jens 
Lycke Wind, gift d. 9.-10.- 
1976 med Anne Solveig Ja
kobsen, født d. 11.-9.-1956, 
datter af Elly Rigmor og 
Poul Raymond Jakobsen. 
Parret har børnene: Lise, 
født d. 23.-5.-1977, Inge, født d. 5.-12.-1978, og Jens, født d. 13.-5.-1982.
H.H.W. driver maskinstation, som han startede i 1975, han har været på Kjærgård 
Landbrugsskole og er medlem af Skolebestyrelsen. Han overtog gården i 1977 fra sine 
forældre Margrethe og Jens Lycke Wind. Nuværende ejer er 11. generation på gården, 
som har været i slægtens eje siden 1663.
Ejendomsskyld 1.550.000. Areal 66 ha. Der er bortforpagtet 26,3 ha., og der er for
pagtet 7 ha.
Gården brændte d. 9.-10.-1939 og blev genopført med stuehus, sostald, svinestald og 
lade, alle fra 1940, desuden er der maskinhuse fra 1971 og 1986. Gården drives ude
lukkende med planteproduktion bestående af kartofler, korn og ærter. Der er 8 trak
torer, 3 mejetærskere, 1 rørvandingsanlæg, 1 ammoniaknedfælder, 2 finsnittere, 1 
slamsuger, 2 marksprøjter, 1 bigballepresser, 2 gummigede, 1 rendegraver, kornsilo, 
tårnsilo og korntørreri med varm luft. På maskinstationen er ansat 5 medhjælpere.
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FOLEVEJ 14, "AAKJÆR", FOLE, 6510 GRAM, tlf. 74-820501.
CHRISTIAN CLAUSEN, gårdejer, født d. 3.-6.-1961, søn af Edith og Peter Clausen, 
bor sammen med Grethe Hausted, laborant, født d. 11.-5.-1959, datter af Anna og 
Christian Hausted.
C.C. har været på Riber Kjærgård og Ladelund landbrugsskoler. Han overtog gården d. 
1.-7.-1989 fra Niels Carl Jensen. Gården historie kan føres tilbage til 1440.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 52,4 ha., heraf 10 ha. skov. Der er forpagtet 17 ha. 
Gårdens besætning består af 20 slagtekalve, og der produceres 300 slagtesvin årligt. 
Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter, kartofler og korn. Der er 2 trak
torer, 1 selvkørende markvandingsanlæg, plansilo og korntørreri med varm luft. Maskin
station bruges til en del af markarbejdet.

FOLEVEJ 16, FOLE, 6510 GRAM, tlf. 74-823433.
PER EBSEN HANSEN, gårdejer, født d. 21.-1.-1967, søn af Marie og Frens Hansen, 
gift d. 26.-5.-1990 med Alice Skjødt, sygehjælper, født d. 10.-1.-1967, datter af 
Helene og Holger Skjødt.
P.E.H. er smed. Han overtog gården d. 1.-4.-1989 fra Laurids Bojsen.
Ejendomsskyld 875.000. Areal 19 ha., heraf 4 ha. søområde, som tidligere var grus
grav. Stuehuset er opført i 1949 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af 
kvægstald fra 1949 og maskinhus fra 1954. Besætningen består af 2 heste og 2 kalve. 
Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 1 traktor og 1 selvkørende mark
vandingsanlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

FOLEVEJ 20, "GRANLIEN", FO
LE, 6510 GRAM, tlf. 74-821669. 
JENS GROSBØL NIELSEN, gård
ejer, født d. 3.-3.-1930, søn af 
Magdalene og Alfred Nielsen, 
gift d. 23.-7.-1955 med Mimi 
Holm, født d. 20.-11.-1928, dat
ter af Helene og Hans Holm. 
Parret har børnene: Alfred, født 
d. 29.-12.-1956, Hanne, født d. 
7.-11.-1959, og Hans Henrik, født 
d. 23.-12.-1964.
J.G.N. er medlem af Kommunal

bestyrelsen. Han overtog gården d. 1.-11.-1955 fra sine forældre Magdalene og Alfred 
Nielsen.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 27 ha., heraf 5 ha. skov og 2 ha. eng. Der er bort
forpagtet 2 ha.
Stuehuset er opført i 1890, det er restaureret og tilbygget i 1972. Avlsbygningerne 
består af kvægstald ombygget flere gange senest i 1973, svinestald fra 1972 og maskin
hus fra 1968. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 300 stk. årligt. Hele 
planteavlen sælges. Der er 2 traktorer, tårnsilo og korntørreri med kold luft. Maskin
station bruges til en del af markarbejdet.

FOLEVEJ 22, "ALSØVANG", FOLE, 6510 GRAM, tlf. 74-821110.
MOGENS IPSEN, gårdejer, født d. 30.-6.-1961, søn af Astrid og Børge Ipsen, gift d. 
10.-5.-1986 med Inger Carstensen, bankassistent, født d. 20.-10.-1960, datter af Gre
the og Holden Carstensen. Parret har børnene: Anne Grethe, født d. 15.-6.-1987, og 
Bodil, født d. 17.-5.-1989.
M.I. har været på Ladelund Landbrugsskole 2 gange. Han overtog gården d. 15.-3.-1990 
fra sin svigerfar Holden Carstensen. Nuværende ejer er 7. generation på gården, som 
kom i slægtens eje i 1795.
Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 36,2 ha., heraf 2,3 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1819 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæstald 
fra 1911 renoveret i 1973, svinestald og lade, begge fra 1960, maskinhus fra 1975, 
udendørs køresilo og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 25 årskøer og 
46 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 3 trakto-
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rer, 1 mejetærsker, 1 selvkørende markvandingsanlæg, kornsilo og korntørreri med 
varm luft. Man har 1 skoledreng til hjælp. Maskinstation bruges til en del af mark
arbejdet.

FOLEVEJ 66, "TINGGÅRD", FOLE, 6510 GRAM, tlf. 74-821477.
PETER BLADT, gårdejer, født d. 17.-9.-1909, søn af Helene Marie og Domenikus Pe
tersen Bladt, gift d. 15.-3.-1940 med Lilli Juel, husmor, født d. 28.-7.-1915, datter af 
Maren og Marius Juel. Parret har børnene: Gunnar, født d. 9.-6.-1940, Carl, født d. 
9.-9.-1942, Anker, født d. 30.-10.-1943, Egon, født d. 6.-2.-1945, Margit, født d. 25.- 
8.-1947, Helene, født d. 30.-5.-1949, Ketty, født d. 24.-5.-1950, Åse, født d. 25.-9.- 
1953, Børge, født d. 21.-9.-1956, og Frode, født d. 21.-5.-1959.
P.B. forpagtede gården i 1940 og overtog den i 1953 fra sin mor Helene Marie Bladt. 
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 32 ha., heraf 3,2 ha. eng. Jorden er bortforpagtet. 
Stuehuset er opført i 1880 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og lade, begge fra 1880, og maskinhus fra 1920. Der er 1 traktor.

FRYDENDAHLSVEJ 1, "F- 
RYDENDAHL", KASTRUP, 
6510 GRAM, tlf. 74-821065. 
TAGE FRYDENDAHL 
KRAB, gårdejer, født d. 
24.-12.- 1964, søn af Gud
run og Jørgen Krab, gift d.
9.-6.-1990 med Pia Jensen, 
kommuneassistent, født d.
8.-4.-1968, datter af Ruth 
Jørgensen.
T.F.K. har været på Byg

holm og Kjærgård landbrugsskoler. Han overtog gården d. 31.-12.-1987 fra sine for
ældre Gudrun og Jørgen Krab. Gården har været i slægtens eje siden 1600.
Areal 80 ha., heraf tilkøbt 22 ha.
Stuehuset er opført i 1976. Avlsbygningerne består af spaltestald fra 1973, malke
stalde fra 1959, 1964 og 1974, foderhuse fra 1973 og 1979, maskinhus fra 1979, gylle
tank samt inden- og udendørs køresiloer. Gården drives med en kvægproduktion på 120 
årskøer, 140 ungdyr og 60 slagtekalve, det er rotationskrydsninger. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er korn og grønt til tørrestation. Der er 2 traktorer, 2 selvkørende 
markvandingsanlæg og tårnsiloer. På gården er ansat 2 faste medhjælpere.

FÆLLEDVEJ 3, "FÆLLEDGÅRD", 
FOLE, 6510 GRAM, tlf. 74-822054. 
JENS JENSEN, gårdejer, født d. 
18.-8.-1937, søn af Mary Cathri
ne og Peder Christian Jensen, 
gift d. 26.-3.-1960 med Ragna 
Kjærgård, invalidepensionist, 
født d. 16.-3.-1942, datter af 
Herlich Catarina og Christian 
Freilesen Kjærgård. Parret har 
børnene: Jan, født d. 29.-9.-1964, 
og Heidi, født d. 18.-2.-1967. 
J.J. er maskinarbejder. Han over
tog gården d. 20.-4.-1970 fra 
Thomas Sølbeck.
Ejendomsskyld 960.000. Areal 25,5 ha., heraf 1 ha. eng og skov. Der er bortforpagtet 
18 ha. Gården drives som minkfarm med en bestand på 700 stk. Planteproduktionens 
salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer. På gården er ansat 1 medhjælper i pelsnings- 
sæsonen. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.



-214-

hedsråd. Han overtog gården d. 1.-4.-1953, da den 
Ejendomsskyld 610.000. Areal 11,8 ha.

FÆLLEDVEJ 4, FOLE, 6510 
GRAM, tlf. 74-821574.
PETER HASSELSTRØM SKJØTH, 
gårdejer, født 13.-11.-1926, søn 
af Frederikke og Peter Skjøth, 
gift d. 13.-2.-1954 med Rita Iver
sen, rengøringsassistent, født d. 
20.-1.-1929, datter af Nicoline 
og Iver Iversen. Parret har bør
nene: Franz, født d. 30.-5.-1961, 
og Gudrun, født d. 14.-3.-1968. 
P.H.S. er medlem af Fole Menig- 

blev udstykket fra Fole Præstegård.

Stuehuset er opført i 1953 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald, svinestald og lade, alle fra 1953, og maskinhus fra 1956. Gården drives med en 
svineproduktion på 8 årssøer, der produceres 80 slagtesvin årligt, desuden er der 14 
ungdyr af racen SDM. Der er 2 traktorer, plansilo og korntørreri med kold luft. Ma
skinstation bruges til en del af markarbejdet.

GL. ARNUMVEJ 1, "VITTEGÅRD", 
TISET, 6510 GRAM, tlf. 74- 
823103.
ANKER FALKENLØVE HAU
GÅRD, gårdejer, født d. 25.-11.- 
1947, søn af Ingeborg og Falle 
Haugård, bor sammen med Klara 
Kristensen, specialarbejder, født 
d. 5.-12.-1950, datter af Johanne 
og Jes Kristensen. Parret har 
sønnen Bo, født d. 23.-8.-1976. 
A.F.H. er specialarbejder. Han 
overtog gården d. 1.-8.-1970 fra sine forældre Ingeborg og Falle Haugård.
Ejendomsskyld 390.000. Areal 22 ha. Der er bortforpagtet 17 ha.
Gården brændte i 1936 og blev genopført med stuehus, som løbende er restaureret. 
Avlsbygningerne består af kvægstald og lade, begge fra 1942, samt maskinhuse fra 
1931 og 1982. Besætningen består af 18 får. Der er 1 traktor, 1 rørvandingsanlæg og
halmfyr.

GL. ARNUMVEJ 4, TISET, 6510 
GRAM, tlf. 74-821825.
CHRISTIAN WEILAND, gårdejer, 
født d. 12.-2.-1925, søn af Pe
tree og Ernst Robert Hans Wei
land, gift d. 29.-11.-1947 med 
Meida Reidla, født d. 18.-2.-1926, 
datter af Marta og Jaan Reidla. 
C.W. er uddannet vogn- og be
slagsmed. Han overtog gården d. 
1.-2.-1965 fra Aagaard Jensen. 
Gården er udflyttet efter en

brand. Ejendomsskyld 360.000. Areal 5,4 ha., der er frasolgt 13 ha.
Stuehuset er opført i 1926. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1926 og lade fra 
1970. Der er 1 traktor og 1 rørvandingsanlæg.

GL. KIRKEVEJ 3, "ØSTERBYGÅRD", TISET, 6510 GRAM, tlf. 74-821268.
NIELS SØRENSEN SCHMIDT, maskinstationsejer, født d. 11.-9.-1939, søn af Christine 
og Julius Schmidt, gift d. 3.-11.-1961 med Anne-Lise Østergård Nielsen, medhjæpende 
hustru, født d. 25.-1.-1942, datter af Agathe og Arne Østergård Nielsen. Parret har
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børnene: Bente, født d. 13.-1.- 
1963, Anita, født d. 31.-1.-1965, 
Henrik, født d. 22.-11.-1967, og 
Margit, født d. 7.-12.-1970.
Niels S. Schmidt forpagtede går
den d. 1.-3.-1963 og overtog den 
d. 1.-11.-1969 fra sine forældre 
Christine og Julius Schmidt. Går
den har været i slægtens eje 
siden 1764.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 
28,5 ha., heraf 5,5 ha. skov. Der 
er forpagtet 26 ha.

Stuehuset er opført i 1874 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stalde ændret til lager og værksted, lade fra 1936 og maskinhus fra 1970. Gården 
drives udelukkende med planteproduktion bestående af raps, hvede og vinterbyg. Man 
driver maskinstation fra ejendommen, der er 12 traktorer, 4 mejetærskere, 5 finsnit- 
tere, 4 skårlæggere, 5 pressere, 2 roeoptagere, 3 møgspredere, 9 tipvogne, 2 mark
sprøjter, 1 hegnsklipper, 4 såmaskiner, 1 combisæt til såning, 2 vendeplove, 1 gummi
ged og 1 rendegraver samt andre nødvendige maskiner. På maskinstationen er ansat 8 
faste medhjælpere.

HADERSLEVVEJ 7, "FRISKMARK - 
GÅRD", FRISKMARK, 6510 
GRAM, tlf. 74-821179.
JENS HANSEN, gårdejer, født d. 
22.-11.-1937, søn af Kristine og 
Jacob Hansen, gift d. 9.-6.-1962 
med Bente Marie Knudsen, syge
hjælper, født d. 18.-12.-1940, 
datter af Ruth og Knud Knud
sen. Parret har sønnen Jacob, 
født d. 2.-4.-1963.
J.H. har været på Haslev Land
brugsskole. Han overtog gården 
d. 1.-5.-1962 fra sin far Jacob 
Hansen. Nuværende ejer er 3.
generation på gården.
Ejendomsskyld 980.000. Areal 29 ha., der er forpagtet 11 ha.
Stuehuset er opført i 1762 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1762 løbende restaureret senest i 1973, lade fra 1973 og maskinhus fra 1975. 
Gården drives med en kvægproduktion på 40 årskøer, 55 ungdyr og 25 slagtekalve af 
racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 2 traktorer, 1 selvkøren
de markvandingsanlæg, plansilo, tårnsilo samt korntørreri med varm og kold luft. På 
gården er ansat 1 fast medhjælper. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

HADERSLEVVEJ 10, "GRAMFOLDGÅRD", KASTRUP, 6510 GRAM, tlf. 74-823460. 
ERLING KRAB, gårdejer, født d. 28.-11.-1958, søn af Idamarie og Hans Tjellesen 
Schmidt Krab.
E.K. har været på Ladelund og Gråsten landbrugsskoler. Han overtog gården d. 1.-5.- 
1982 fra sin far Hans T. Krab. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som er ud
flyttet fra Frydendahl i 1912.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 62 ha., heraf tilkøbt 1 ha.
Stuehuset er opført i 1912. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1912 renoveret i 
1982 samt lade og maskinhus begge fra 1912. Gården drives med en kvægproduktion 
på 40 årskøer og 55 ungdyr af racen SDM. Der er 2 traktorer. Maskinstation bruges til 
en del af markarbejdet.
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Niels Erik, født d. 4.-8.-1973. H.J.N. har været 
overtog gården d. 8.-5.-1965 fra Niels Keller.

HADERSLEVVEJ 13, "HOVGÅR
DEN", KASTRUP, 6510 GRAM, 
tlf. 74-821600.
HENRY JOHANNES NIELSEN, 
gårdejer, født d. 10.-8.-1939, søn 
af Didde og Anton Nielsen, gift 
d. 26.-6.-1965 med Ingrid Sofie 
Bendix Keller, husmor, født d. 
4.-8.-1943, datter af Marie og 
Alfred Keller. Parret har børne
ne: Annette, født d. 8.-5.-1967, 
Allan, født d. 10.-10.-1969, og 

på Kjærgård Landbrugsskole. Han

Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 40 ha. Der er forpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført i 1800 og restaureret i 1975. Avlsbygningerne består af kvægstald 
til ungkreaturer og maskinhus, begge fra 1973, kostald fra 1909, lade fra 1943 samt 
foderhus fra 1989, indendørs køresilo og gylletank. Gården drives med en kvægproduk
tion på 40 årskøer og 40 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er 
raps, hvede og byg. Der er 3 traktorer, plansilo, tårnsilo, korntørreri med varm og 
kold luft samt halmfyr. Man har 1 skoledreng til hjælp. Maskinstation bruges til en del 
af markarbejdet.

HEDEVEJ 1, VESTER LINDET, 6510 GRAM, tlf. 74-821792.
HANS PETER LORENZEN, gårdejer, født d. 18.-7.-1934, søn af Eline og Alfred Loren
zen. H.P.L. overtog gården i 1965 fra sin far Alfred Lorenzen.
Ejendomsskyld 600.000. Areal 13,3 ha.
Stuehuset er opført i 1850. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1963 og lade fra 
1939. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn, raps og 
græsfrø. Der er 1 traktor. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

HESTELØKKEN 2, "ROSENLUND", TISET, 6510 GRAM, tlf. 74-820954.
PIA VEJRUP, gårdejer, født d. 21.-1.-1966, datter af Frida og Anders Vejrup.
P.V. overtog gården d. 1.-3.-1990 fra Preben Madsen.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 32,8 ha.
Stuehuset er opført i 1850 og restaureret i 1950. Avlsbygningerne består af svinestald 
fra 1957, hestestald og lade, begge fra 1971, lade fra 1912 og ridehal fra 1976. Man 
driver rideskole på gården, der er ca. 35 heste og 60 elever, gårdens egen besætning 
er på 12 heste. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer. Maskin
station bruges til en del af markarbejdet.

HOLTVEJ 1, VESTER LINDET, 
6510 GRAM, tlf. 74-821697.
VIGGO MORTENSEN, gårdejer, 
født d. 15.-5.-1925, gift d. 24.- 
5.-1958 med Kirstine Bang Ter- 
mansen, medhjælpende hustru, 
født d. 2.-2.-1934, datter af 
Margrethe Bang og Sigurd Ter- 
mansen. Parret har børnene: 
Erik, født d. 31.-5.-1959, Knud, 
født d. 8.-6.- 1961, Lars, født d. 
19.-9.-1962, og Frode, født d.
19.-1.-1968.
V.M. har været på Korinth Landbrugsskole. Han overtog gården d. 15.-7.-1963 fra 
Simon Holst.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 40 ha., heraf 6,5 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1926. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1895 restaureret i 
1972-74, svinestald fra 1970, lade fra 1895 restaureret i 1977 og maskinhus fra 1979.
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Gården drives med en slagtesvineproduktion på 500 stk. årligt. Planteproduktionens 
salgsafgrøder er raps og korn. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo og korn
tørreri med varm luft. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

HOLTVEJ 3, "HOLTHOLM", VE
STER LINDET, 6510 GRAM, tlf. 
74-820260.
ARNE ARNESEN, gårdejer, født 
d. 16.-12.-1940, søn af Maren og 
Anders Theodor Arnesen, gift d. 
15.-2.-1991 med Lydia Kathrine 
Bennedsen, husmor, født d. 20.- 
8.-1938, datter af Frederikke og 
Jens Jessen Bennedsen.
A.A. har været på Ladelund Land
brugsskole og er medlem af

Gram Menighedsråd. Han overtog gården d. 1.-5.-1976 fra sin far Anders T. Arnesen. 
Ejendomsskyld 900.000. Areal 25 ha., heraf tilkøbt 7 ha., der er 5 ha. eng. Der er 
forpagtet 9 ha.
Stuehuset er opført i 1902 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1954, ungkreaturstald fra 1979, lade fra 1948, maskinhus fra 1964 og uden
dørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 26 årskøer, 51 ungdyr og 20 
slagtekalve af racen SDM, desuden er der 4 ammekøer og 6 ungdyr af racen Hereford. 
Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo og korntørreri med varm luft. Maskinsta
tion bruges til en del af markarbejdet.

HOLTVEJ 6, VESTER LINDET, 6510 GRAM, tlf. 74-822440.
ERLING GRAM, gårdejer, født d. 22.-2.-1953, søn af Ruth Jenny og Simon Gram, gift 
d. 28.-5.-1977 med Kirsten Straarup, kontorassistent, født d. 5.-1.-1955, datter af 
Annie og Ejnar Straarup. Parret har børnene: Pernille, født d. 6.-12.-1975, og Chri
stian, født d. 17.-9.-1978.
E.G. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole og er medlem af Skolebestyrelsen. 
Han overtog gården d. 31.-12.-1977 fra sin far Simon Gram.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 26,3 ha., heraf tilkøbt 12,3 ha., der er 4 ha. eng. Der 
er forpagtet 1,6 ha.
Stuehuset er opført i 1790 og restaureret flere gange senest i 1980. Avlsbygningerne 
består af kvægstald fra 1960, løsdriftsstald fra 1978, ungdyrstald og foderhus, begge 
fra 1989, maskinhus fra 1987, gylletank og indendørs køresilo. Gården drives med en 
kvægproduktion på 53 årskøer, 59 ungdyr og 14 slagtekalve af racen SDM. Plantepro
duktionens salgsafgrøde er maltbyg. Der er 4 traktorer, 1 fuldfodervogn, plansilo og 
korntørreri med varm luft. På gården er ansat 1 fast medhjælper. Maskinstation bru
ges til en del af markarbejdet.
E.G. ejer og driver også Lauesvej 1, Brændstrup.

HORNGÄRDVEJ 1,"HORNS
GÅRD", 6510 GRAM, tlf. 
74-821387.
KAJ DAHL RASMUSSEN, 
gårdejer, født d. 6.-11.- 
1939, søn af Agnes og Åge 
Rasmussen, gift d. 25.-6.- 
1964 med Kirsten Midtgård, 
født d. 29.-7.-1941, datter 
af Johanne og Tage Midt
gård. Parret har børnene: 
Claus, født d. 11.-9.-1966, 
og Hanne, født d. 16.-6.-1970.
K.D.R. har været på Malling Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1971 fra Jes
Jørgensen.
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Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 58 ha., heraf tilkøbt 27 ha., der er 7 ha. eng. Der er 
forpagtet 11 ha.
Stuehuset er opført i 1802 og restaureret flere gange senest i 1983. Avlsbygningerne 
består af kostald fra 1978, maskinhus fra 1983, ungkreaturstald, lade og udendørs 
køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 55 årskøer og 60 ungdyr af racen 
SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede, ærter og sukkerroer til fabrik. 
Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 selvkørende markvandingsanlæg, plansilo og korn
tørreri med kold luft. På gården er ansat 1 fast medhjælper. Maskinstation bruges til 
en del af markarbejdet.

HORNSGÅRDVEJ 3, FOLE, 6510 GRAM, tlf. 74-822052.
VAGN MADSEN, gårdejer, født d. 23.-8.-1941, søn af Ellen og Aksel Peder Madsen, 
gift d. 27.-12.-1965 med Birthe Fokdal, født d. 21.-10.-1945, datter af Margrethe 
Magdalene og Erling Fokdal. Parret har børnene: Jonna, født d. 4.-5.-1967, Anette, 
født d. 2.-3.-1969, Lise-Lotte, født d. 28.-1.-1971, og Margit, født d. 19.-10.-1974. 
V.M. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-1.-1966 
fra Hans Christensen.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 22,5 ha., heraf tilkøbt 13 ha. Der er forpagtet 11 ha. 
Stuehuset er opført i 1931 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1931, ungkreaturstald fra 1975, kostald fra 1978, maskinhus fra 1977, foder
hus fra 1947 og udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 60 års
køer, 45 ungdyr og 15 slagtekalve af racen Jersey. Der er 4 traktorer og 1 selv
kørende markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

HORNSGÅRDVEJ 6, FOLE, 6510 
GRAM.
KJELD CHRISTENSEN, gårdejer, 
født d. 4.-8.-1946, søn af Han
signe og Heinrich Christensen, 
gift d. 21.-3.-1970 med Lis Tølle 
Jensen, fabriksarbejder, født d. 
15.-6.-1949, datter af Dorthea og 
Peter Jensen. Parret har børne
ne: Gert, født d. 7.-9.-1971, Sø
ren, født d. 29.-8.-1976, og Mor
ten, født d. 9.-10.-1979.

K.C. overtog gården d. 1.-11.-1972 fra sine forældre Hansigne og Heinrich Chris
tensen. Gården blev udstykket som statshusmandsbrug fra "Hornsgård" i 1929. 
Ejendomsskyld 660.000. Areal 15,5 ha., heraf tilkøbt 5 ha. Der er forpagtet 7,5 ha. 
Stuehuset er opført i 1929 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1929, ungkreaturstald fra 1974, lade fra 1950 og udendørs køresilo. Gården 
drives med en kvægproduktion på 30 årskøer, 30 ungdyr og 20 slagtekalve af racen 
SDM. Der er 2 traktorer og 1 rørvandingsanlæg. Maskinstation bruges til en del af 
markarbejdet.

HYGUMVEJ 6, FOLE, 6510 GRAM.
PETER HANSEN CARSTENSEN, gårdejer. Omtales under Hygumvej 11.
Ejendomsskyld 750.000. Areal 16 ha., heraf 1,5 ha. eng.
Stuehuset er opført omkr. 1850 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af 
kvægstald fra omkr. 1850 løbende restaureret.
P.H.C. ejer og driver også Hygumvej 11.

HYGUMVEJ 11, "BAKKEGÅRD", FOLE, 6510 GRAM, tlf. 74-821892.
PETER HANSEN CARSTENSEN, gårdejer, født d. 3.-9.-1941, søn af Helena og Hans 
Carstensen, gift d. 23.-3.-1968 med Ida Korsager, født d. 16.-10.-1946, datter af Ruth 
og Svend Korsager. Parret har sønnen Hans Henrik, født d. 12.-2.-1976. 
P.H.C. har været på Dalum Landbrugsskole og er medlem af bestyrelsen i Husmands
foreningen. Han overtog gården d. 1.-4.-1968 fra sine forældre Helena og Hans 
Carstensen.
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Ejendomsskyld 1.210.000. Areal 
14 ha., heraf 1 ha. eng. Der er 
forpagtet 20 ha.
"Bakkegård"s stuehus er opført 
omkr. 1800 og løbende restaure- 
let. Avlsbygningerne består af 
kvægstald fra 1930, kostald fra 
1970, svinestald fra 1980, foder
hus fra 1972 og maskinhus fra 
1979. Gården drives med en 
kvægproduktion på 26 årskøer, 49 
ungdyr og 15 slagtekalve af ra

cen SDM, desuden er der 50 årssøer, der sælges 800 smågrise og 50 slagtesvin årligt. 
Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, byg og havre. Der er 3 traktorer, 1 meje
tærsker, kornsilo og korntørreri med varm luft. Maskinstation bruges til en del af 
markarbejdet.
P.H.C. ejer og driver også Hygumvej 6.

HYGUMVEJ 18, "NØRREGÅRD", 
FOLE, 6510 GRAM, tlf. 74-820156. 
MARTIN BOISEN PETERSEN, 
gårdejer, født d. 14.-6.-1960, søn 
af Marie og Christian Petersen, 
gift d. 27.-5.-1989 med Kirsten 
Kristiansen, medhælpende hustru, 
født d. 7.-8.-1959, datter af 
A.M. og Frode Kristiansen. Par
ret har datteren Line, født d. 
23.-4.-1991.
M.B.P. har været på Ladelund 
Landbrugsskole 2 gange. Han 
overtog gården d. 1.-5.-1990 fra Børge Rasmussen.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 38 ha.
Stuehuset er opført i 1900 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af svine
stald fra 1900 ombygget til drægtighedsstald i 1990, løbeafdeling, fare- og klimastal
de, alle fra 1990, lade fra 1900, maskinhus fra 1968 og gylletank. Gården drives med 
en svineproduktion på 180 årssøer, der sælges 4.000 smågrise årligt. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er fabriksroer, pillegræs og korn. Der er 2 traktorer, tårnsilo samt 
korntørreri med varm og kold luft. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

S.S.S. har været på Korinth Landbrugsskole. Han 
Nicolaj Hansen.

HYGUMVEJ 21, "KASTANIELY", 
FOLE, 6510 GRAM, tlf. 74-845185. 
SØREN SKRIVER SVENDSEN, 
chauffør, født d. 18.-5.-1923, søn 
af Else Starbek og Jens Svend
sen, gift d. 30.-10.-1948 med Åse 
Breum Ankersen, født d. 5.-11.- 
1922, datter af Anna og Anker 
Breum Ankersen. Parret har bør
nene: Jette, født d. 4.-8.-1949, 
Inge, født d. 2.-8.-1950, Jens, 
født d. 6.-10.-1952, og Kirsten, 
født d. 16.-5.-1957.

overtog gården d. 1.-10.-1949 fra

Ejendomsskyld 720.000. Areal 11,5 ha., der er frasolgt 6 ha. Der er bortforpagtet 11 
ha. Stuehuset er opført omkr. 1800 og restaureret i 1980. Avlsbygningerne består af 
svinestald fra 1960 og lade fra 1914. Der er 1 traktor.
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HØJRUPVEJ 1, HØJRUP, 6510 GRAM, tlf. 74-826344.
ANTONI WIND, forpagter, født d. 20.-11.-1922, søn af Andrea og Thomas Petersen 
Wind, gift d. 28.-10.-1961 med Anne Christine Lund, hjemmehjælper, født d. 19.-6.- 
1938, datter af Anne Christine og Peter Lund. Parret har børnene: Thomas, født d. 
27.-11.-1962, Peter, født d. 28.-10.-1964, og Anna Lise, født d. 24.-7.-1968.
A.W. har været på Borris Landbrugsskole. Han forpagtede gården d. 1.-4.-1956 af Høj
rup Sogns Menighedsråd.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 25 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1956 og restaureret i 1981. Avlsbygningerne består af kvæstald, 
lade og maskinhus, alle fra 1956.

HØJRUPVEJ 2, ARNUM NYKRO, 6510 GRAM, tlf. 74-826305.
CHRISTIAN JOCHIMSEN, gårdejer/entreprenør, født d. 12.-4.-1935, søn af Sara og 
Anders Jochimsen, gift d. 19.-11.-1960 med Birte Wind, livredder, født d. 23.-3.-1939, 
datter af Inger Marie og Pauli Wind. Parret har børnene: Inger Marie, født d. 29.-4.- 
1969, og Anders, født d. 7.-4.-1973.
C.J. overtog gården d. 1.-10.-1960 fra Peter Toft.
Ejendomsskyld 810.000. Areal 25 ha. Der er bortforpagtet 8 ha.
Stuehuset er opført i 1935 og 1975, det er løbende restaureret. Avlsbygningerne består 
af kvægstald fra 1935 samt svinestalde fra 1965 og 1967. Gården drives udelukkende 
med planteproduktion bestående af korn og frø. Der er 4 traktorer, 1 rørvandingsan
læg, 1 rendegraver, 2 gravemaskiner og 1 halmfyr. Ved entreprenørarbejdet er ansat 2 
faste medhjælpere.

HØJRUPVEJ 6, HØJRUP, 6510 GRAM, tlf. 74-826315.
AAGE THOISEN, gårdejer, født d. 10.-3.-1926, søn af Ellen og Hans Petersen Thoisen. 
AA.T. overtog gården d. 1.-4.-1959 fra Johannes Lund. Den gamle gård var fra 1889 
og brændte i 1990.
Ejendomsskyld 560.000. Areal 19 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1990. Avlsbygningerne består af maskinhus fra 1990. Der er 1 
traktor.

HØJRUPVEJ 9, HØJRUP, 6510 
GRAM, tlf. 74-826191.
HANS PETER BOYSEN, gårdejer, 
født d. 26.-7.-1958, søn af Marie 
og Carl Frederik Boysen, gift d. 
26.-1.-1957 med Margrete Dorthea 
Christiansen, født d. 10.-12.-1928, 
datter af Kathrine og Christian 
Schmidt Christiansen. Parret har 
børnene: Kathrine Marie, født d. 
18.-6.-1957, Annelise, født d. 6.- 
5.-1959, Anette, født d. 6.-3.- 

1964, og Hans Peter, født d. 9.-11.-1966.
H.P.B. overtog gården d. 1.-4.-1965 fra sine forældre Marie og Carl Fredrik Boysen. 
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 62 ha., heraf tilkøbt 11 ha.
Stuehuset er opført omrk. 1850, det er restaureret i 1965 og 1975. Avlsbygningerne 
består af kvægstald og lade, begge fra 1914, kostald fra 1977, svinestald fra 1956 og 
maskinhus fra 1978. Gården drives med en kvægproduktion på 32 årskøer, 32 ungdyr 
og 16 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, rug og 
byg. Der er 2 traktorer.

HØJRUPVEJ 18, HØJRUP, 6510 GRAM, tlf. 74-826378.
EGON CLAUSEN, gårdejer, født d. 18.-11.-1942, søn af Jørgine og Christian Clausen. 
E.C. har været på Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården d. 30.-12.-1977 fra 
sine forældre Jørgeine og Christian Clausen.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 33 ha., heraf 7 ha. mose og skov.
Gården brændte d. 15.-9.-1987 og blev genopført med stuehus i 1988. Avlsbygningerne
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blev genopført med svinestald i 1990 og lade i 1989, desuden er der gylletank. Gården 
drives med en svineproduktion på 45 årssøer, der sælges 900 smågrise årligt. Plante
produktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der er 2 traktorer. Maskinstation bruges 
til en del af markarbejdet.

HØJRUPVEJ 22, HØJRUP, 6510 GRAM, tlf. 74-826289.
OVE JUHL, gårdejer, født d. 9.-7.-1948, søn af Johanne Cecilie og Paul Madsen Juhl, 
gift d. 29.-9.-1973 med Ulla Kjær, matrik.tekniker, født d. 28.-11.-1952, datter af Elly 
Jørgine og Jens Andersen Kjær. Parret har børnene: Dorthe, født d. 4.-11.-1975, Ben
ny, født d. 26.-11.-1977, og Kirsten, født d. 24.-5.-1982.
O.J. er medlem af Højrup Sogns Menighedsråd. Han overtog gården d. 1.-1.-1974 fra 
sin far Paul Madsen Juhl.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 55 ha., heraf tilkøbt 2 ha.
Stuehuset er opført i 1909, det er restaureret i 1975 og derefter løbende vedligeholdt. 
Avlsbygningerne består af kvægstald, svinestald og lade, alle fra 1909. Gården drives 
med en slagtesvineproduktion på 400 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er 
korn. Der er 3 traktorer og 1 mejetærsker.

HØJRUPVEJ 26, "ELMEGÅRD", 
HØJRUP, 6510 GRAM, tlf. 74- 
826194.
POUL REFSLUND CLAUSEN, 
gårdejer, født d. 1.-2.-1937, søn 
af Jensine og Niels Clausen, gift 
d. 24.-5.-1958 med Anne Margre
the Lorentsen, født d. 10.-8.- 
1939.
Parret har børnene: Niels, født 
d. 3.-9.-1958, Frands, født d. 
26.-3.-1960, Lone, født d. 17.- 

4.-1962, og Carsten, født d. 3.-5.-1969.
P.R.C. har været i bestyrelsen for Landboforeningen og været medlem af repræsen
tantskabsudvalget i Nørre Rangstrup Herreds Landboforening. Han forpagtede gården i 
1956 og overtog den d. 1.-1.-1962 fra sin mor Jensine Clausen. Nuværende ejer er 5. 
generation på gården, som kom i slægtens eje d. 1.-5.-1853 for en sum af 2.500 rigs
daler. Ejendomsskyld 3.000.000. Areal 48 ha., heraf tilkøbt 10 ha. Der er forpagtet 45 
ha. Stuehuset er opført i 1972. Avlsbygningerne består af farestald fra 1972, goldso- 
stalde fra 1972, 1976 og 1990, klimastalde fra 1975 og 1976, slagtesvinestalde fra 
1980, 1985 og 1990, lader fra 1965, 1975 og 1990, maskinhuse fra 1976 og 1990, gas
tæt kornsilo og 2 gylletanke. Gården drives med en svineproduktion på 240 årssøer, 
der sælges 500 smågrise og 4.500 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde 
er ærter. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo, korntørreri med varm luft og 
halmfyr. På gården er ansat 2 faste medhælpere. Maskinstation bruges til en del af 
markarbejdet.
P.R.C. ejer og driver også "Rødegården", Stensbækvej 15, Arnum.

HØJRUPVEJ 27, HØJRUP, 6510 
GRAM, tlf. 74-826383.
PETER CHRISTIAN BECK, gård
ejer, født d. 5.-7.-1936, søn af 
Dora og Mads Jannick Beck. 
P.C.B. har børnene: Christian, 
født d. 27.-9.-1983, og Leif, født 
d. 7.-10.-1984.
P.C.B. har været på Kærhave 
Landbrugsskole. Han overtog går
den d. 1.-10.-1969 fra Christian 
Nielsen.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 40 ha., heraf tilkøbt 3,7 ha. Der er forpagtet 5 ha.
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Stuehuset er opført i 1910 og restaureret i 1967. Avlsbygningerne består af kalve
stalde fra 1910 og 1956, kostalde fra 1971 og 1977 samt lade fra 1971. Gården drives 
med en kvægproduktion på 42 årskøer, 40 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM. Der 
er 2 traktorer. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

HØJRUPVEJ 31, "LILLE 
HØJRUP", HØJRUP, 6510 
GRAM, tlf. 74-826113.
NIS RASMUSSEN SCHMIDT, 
gårdejer, født d. 23.-1.- 
1952, søn af Jensine Petra 
og Aksel Schmidt, gift d. 
17.-4.-1982 med Britta 
Beck Nielsen, specialarbej
der, født d. 20.-3.-1960, 
datter af Elin og Johan 
Beck Nielsen. Parret har 
børnene: Jacob, født d.

29.-3.-1976, Henrik, født d. 23.-8.-1981, og Lene, født d. 25.-2.-1984.
N.R.S. overtog gården d. 1.-11.-1979 fra Anne Marie og Peter Schmidt.
Areal 22,2 ha., heraf tilkøbt 1,5 ha. Der er forpagtet 15 ha.
Stuehuset er opført i 1900 og restaureret i 1981. Avlsbygningerne består af kalvestald 
fra 1900 samt kostald og lade, begge fra 1980. Gården drives med en kvægproduktion 
på 36 årskøer, 40 ungdyr og 18 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgs
afgrøder er ærter, hvede og vinterbyg. Der er 2 traktorer og 1 selvkørende vandings
anlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

HØJRUPVEJ 35, "SKELGÅRD", 
HØJRUP, 6510 GRAM, tlf. 74- 
826198.
HANS JØRGEN SCHMIDT, gård
ejer, født d. 27.-5.-1960, søn af 
Kathrine Elvina og Gerhard Jør
gensen Schmidt, bor sammen 
med Laila Thomsen, sygeplejer
ske, født d. 18.-5.-1965, datter 
af Kirsten Johanne og Thomas 
Peder Thomsen.
H.J.S. har været på Ladelund 
Landbrugsskole 2 gange. Han 
overtog gården d. 15.-8.-1990 fra sine forældre Kathrine Elvina og Gerhard Jørgensen 
Schmidt. Ejendomsskyld 1.550.000. Areal 54 ha., heraf 5 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1939 og restaureret i 1986. Avlsbygningerne består af kvægstald 
fra 1923 ombygget til svinestald i 1978, svinestalde fra 1959 og 1974, lade fra 1925, 
maskinhus fra 1977 og gylletank. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 3.000 
stk. årligt. Der er 2 traktorer, kornsilo og korntørreri med kold luft. Maskinstation 
bruges til høst.

JENNINGVEJ 1, "HEDEBO", JEN- 
NING, 6510 GRAM, tlf. 74-821393. 
CARL LINDORFF, født d. 29.- 
6.-1902, søn af Cathrine Lindorff, 
gift d. 9.-5.-1933 med Kirstine 
Obel Holst, født d. 18.-1.-1910, 
datter af Catrine Thyssen og 
Mads Holst. Parret har børnene: 
Helge, født d. 14.-4.-1935, Asta, 
født d. 7.-7.-1938, og Birthe, 
født d. 7.-3.-1944.
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K.O.H. døde d. 8.-1.-1982.
C.L. har været på Ladelund Landbrugsskole og er uddannet kontrolassistent. Han 
overtog gården d. 24.-3.-1933 fra Johannes Petersen.
Ejendomsskyld 710.000. Areal 20 ha., heraf tilkøbt 6 ha. Jorden er bortforpagtet. 
Stuehuset er opført i 1933 og restaureret i 1976. Avlsbygningerne består af kvæg
stalde fra 1933 og 1935, svinestald fra 1935, lade fra 1944 og maskinhus fra 1938.

JENNINGVEJ 4, "MOSEGÅRDEN", JENNING, 6510 GRAM, tlf. 74-821395.
SØREN NIELSEN KRAB SIMONSEN, gårdejer, født d. 18.-7.-1942, søn af Anne og 
Simon Nielsen Simonsen.
S.N.K.S. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1973 fra 
sine forældre Anna og Simon Nielsen Simonsen. Nuværende ejer er 5. generation på 
gården.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 55 ha.
Stuehuset er opført i 1865, det er restaureret i 1975 og tilbygget i 1981. Avls
bygningerne består af svinestalde fra 1908, 1927, 1942 og 1976 samt maskinhus fra 
1985. Gården drives med en svineproduktion på 70 årssøer. Planteproduktionens salgs
afgrøde er raps. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 selvkørende markvandingsanlæg, 
tårnsilo, korntørreri med varm luft og halmfyr. På gården er ansat 1 fast medhjælper.

Ejendomsskyld 3.600.000. Areal 60 ha., heraf 2 ha.

JENNINGVEJ 5, "ROSENLUND", 
FRISKMARK, 6510 GRAM, tlf. 
74-820908.
BIRGER JENSEN, gårdejer, født 
d. 16.-3.-1961, søn af Else og 
Jørn Jensen, gift med Hanne Pe
tersen, civiløkonom, født d. 23.- 
7.-1964, datter af Gyda og Hans 
Peter Petersen.
B.J. har været på Sydsjællands 
og Kjærgård landbrugsskoler. Han 
overtog gården d. 25.-8.-1990 fra 
Margrethe Sandberg.

mose. Der er bortforpagtet 2 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1850 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af 1 
svinestald fra 1972, 2 fra 1978 og 2 fra 1985, foderhus fra 1981, maskinhus fra 1978 
og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 385 årssøer, der sælges 8.000 
smågrise årligt. Der er 1 traktor, tårnsilo, korntørrreri med kolf luft og staldvarme 
anvendes til opvarmning af stuehuset. På gården er ansat 2 faste medhjælpere. Maskin
station bruges til en del af markarbejdet.

JENNINGVEJ 7, FRISKMARK, 
6510 GRAM, tlf. 74-822416. 
ARNE ROSENBERG NØRGAARD, 
gårdejer, født d. 31.-5.-1950, søn 
af Metha og Carlo Nørgård, gift 
d. 4.-5.-1974 med Ulla Jepsen, 
født d. 17.-2.-1954, datter af 
Olga og Johannes Jepsen. Parret 
har børnene: Anne-Mette, født 
d. 11.-5.-1975, Lene, født d. 2.- 
7.-1976, Gitte, født d. 10.-9.- 
1978, Benny, født d. 18.-9.-1982, 
og Maj Britt, født d. 1.-5.-1986.
A.R.N. er isolatør og har været på Hammrum Landbrugsskole. Han overtog gården d. 
15.-5.-1977 fra Anders Nygård.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 18 ha. Der er forpagtet 8 ha.
Stuehuset er opført i 1918, det er restaureret i 1982 og 1985. Avlsbygningerne består 
af malkestald fra 1962, ungkreaturstald fra 1989, lade fra 1918, maskinhus fra 1970,



-224- 

foderhus fra 1983, gylletank og indendørs køresilo. Gården drives med en kvægpro
duktion på 53 årskøer, 53 ungdyr og 3 slagtekalve af blandet race. Der er 3 traktorer, 
1 mejetærsker og 1 selvkørende markvandingsanlæg. Man har 1 skoledreng til hjælp. 
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

JONSBORGVEJ 1, "GRØNDALS
MINDE", KASTRUP, 6510 GRAM, 
tlf. 74-821199.
JENS WRAA NIELSEN, gårdejer, 
født d. 11.-9.-1960, søn af Sonja 
og Jørgen Nielsen.
J.W.N. har været på Kjærgård 
Landbrugsskole 2. gange. Han 
overtog gården d. 1.-4.-1991 fra 
sine forældre Sonja og Jørgen 
Nielsen. Nuværende ejer er 4. 
generation på gården.

Ejendomsskyld 2.150.000. Areal 68 ha.
Stuehuset er opført i 1830 og restaureret i 1951. Avlsbygningerne består af kvægstald 
fra 1902 restaureret i 1962 og tilbygget i 1976, lade fra 1898 ombygget til kalvestald 
i 1986, maskinhus fra 1987, gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en 
kvægproduktion på 62 årskøer, 90 ungdyr og 35 slagtekalve af racen SDM. Der er 3 
traktorer, 1 selvkørende markvandingsanlæg, plansilo, tårnsilo og korntørreri med 
varm luft. På gården er ansat 1 fast medhjælper.

KASTRUP BYGADE 2, "NØRRE
GÅRD", KASTRUP, 6510 GRAM. 
PETER CARSTENSEN, gårdejer, 
født d. 22.-7.-1944, søn af Jørge 
og Hans Christian Carstensen, 
gift d. 25.-1.-1975 med Inge Ene
mark, født d. 27.-3.-1947, datter 
af Marie og Jens Enemark. Par
ret har børnene: Marlene, født 
d. 15.-8.-1975, og Hans Christi
an, født d. 2.-8.-1977.
P.C. har været på Kjærgård
Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-8.-1974 fra sine forældre Jørge og Hans 
Christian Carstensen. Areal 76 ha., heraf tilkøbt 14 ha.
Stuehuset er opført i 1854 og restaureret i 1978. Avlsbygningerne består af lade fra 
1920, maskinhus fra 1969, gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en kvæg
produktion på 65 årskøer, 70 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 
en minkproduktion på 190 tæver. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, ærter og 
rug. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 selvkørende markvandingsanlæg, plansilo, 
tårnsilo og korntørreri med kold luft. På gården er ansat 1 fodermester. Maskinstation 
bruges til en del af markarbejdet.

KASTRUP BYGADE 18, KASTRUP, 
6510 GRAM, tlf. 74-821078.
ANDERS SØRENSEN KELLER, 
gårdejer, født d. 1.-1.-1916, søn 
af Jørgine og Søren Andersen 
Keller.
A.S.K. overtog gården d. l.-l.- 
1943 fra sin far Søren A. Keller. 
Gården har været i slægtens eje 
siden 1800. Den er flyttet til sin 
nuværende placering i 1858, den 
lå tidligere inde i Kastrup By,
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hele gården brændte i 1918.
Ejendomsskyld 750.000. Areal 27 ha.
Stuehuset er opført i 1919 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og lade, begge fra 1951, samt svinestald og maskinhus, begge fra 1972. Be
sætningen består af 20 stude. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 1 
traktor, tårnsilo og korntørreri med varm luft.

KASTRUPVEJ 22, ARNUM, 6510 
GRAM.
ERLING SCHMIDT, gårdejer/land- 
brugsmaskinmekaniker, født d. 
11.-7.-1969, søn af Dagny og Nis 
Hansen Schmidt.
E.S. overtog gården d. 1.-4.-1991 
fra Elly Schmidt.
Ejendomsskyld 250.000. Areal 2,8 
ha. Jorden er bortforpagtet.

KASTRUPVEJ 23, ARNUM, 6510 
GRAM, tlf. 74-826256.
ANDREAS ROSENBERG, gård
ejer, født d. 28.-10.-1924, søn af 
Marie Margrethe og Anton Ro
senberg, gift d. 7.-2.-1954 med 
Eva Johanne Sareyka, født d. 
6.-2.- 1926, datter af Emma og 
Walter Sareyka. Parret har bør
nene: Ruth, født d. 15.-7.-1955, 
Asger, født d. 5.-5.-1958, og 
Steen, født d. 21.-1.-1961.
A.R. overtog gården d. 1.-10.-1959 fra Niels Warming.
Ejendomsskyld 780.000. Areal 23 ha. Der er bortforpagtet 18 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1800 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af 
kvægstald fra 1924 renoveret i 1965, lade fra 1963 og maskinhus fra 1970. Gården 
drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn. Der er 2 traktorer, 1 
mejetærsker, tårnsilo og korntørreri med varm luft.

KASTRUPVEJ 24, GELSTOFT, 6510 GRAM.
ERIK FJORDMANN HANSEN, gårdejer. Omtales under Kastrupvej 27.
E.F.H. overtog gården d. 1.-12.-1988 fra Michael Hübschmann.
Ejendomsskyld 620.000. Areal 18 ha.
Stuehuset er opført i 1955. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1955 og maskin
hus fra 1962. E.F.H. ejer og driver også Kastrupvej 27.

KASTRUPVEJ 26, "GELSTOFT", GELSTOFT, 6510 GRAM, tlf. 74-826328.
NIELS PETER NIELSEN, gårdejer, født d. 10.-12.-1929, søn af Marie og Kresten Niel
sen, gift d. 15.-11.-1954 med Metha Margrethe Schmidt, zoneterapeut, født d. 7.-1.- 
1935, datter af Mette Cathrine og Carl Schmidt. Parret har børnene: Kurt, født d. 
19.-9.-1955, Ruth, født d. 29.-6.-1958, og Preben, født d. 8.-5.-1968.
N.P.N. arbejder på Glasuld i Vamdrup. Han overtog gården d. 1.-11.-1960. 
Ejendomsskyld 710.000. Areal 12,2 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset brændte d. 13.-5.-1977 og blev genopført samme år. Avlsbygningerne består 
af kvægstald og lade, begge fra 1960, og maskinhus fra 1978. Der er 1 traktor.

KASTRUPVEJ 27, GELSTROFT, 6510 GRAM, tlf. 74-826164.
ERIK FJORDMANN HANSEN, gårdejer, født d. 7.-6.-1929, søn af Oline Rasmine Jo
hanne og Peter August Hansen, gift d. 10.-11.-1951 med Inger Kristine Birk, født d.
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31.-5.-1930, datter af Bolette Ni
coline Margarethe og Adser Knud
sen Birk. Parret har børnene: 
Birgit, født d. 29.-2.-1952, og 
Kim, født d. 24.-8.-1967.
Erik F. Hansen overtog gården d. 
1.-4.-1958 fra Jordbrugsdirektora
tet. Gården brændte d. 25.-12.- 
1910 og blev dengang flyttet til 
dens nuværende beliggenhed.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 
44 ha., heraf tilkøbt 31 ha., der 
er 2 ha. skov.

Stuehuset er opført i 1911 og restaureret flere gange senest i 1974. Avlsbygningerne 
består af kalvestald fra 1911, kostald fra 1958, spaltestald og foderhus, begge fra- 
1976, lade fra 1967 og maskinhus fra 1968. Gården drives med en kvægproduktion på 
44 årskøer, 50 ungdyr og 24 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgs
afgrøder er kartofler og ærter. Der er 2 traktorer og 1 selvkørende markvan
dingsanlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
E.F.H. ejer og driver også Kastrupvej 24.

KASTRUPVEJ 29, GELSTOFT, 6510 GRAM, tlf. 74-826570.
FINN LÆBEL, gårdejer, født d. 3.-4.-1962, søn af Kathrine Marie og Jens Christian 
Læbel, gift d. 14.-9.-1991 med Rita Irmgard Johansen, teknisk tegner, født d. 20.-2.- 
1958, datter af Anna og Jørgen Johansen. Parret har børnene: Thomas, født d. 28.-4.- 
1988, og Dennis, født d. 26.-2.-1990.
F.L. har været på Gråsten Landbrugsskole 2 gange. Han overtog gården d. 1.-6.-1990 
fra Cecilie og Hans Christian Skov.
Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 38 ha., heraf 2 ha. skov. Der er lejet 12 ha.
Stuehuset er opført i 1953 og 1973. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade, 
begge fra 1953, svinestald og maskinhus, begge fra 1970, og maskinhus fra 1954. 
Gården drives med en kvægproduktion på 19 årskøer, 31 ungdyr og 14 slagtekalve af 
racen SDM, der er en slagtesvineproduktion på 470 stk. årligt. Planteproduktionens 
salgsafgrøder er ærter og kartofler. Der er 2 traktorer, 1 selvkørende markvan
dingsanlæg, tårnsilo og korntørreri med varm luft. Maskinstation bruges til en del af 
markarbejdet.

KASTRUPVEJ 31, "BAKKEGÅR
DEN", KASTRUP, 6510 GRAM, 
tlf. 74-821097.
THERKEL JØRGENSEN, gårdejer, 
født d. 29.-9.-1927, søn af Ka
thrine og Hans Jørgen Jørgen
sen, gift d. 20.-10.-1956 med 
Marie Toft, medhjælpende hustru, 
født d. 14.-8.-1933, datter af 
Kathrine og Nis Toft. Parret har 
børnene: Hans Jørgen, født d. 
26.-4.-1957, Nis, født d. 22.-6.- 
1960 og død d. 2.-6.-1978, Poul, født d. 29.-7.-1964, og Kathrine, født d. 9.-1.-1968. 
T.J. har været på Asmild Kloster Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-3.-1961 
fra Peter Petersen.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 46 ha., heraf tilkøbt 4,5 ha.
Stuehuset er opført i 1879 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kostald 
fra 1913, ungkreaturstald fra 1973, kalvestald fra 1978, lade fra 1900, maskinhus fra 
1979, foderhus, gylletank og indendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion 
på 56 årskøer, 44 ungdyr og 40 slagtekalve af racen SDM. Der er 3 traktorer, 1 selv
kørende markvandingsanlæg, plansilo og korntørreri med varm luft. På gården er ansat 
1 fodermester. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
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KIRKEVEJ 1, "AASKOVGÅRD", 
ARNUM, 6510 GRAM, tlf. 74- 
826145.
HANS JØRGEN AASKOV, gård
ejer, født d. 14.-2.-1941, søn af 
Kathrine Marie og Jørgen Hansen 
Aaskov, gift d. 25.-1.-1964 med 
Lilly Ferslev Olesen, forsikrings
konsulent, født d. 7.-4.-1946, dat
ter af Edith Ingeborg og Alfred 
Nissen Olesen. Parret har børne
ne: Dorte, født d. 8.-7.-1964,

Vibeke, født d. 3.-2.-1967, Birgit, født d. 6.-7.-1970, og Jette, født d. 30.-5.-1975. 
H.J.AA. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-12.-1969 fra 
sin far Jørgen Hansen Aaskov. Nuværende ejer er 5. generation på gården.
Areal 45 ha., heraf tilkøbt 5 ha.
Stuehuset er opført i 1820 og restaureret fra 1970-77. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1900 ombygget til goldsostald i 1979, farestald fra 1971 ændret til fravæn- 
ningsstald i 1973, 4 klimastalde fra 1984, farestald fra 1973, lade fra 1950, maskinhus 
fra 1976, gastæt silo og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 160 års
søer, der sælges ca. 3.300 smågrise og 150 slagtesvin årligt. Planteproduktionens 
salgsafgrøder er ærter, raps og rug. Der er 3 traktorer, tårnsilo og halmfyr. Man har 
1 skoledreng til hjælp. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

KIRKEVEJ 4, ARNUM, 6510 
GRAM, tlf. 74-826146.
ANDREAS JENSEN, gårdejer, 
født d. 22.-10.-1930, søn af Ca
thrine og Claus Petersen Jensen, 
gift d. 15.-4.-1954 med Ingrid 
Noer Nielsen, født d. 14.-10.-1932, 
datter af Elisabeth og Christian 
Nielsen. Parret har børnene: Ka
rin, født d. 6.-7.-1955, Birgit, 
født d. 13.-7.-1956, Krista, født 
d. 9.-3.-1958, Mona, født d. 8.- 
5.-1959, Betty, født d. 23.-9.-
1960, Claus, født d. 28.-7.-1962, Hanne, født d. 22.-8.-1963, Christian, født d. 31.-12.- 
1965, og Iris, født d. 1.-10.-1967.
A.J. overtog gården d. 1.-4.-1954 fra sin mor Cathrine Jensen. Nuværende ejer er 4. 
generation på gården. Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 53 ha., heraf tilkøbt 1 ha.
Stuehuset er opført i 1942. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade, begge fra 
1933, og maskinhus fra 1979. Gården drives med en kvægproduktion på 24 årskøer, 30 
ungdyr og 10 slagtekalve af racen SDM, desuden produceres der 100 slagtesvin årligt. 
Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter, hvede og byg. Der er 2 traktorer. 
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

KIRKEVEJ 13, ARNUM, 6510 
GRAM, tlf. 74-826304.
KARINA ØSTERGÅRD og HEN
RIK PETERSEN.
K.Ø. er fabriksarbejder, født d. 
25.-5.-1971, datter af Jonna og 
Kaj Østergård. H.P. er rørlæg
ger, født d. 25.-4.-1967, søn af 
Kirsten og Poul Petersen.
Parret overtog gården d. 1.-5.- 
1990 fra Ulla Ericksen.
Ejendomsskyld 640.000. Areal 3,4
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ha. Stuehuset er opført i 1968 og restaureret i 1990. Avlsbygningerne består af 
hestestald fra 1987. Besætningen er på 8 heste. Der er 1 traktor.

KIRKEVEJ 15, ARNUM, 6510 
GRAM, tlf. 74-826307.
KAI ERIK NIELSEN, gårdejer, 
født d. 4.-12.-1933, søn af Metha 
og Marius Nielsen, gift d. 18.- 
10.-1955 med Bodil Marie Han
sen, født d. 18.-4.-1936, datter 
af Laura og Hans Ebbesen Han
sen. Parret har børnene: Karin, 
født d. 16.-4.-1956, Britta, født 
d. 22.-11.-1958, og Sonja, født d. 
28.-4.-1963.

K.E.N. er savværksarbejder, han er i repræsentantskabet for EASV og i bestyrelsen for 
Skærbæk Lokalforening. Han overtog gården d. 1.-11.-1960 fra Lene og Jørgen 
Schmidt. Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 28 ha., heraf tilkøbt 5 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1860 og restaureret i 1969. Avlsbygningerne består af gold- 
sostald fra 1967, slagtesvinestald fra 1968, fravænningsstald fra 1969, farestald fra 
1990, lader fra 1975, maskinhus fra 1976, gastæt silo og gylletank. Gården drives med 
en svineproduktion på 130 årssøer, der sælges 2.000 smågrise og 500 slagtesvin årligt. 
Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 2 traktorer. Man har 1 
skoledreng til hjælp.

KIRKEVEJ 17, ARNUM, 6510 
GRAM, tlf. 74-826358.
NIS HANSEN SCHMIDT, gårdejer, 
født d. 9.-4.-1941, søn af Elly og 
Johannes Schmidt, gift d. 14.- 
11.-1964 med Dagny Pedersen, 
husmor, født d. 18.-10.-1945, dat
ter af Astrid og Svend Pedersen. 
Parret har børnene: Johannes, 
født d. 16.-6.-1965, Svend Erik, 
født d. 8.-4.-1967, og Erling, 
født d. 11.-7.-1969.
N.H.S. overtog gården d. l.-l.- 
1965 fra sine forældre Elly og 
Johannes Schmidt. Nuværende 
ejer er 4. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 36 ha., heraf tilkøbt 14 ha. Der er forpagtet 2,8 ha. 
og bortforpagtet 15 ha.
Stuehuset er restaureret i 1975. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1960, 1973 
og 1977, lade fra 1977, maskinhus fra 1975 og gylletank. Gården drives med en be
sætning på 20 ammekøer, 25 ungdyr og 25 slagtekalve af racerne SDM og Limousine. 
Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 3 traktorer, tårnsilo og korntørreri 
med kold luft. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

KIRKEVEJ 21, HØJRUP, 6510 GRAM, tlf. 74-826159.
PEDER CASPERSEN PEDERSEN, gårdejer, født d. 30.-7.-1931, søn af Thora og Jør
gen Åkjær Pedersen, gift d. 12.-5.-1955 med Anne Christine Schmidt, født d. 8.-10.- 
1933, datter af Gunder og Hans Christian Schmidt. Parret har børnene: Hans, født d. 
12.-11.-1955, Conni, født d. 23.-4.-1957, Jørn, født d. 12.-9.-1962, Lis, født d. 
19.-8.-1967, og Ove, født d. 8.-3.-1969.
P.C.P. overtog gården d. 1.-3.-1962 fra sine svigerforældre Gunder og Hans Chr. 
Schmidt.
Ejendomsskyld 660.000. Areal 22 ha., der er frasolgt 6 ha., der er 2 ha. egeskov. Der 
er bortforpagtet 20 ha.
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Stuehuset er opført omkr. 1850 og restaureret i 1975. Avlsbygningerne består af 
kvægstald fra 1850 ombygget i 1962, lade fra 1970 og maskinhus fra 1978. Der er 2 
traktorer og 1 mejetærsker.

KONGEVEJ 200, "HOVGÄRDLUND", 6510 GRAM, tlf. 74-821397.
JØRGEN MØLLER, gårdejer, født d. 13.-6.-1927, søn af Kathrine og Andreas Møller, 
gift d. 14.-11.-1953 med Ellen Marie Gamborg, pædagogmedhjælper, født d. 12.-4.- 
1933, datter af Martha og Anders Gamborg. Parret har børnene: Henning, født d. 
20.-1.-1956, Esben, født d. 16.-4.-1957, Anders Per, født d. 19.-2.-1960, og Tage, født 
d. 28.-7.-1961.
J.M. har været på Haslev Landbrugsskole, han har været medlem af Skolenævn og 
Skolekommission i Gram Kommune og været formand for Tiset Mejeri. Han overtog 
gården d. 1.-6.-1960 fra sin far Andreas Møller. Gården har været i slægtens eje i 
flere generationer.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 62 ha., heraf 2 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1850 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kostalde 
fra 1953 og 1957, svinestald fra 1961, lade fra 1975 og maskinhus fra 1955. Gården 
drives med en kvægproduktion på 38 årskøer og 62 ungdyr af racen SDM, desuden er 
der 8 årssøer, der sælges 50 smågrise og 100 slagtesvin årligt. Planteproduktionens 
salgsafgrøde er korn. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, tårnsilo og korn
tørreri med varm luft. Man anvender lidt løs medhjælp. Maskinstation bruges til en 
del af markarbejdet.

KONGEVEJ 202, "LANGKJÆRGÅRD", TISET, 6510 GRAM, tlf. 74-821627.
HENNING V. JENSEN, gårdejer, født d. 21.-9.-1936, søn af Nora og Aage Jensen, gift 
d. 30.-5.-1963 med Ingrid Magdalene Alnor, født d. 10.-11.-1941, datter af Magdalene 
og Hans Alnor. Parret har børnene: Karin, født d. 19.-1.-1964, og Carsten, født d. 
22.-12.-1966.
H.V.J. har været på Malling Landbrugsskole. Han overtog gården d. 15.-4.-1963 fra 
Peter Ravn.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 40 ha., heraf tilkøbt 16,5 ha. Der er forpagtet 8 ha. 
Gården brændte efter lynnedslag i 1942, den blev genopført med stuehus, som er 
restaureret i 1976. Avlsbygningerne blev genopført med kvægstald i 1942, der er ko
stald fra 1975, svinestald fra 1967, maskinhus fra 1965 og lade fra før branden i 1942. 
Gården drives med en kvægproduktion på 32 årskøer, 45 ungdyr og 20 slagtekalve af 
racen SDM, desuden er der 6 årssøer, og der produceres 100 slagtesvin årligt. Der er 
2 traktorer, tårnsilo og korntørreri med kold luft. Man har 1 skoledreng til hjælp.

KONGEVEJ 215, TISET, 6510 
GRAM, tlf. 74-821664.
AAGE JENSEN FOGH, gårdejer, 
født d. 20.-9.-1929, søn af Maren 
og Niels Peter Fogh, gift d. 12.- 
5.-1951 med Edna Mølholdt, med
hjælpende hustru, født d. 24.-8.- 
1928, datter af Krestense og Ju
lius Mølholdt. Parret har børne
ne: Stense, født d. 24.-8.-1951, 
Niels, født d. 28.-8.-1954, Dor
the, født d. 3.-2.-1959, og Sandy, 
født d. 19.-3.-1967.

AA.J.F. forpagtede gården d. 1.-3.-1957 og overtog den d. 1.-3.-1963 fra sin mor 
Maren Fogh. Nuværende ejer er 5. generation på gården, som har været i slægtens eje 
siden 1800. Ejendomsskyld 520.000. Areal 22 ha., heraf tilkøbt 6,5 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1700 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af 
kvægstald og lade, begge fra 1957, og maskinhus fra 1966. Gården drives med en 
kvægproduktion på 12 årskøer, 14 ungdyr og 14 slagtekalve af racen SDM. Plantepro
duktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo og korn
tørreri med varm luft. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
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KONGEVEJ 223, "STORKROEN", TISET, 6510 GRAM, tlf. 74-821275.
JES SKRYDSTRUP JESSEN, gårdejer, født d. 8.-2.-1956, søn af Jette Marie og Peter 
Jørgen Jessen.
J.S.J. har været på Ladelund Landbrugsskole 2 gange. Han overtog gården d. 1.-7.- 
1985 fra sin far Peter Jørgen Jessen. Nuværende ejer er 5. generation på gården, som 
har hørt under Gram Gods. Der har gennem flere generationer været kro på gården, 
men i 1878 tog tyskerne bevillingen fra ejeren.
Areal 44 ha. Der er forpagtet 5 ha.
Stuehuset er opført i 1852 og restaureret i 1967. Avlsbygningerne består af kvægstald 
fra 1914, lade fra 1908 og maskinhus fra 1978. Gården drives med en kvægproduktion 
på 42 årskøer, 35 ungdyr og 35 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgs
afgrøde er korn. Der er 2 traktorer, 1 tårnsilo og korntørreri med varm luft. Maskin
station bruges til en del af markarbejdet.

C.K. døde d. 24.-4.-1987.

KONGEVEJ 245, "ÄVED", TISET 
HEDE, 6510 GRAM, tlf. 74-826215. 
ELLI KJÆR, hjemmehjælpsleder, 
født d. 19.-6.-1943, datter af 
Kathrine og Niels Christian Niel
sen, gift d. 17.-12.-1959 med 
Christian Kjær, født d. 28.-9.- 
1928, søn af Signe og Jes Kjær. 
Parret har børnene: Niels Christi
an, født d. 24.-5.-1960, Anne 
Berit, født d. 24.-6.-1962, og 
Erik, født d. 23.-9.-1964.

Gården blev overtaget d. 1.-10.-1960 fra Rober Andersen.
Ejendomsskyld 960.000. Areal 35 ha. Der er bortforpagtet 7,5 ha.
Stuehuset er opført i 1800 og restaureret i 1990/91. Avlsbygningerne består af heste
stald og lade fra 1920. Besætningen består af 12 Mohairgeder. Der er 1 traktor.

KONGEVEJ 247, TISET HEDE, 
6510 GRAM, tlf. 74-826453.
JAKOB PETER CALLESEN, tøm
rer, født d. 10.-10.-1957, søn af 
Dagmar og Andreas Callesen, 
gift d. 31.-12.-1988 med Randi 
Kristensen, revisorassistent, født 
d. 7.-1.-1959, datter af Inger og 
Jørgen Kristensen. Parret har 
børnene: Thomas, født d. 23.-7.- 
1980, og Lene, født d. 14.-1.- 
1985.
J.P.C. overtog gården d. 1.-9.- 
1986 fra Peter Ericksen.
Ejendomsskyld 560.000. Areal 20 ha., heraf 3 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1877 og restaureret i 1987. Avlsbygningerne består af kvægstald 
og lade, begge fra 1957, kvægstalden er ombygget til hestestald i 1987. Besætningen 
består af 9 heste. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer, korn
silo og korntørreri med kold luft. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

KONGEVEJ 249, "BIGÄRDEN", TISET, 6510 GRAM, tlf. 74-826171.
SVEND AAGE JØNSSON, gårdejer, født d. 20.-3.-1930, søn af Kirstine og Johan Villy 
Jønsson, gift d. 19.-8.-1951 med Edith Andersen, husmor, født d. 31.-1.-1932, datter 
af Else-Marie og August Andersen. Parret har børnene: Flemming, født d. 8.-12.-1951, 
Asta, født d. 20.-5.-1953, Mona, født d. 7.-1.-1961, Mogens, født d. 5.-5.-1967, og 
Allan, født d. 9.-9.-1971.
S.AA.J. er specialarbejder. Han overtog gården d. 1.-9.-1951 fra Robert Sørensen.
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Ejendomsskyld 640.000. Areal 25 ha., heraf tilkøbt 15 ha., der er 3,5 ha. skov. Der er 
bortf orpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført i 1929 og 1962, det er løbende restaureret. Avlsbygningerne består 
af kvægstald og lade, begge fra 1956, svinestald fra 1964 og maskinhus fra 1985. 
Gården drives med en besætning på 3 ammekøer af racen SDM og 4 ungdyr af racen 
Limousine, desuden produceres der 25 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgs
afgrøder er kartofler, raps og korn. Der er 2 traktorer, 1 selvkørende markvandings
anlæg, 1 kartoffeloptager og 1 kartoffelsorterer. Maskinstation bruges til en del af 
markarbejdet.

5.-1990 fra Anders Jespersen. Ejendomsskyld 1.600.000.
skov og hede. Der er forpagtet 9 ha.

KONGEVEJ 250, "LYKKES
GÅRD", TISET, 6510 GRAM, 
tlf. 74-820955.
HENRIK WEBER, gårdejer, 
født d. 3.-9.-1965, søn af 
Else og Hans Weber, gift 
d. 19.-5.-1991 med Vibeke 
Traneker Hansen, materia
list, født d. 24.-7.-1968, 
datter af Lise og Johannes 
Traneker Hansen.
H.W. har været på Gråsten 
Landbrugsskole 2 gange. 
Han overtog gården d. 1.- 

Areal 77,8 ha., heraf 4 ha.

Stuehuset er opført i 1934. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade, begge fra 
1934, udendørs køresilo og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 48 
årskøer, 70 ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde 
er korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 selvkørende markvandingsanlæg, tårnsilo 
og staldvarme anvendes til opvarmning af stuehuset. Maskinstation bruges til en del af 
markarbejdet.

KONGEVEJ 254, TISET, 
6510 GRAM, tlf. 74-821738. 
JOHANNES JØRGENSEN 
KIRKMAND, gårdejer, født 
d. 2.-10.-1934, søn af An
na og Johannes Mortensen 
Kirkmand, gift d. 9.-2.-1957 
med Nielsine Jørgine Dam, 
syerske, født d. 24.-12.- 
1935, datter af Petrea og 
Thomas Dam. Parret har 
børnene: Børge, født d.
17.-6.-1957, Bjarne, født
d. 18.-12.-1960, Vagn, født d. 27.-7.-1962, og Gert, født d. 27.-4.-1968.
J.J.K. er specialarbejder hos Brdr. Gram. Han overtog gården d. 15.-3.-1957 fra Jens 
Lassen. Ejendomsskyld 550.000. Areal 21,4 ha., heraf 3 ha. hede og 3 ha. skov. Der er 
bortforpagtet 15 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1800, det er tilbygget i 1976 og løbende restaureret. 
Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1800 og svinestald fra 1960 begge ændret til 
pelseri i 1991, minkhaller fra 1987 og 1988, lade fra 1953 og maskinhus fra 1991. 
Gården drives som minkfarm med en bestand på 560 avlstæver. Der er 1 traktor.

KONGEVEJ 300, "NØRREGÅRD", ARNUM, 6510 GRAM, tlf. 74-826123.
HANS PETER SCHJERNING, gårdejer, født d. 18.-10.-1943, søn af Caroline Jensine 
og Jens Hansen Schjerning, gift d. 29.-5.-1971 med Erika Petersen, født d. 24.-1.- 
1942, datter af Louise og Johannes Petersen. Parret har børnene: Jens, født d. 5.-
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1.-1972, og Lis, født d. 25.-7.- 
1973.
Hans P. Schjerning har været på 
Gråsten Landbrugsskole. Han 
overtog gården d. 1.-8.-1967 fra 
sin mor Caroline Jensine Schjer
ning. Gården har været i slæg
tens fra omkr. 1600.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 
75 ha., heraf tilkøbt 37 ha. Der 
er forpagtet 5,5 ha.
Stuehuset er opført i 1905 og 
restaureret i 1968. Avlsbygnin

gerne består af kvægstald og lade, begge fra 1905, maskinhus fra 1974 og udendørs 
køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 55 årskøer, 80 ungdyr og 40 slag
tekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der 3 traktorer, 1 
mejetærsker, tårnsilo og korntørreri med varm luft. På gården er ansat 1 fast med
hjælper. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

KONGEVEJ 338, "BAKKEGÅRDEN", ARNUM, 6510 GRAM, tlf. 74-826139.
PETER HANSEN KJÆR, gårdejer, født d. 6.-11.-1932, søn af Signe og Peter Thomsen 
Kjær, gift d. 1.-5.-1971 med Stella Nielsen, født d. 8.-4.-1939 og død d. 26.-9.-1982. 
P.H.K. overtog gården i 1966 fra sine for ældre Signe og Peter Thomsen Kjær. Nuvæ
rende ejer er 3. generation på gården, som brændte i 1932, den blev derefter udflyttet 
fra Arnum By.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 50 ha., der er frasolgt 15 ha., der er 10 ha. skov. Der 
er bortforpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført i 1932 og restaureret i 1978. Avlsbygningerne består af kvægstald, 
svinestald og lade, alle fra 1932, og maskinhus fra 1978. Gården drives med en slag
tesvineproduktion på 100 stk. årligt, desuden er der 2 ammekøer og 2 ungdyr. Plante
produktionens salgsafgrøde er korn. Der er 4 traktorer, tårnsilo og korntørreri med 
varm luft. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

KONGEVEJ 340, ARNUM, 6510 
GRAM, tlf. 74-826169.
SØREN ANDERSEN KROGH, 
gårdejer, født d. 19.-9.-1921, søn 
af Sofie og Andreas Krogh, gift 
d. 27.-3.-1945 med Thomine 
Christine Schmidt, født d. 27.- 
3.-1926, datter af Christine og 
Hans Schmidt. Parret har børne
ne: Andreas, født d. 18.-10.-1946, 
Kirsten, født d. 31.-1.-1951, 
Hans Kristian, født 11.-8.-1956, 
og Doris, født d. 25.-1.-1963.
S.A.K. er chauffør. Han overtog gården d. 1.-11.-1951 fra Andreas Lassen. 
Ejendomsskyld 490.000. Areal 18 ha., heraf tilkøbt 7 ha. Der er bortforpagtet 14 ha. 
Stuehuset er opført omkr. 1800 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af 
kvæg- og svinestalde, begge fra 1963, og lade fra 1954. Besætningen består af 2 
ammekøer, 14 moderfår og 10 lam. Der er 2 traktorer, tårnsilo og korntørreri med 
kold luft. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

KONGEVEJ 344, ARNUM, 6510 GRAM, tlf. 74-826114.
KNUD MIDTGÅRD, gårdejer, født d. 10.-6.-1935, søn af Bodil og Thomas Midtgård.
K.M. har børnene: Knud, født d. 10.-11.-1971, og Hermann, født d. 22.-11.-1974.
K.M. overtog gården d. 1.-9.-1972 fra Andreas Kåsen. Gården brændte i 1978, den 
gamle gård var fra 1911.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 35 ha., heraf tilkøbt 12 ha.



-233-

Stuehuset er opført i 1979. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade, begge fra 
1979, samt gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 40 årskøer, 40 ungdyr 
og 20 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og 
korn. Der er 2 traktorer og 1 selvkørende markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til 
en del af markarbejdet.

KULSVIERVEJ 16, VESTER LIN
DET, 6510 GRAM, tlf. 74-821783.
SVEND JENSEN, gårdejer, født 
d. 24.-11.-1917, søn af Mette
Kirstine Jensen, gift d. 17.-9.- 
1949 med Helene Bennedsen, hus
mor, født d. 15.-8.-1926, datter 
af Frederikke og Carl Bennedsen. 
Parret har børnene: Agnethe, 
født d. 13.-3.-1950, og Erling, 
født d. 29.-10.-1955.
S.J. overtog gården d. 1.-3.-1957 
fra Søren Bjerregård.

Ejendomsskyld 610.000. Areal 12 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1934 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald, svinestald og lade, alle fra 1934. Der er 1 traktor.

KÆRGÅRDVEJ 1, "STORE KÆR
GÅRD", VESTER LINDET, 6510 
GRAM, tlf. 74-821776.
CARSTEN SVEIDAHL LAURIDSEN, 
gårdejer, født d. 8.-9.-1948, søn 
af Christine Marie og Laurids 
Andreas Lauridsen, gift d. 6.- 
11.-1971 med Vibeke Christensen, 
husassistent, født d. 8.-9.-1942, 
datter af Gudrun og Christian 
Christensen. Parret har børnene: 
Ingolf, født d. 26.-10.-1973, Es
ben, født d. 19.-4.-1976, og Steffen, født d. 4.-10.-1977.
C.S.L. har været på Bygholm Landbrugsskole og er kredsreprædentant i M.D. Food. 
Han overtog gården d. 1.-8.-1976 fra sin svigerfar Christian Christensen.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 28 ha., heraf 2,5 ha. eng. Der er forpagtet 11 ha. 
Stuehuset er opført omkr. 1880 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af 
kostald fra 1925 renoveret i 1976, lade fra 1925, udendørs køresilo og gylletank. 
Gården drives med en kvægproduktion på 30 årskøer og 30 ungdyr af racerne SDM og 
RDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer. Maskinstation 
bruges til en del af markarbejdet.

KÆRGÅRDVEJ 2, "STORE SAN
DET", VESTER LINDET, 6510 
GRAM, tlf. 74-822780.
HANS EJNER KJÆR, gårdejer, 
født d. 16.-5.-1957, søn af Anne
lise og Hans Peter Kjær, gift d. 
23.-6.-1984 med Marie Lønne 
Madsen, revisor, født d. 28.-2.- 
1959, datter af Inge og Søren 
Madsen. Parret har børnene: Mi
chael, født d. 13.-12.-1985, Me
rete, født d. 24.-2.-1988, og Ma

lene, født d. 6.-5.-1990. H.E.K. har været på Kjærgård og Ladelund landbrugsskoler. 
Han overtog gården d. 1.-6.-1985 fra sine forældre Annelise og Hans Peter Kjær.
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Ejendomsskyld 2.550.000. Areal 56,5 ha., heraf 10 ha. eng. Der er forpagtet 30 ha. 
Stuehuset er opført i 1932 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1932, kalvestald fra 1985, lade fra 1974, maskinhus fra 1976, foderhus fra 
1986, udendørs køresilo og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 68 
årskøer, 100 ungdyr og 34 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrø
der er hvede og ærter. Der er 4 traktorer, 2 mejetærskere, plansilo, korntørreri med 
varm og kold luft, og der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset. På gården 
er ansat 1 fodermester og 2 medhjælpere. Maskinstation bruges til lidt af markar
bejdet. H.E.K. ejer og driver også Vester Lindetvej 16.

KÆRGÅRDVEJ 3, "KÆRGÅR
DEN", VESTER LINDET, 6510 
GRAM, tlf. 74-821777.
KRISTIAN SØRENSEN, gårdejer, 
født d. 13.-10.-1923, søn af 
Astrid Marie og Hans Jensen Sø
rensen, gift d. 9.-12.-1949 med 
Kathrine Pallesen Sørensen, født 
d. 23.-12.-1921, datter af Marie 
Kristine og Jens Jepsen Søren
sen. Parret har børnene: Astrid, 
født d. 12.-2.-1951, Inger, født 

d. 4.-4.-1953, og Hans, født d. 11.-5.-1956. K.S. har været på Tune Landbrugsskole. 
Han overtog gården d. 1.-10.-1947 fra sin mor Astrid Marie Sørensen.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 24 ha., heraf 1,5 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1923 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kostald 
fra 1923 løbende renoveret fra 1947-65, ungdyrstald fra 1970, lade fra 1923, maskin
hus fra 1954, foderhus fra 1978, 2 gylietanke og indendørs køresilo. Gården drives med 
en kvægproduktion på 65 årskøer, 55 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM. Der er 3 
traktorer, 1 selvkørende markvandingsanlæg og staldvarme anvendes til opvarmning af 
stuehuset. På gården er ansat 1 fast medhjælper. Maskinstation bruges til en del af 
markarbejdet.

LANDBOMARKEN 5, TISET, 6510 GRAM, tlf. 74-821370.
ANDREAS LAUSTSEN, gårdejer. Omtales under Ribelandevej 16, Tiset, 6510 Gram.
A.L. overtog gården d. 1.-5.-1981 fra Peter Heins Schmidt.
Ejendomsskyld 350.000. Areal 16,5 ha.
Bygningerne formodes at være fra omkr. 1850. Gården drives sammen med Ribe
landevej 16.

LANDBOMARKEN 6, TISET, 
6510 GRAM, tlf. 74-821076.
CHRISTIAN DOLLERUP, gårdejer, 
født d. 5.-8.-1928, søn af Mette 
Petra og Laurids Christian Dolle
rup, gift d. 4.-8.-1978 med Kir
stine Marie Andersen, født d. 
18.-6.-1928, datter af Johanne 
og Jens Peter Andersen. Parret 
har børnene: Hanne, født d. 23.- 
2.-1953, Johan, født d. 3.-10.-1954, 
og Søren, født d. 4.-11.-1960.
C.D. overtog gården d. 16.-6.-1964 fra sin far Laurids Chr. Dollerup. Nuværende ejer 
er 3. generation på gården, som kom i slægtens eje i 1921.
Ejendomsskyld 460.000. Areal 22 ha., heraf 1,7 ha. eng. Der er bortforpagtet 12 ha. 
Stuehuset er opført omkr. 1800 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af 
kvægstald fra 1800 restaureret i 1927 og derefter løbende vedligeholdt, maskinhus fra 
1964 og udendørs køresilo. Der er 2 traktorer, 1 rørvandingsanlæg, tårnsilo og korn
tørreri med varm luft.
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LINDETVEJ 1, "HEINSGAARD", LINDET SKOV, 6510 GRAM, tlf. 74-826558.
HENNING ENGGÅRD BJERRE, gårdejer, født d. 29.-10.-1958, søn af Jenny og Børge 
Enggård Bjerre, gift d. 29.-12.-1985 med Anette Lebeck Hansen, maler, født d. 20.- 
10.-1959, datter af Ingrid og Hans Hansen. Parret har børnene: Nicoline, født d. 
14.-3.-1987, og Lasse, født d. 17.-10.-1988.
H.E.B. har været på Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-3.-1984 fra 
Ingeborg og Kaj Munksgård.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 45 ha., heraf tilkøbt 24 ha. Der er forpagtet 10,5 ha. 
Stuehuset er opført i 1940 og tilbygget i 1972. Avlsbygningerne består af kostald og 
maskinhus, begge fra 1977, ungkreaturstald fra 1942, lade fra 1968, udendørs køresilo 
og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 60 årskøer, 80 ungdyr og 30 
slagtekalve af racen SDM. Der er 3 traktorer, 1 selvkørende markvandingsanlæg og 
staldvarme anvendes til opvarmning af stuehuset. Man har 1 skoledreng til hjælp. 
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

LINDETVEJ 2, "LUNDSTOFT", ARNUM, 6510 GRAM, tlf. 74-826342.
MARTIN MEILANDT PETERSEN, gårdejer, født d. 21.-6.-1950, søn af Anne Marie og 
Peter Petersen, gift d. 7.-4.-1979 med Marianne Larsen, børnehavepædagog, født d. 
6.-5.-1958, datter af Kathrine og Knud Larsen. Parret har børnene: Casper, født d. 
3.-10.-1980, Bitten, født d. 4.-7.-1985, og Rune, født d. 3.-9.-1990.
M.M.P. overtog gården d. 1.-3.-1978 fra Henning Dahl.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 36 ha., heraf tilkøbt 17 ha. Der er forpagtet 18 ha. 
Stuehuset er opført i 1939 og tilbygget i 1985. Avlsbygningerne består af kostald fra 
1979, ungkraturstald fra 1939, lade fra 1986 og udendørs køresilo. Gården drives med 
en kvægproduktion på 40 årskøer, 60 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM. Plan
teproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer, 1 selvkørende markvandings
anlæg, tårnsilo og korntørreri med varm luft.

LYKKEGÅRDVEJ 1, "LILLE-LYKKEGÅRD", VESTER LINDET, 6510 GRAM, tlf. 
74-821552.
HANS ROED SØRENSEN, landmand, født d. 11.-5.-1956, søn af Kathrine og Kristian 
Roed Sørensen, gift d. 18.-11.-1989 med Inge Merethe Nielsen, socialpædagog, født d. 
7.-8.-1963, datter af Inger Marie og Harry Nielsen.
H.R.S. har været på Ladelund og Gråsten landbrugsskoler. Han overtog gården d. 
1.-1.-1990 fra Kaj Nielsen.
Ejendomsskyld 970.000. Areal 13 ha., heraf 0,5 ha. eng. Jorden er bortforpagtet. 
Stuehuset er opført i 1939 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1939 ombygget til svinestald i 1980 og maskinhus fra 1985. Der er 1 traktor.

LYKKEGÅRDVEJ 2, "STORE LYKKEGÅRD", VESTER LINDET, 6510 GRAM, tlf. 74- 
822542.
BØRGE MADSEN, smed, født d. 2.-6.-1954, søn af Kirstine og Andreas Madsen, gift d. 
19.-2.-1983 med Lilian Thiim, sygehjælper, født d. 18.-2.-1953, datter af Kirstine og 
Karl Andersen. Parret har børnene: Trine, født d. 16.-11.-1974, Mette, født d. 
21.-10.-1976, og Søren, født d. 20.-7.-1983.
D.M. overtog gården d. 1.-1.-1986 fra sin far Andreas Madsen. Nuværende ejer er 4. 
generation på gården.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 35 ha., heraf 2 ha. skov. Der er bortforpagtet 30 ha. 
Stuehuet er opført i 1987. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1960 og lade fra 
omkr. 1850. Gården drives med en besætning på 8 ammekøer og 7 ungdyr af racen 
Simmentaler. Der er 1 traktor.

MARBÆKVEJ 1, "MARIELUND", JENNING, 6510 GRAM.
NIELS JENSEN BENDIX KELLER, gårdejer. Omtales under Udsigtsvejen 17. 
N.J.B.K. overtog gården d. 1.-12.-1978 fra sine forældre Marie og Anders Keller. 
Ejendomsskyld 660.000. Areal 20 ha.
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Hele "Marielund" nedbrændte i 
1942 og blev genopført samme år 
med stuehus, som derefter er 
løbende restaureret. Avlsbygnin
gerne blev også genopført i 1942 
med kvægstald, svinestald og 
lade.
N.J.B.K. ejer og driver også Ud
sigtsvejen 17.

MARBÆKVEJ 6, "MARBÆKGÅRD", 
MARBÆK, 6510 GRAM, tlf. 74- 
821163.
SVEND AAGE FOG, gårdejer, 
født d. 24.-9.-1931, søn af Anne 
Marie og Hans Harald Fog, gift 
d. 20.-6.-1964 med Sonja Nissen, 
født d. 21.-2.-1944, datter af 
Ellen Marie og Andreas Nissen. 
Parret har børnene: Nis Christi
an, født d. 17.-1.-1963, Anne 
Marie, født d. 7.-11.-1964, Su
sanne, født d. 27.-12.-1965, og Ulla, født d. 4.-12.-1971.
S.AA.S. overtog gården d. 1.-2.-1963 fra sin far Hans Harald Fog.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 38,5 ha. Der er forpagtet 2,3 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1850 og restaureret flere gange senest i 1972. Avlsbygnin
gerne består af kostald fra 1959, lader fra 1921 og 1977 samt maskinhus fra 1970. 
Gården drives med en kvægproduktion på 30 årskøer, 37 ungdyr og 12 slagtekalve af 
racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er rug. Der er 2 traktorer, tårnsilo og 
korntørreri med varm luft.

B.O.H. døde d. 5.-6.-1987.

NØRREMARKSVEJ 4, " GRØN- 
DALLUND", KASTRUP, 6510 
GRAM, tlf. 74-821094.
ANNA OKHOLM HANSEN, født 
d. 10.-1.-1928, datter af Bolette 
og Søren Termansen, gift d. 10.- 
3.-1950 med Bent Okholm-Hansen, 
født d. 24.-9.-1923, søn af Bodil 
og P.C. Hansen. Parret har børne
ne: Søren, født d. 7.-4.-1951, 
Karsten, født d. 6.-3.-1953, og 
Bolette, født d. 17.-7.-1959.

A.O.H. overtog gården d. 1.-3.-1950 fra Hans Jensen.
Areal 63 ha. Der er bortforpagte! 60 ha.
Stuehuset er opført i 1876 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og lade, begge fra 1914, svinestald fra 1965 og gastæt silo.

NØRREMARKSVEJ 7, KASTRUP, 6510 GRAM, tlf. 74-822468.
FLEMMING BECK, gårdejer, født d. 9.-3.-1954, søn af Hansigne og Jens Beck.
F.B. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1982 fra 
sine forældre Hansigne og Jens Beck.
Ejendomsskyld 2.300.000. Areal 32 ha. Der er forpagtet 32 ha.
Stuehuset er opført i 1986. Avlsbygningerne består af kalvestald og lade, begge fra 
1949, kostald og foderhus, begge fra 1982, maskinhus fra 1979, gylletank samt uden-
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og indendørs køresiloer. Nørre
marksvej 7 drives med en kvæg
produktion på 65 årskøer, 80 ung
dyr og 70 slagtekalve af racen 
SDM. Planteproduktionens salgsaf
grøder er byg og hvede. Der er 4 
traktorer, 1 mejetærsker, 1 selv
kørende markvandingsanlæg, plansilo 
og korntørreri med varm luft. På 
gården er ansat 1 fuldtids- og 
deltidsmedhjælper. Maskinstation 
bruges til ensilering.

NØRREMARKSVEJ 13, "JONSBORG", KASTRUP, 6510 GRAM, tlf. 74-821067.
HANS PETER TERMANSEN, gårdejer, født d. 19.-9.-1933, søn af Johanne og Andreas 
Termansen, gift d. 14.-7.-1961 med Anne Christine Schmidt, medhjælpende hustru, 
født d. 28.-1.-1940, datter af Kirsten og Hans Schmidt. Parret har børnene: Andreas, 
født d. 25.-3.-1963, Marianne, født d. 4.-12.-1965, og Hans Henrik, født d. 26.-1.-1969. 
H.P.T. handler med veterinærartikler og har været på Kjærgård Landbrugsskole. Han 
overtog gården d. 1.-5.-1967 fra sine forældre Johanne og Andreas Termansen.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 36,5 ha., heraf tilkøbt 3,5 ha., der er 3,5 ha. eng. Der 
er bortforpagtet 36,5 ha.
Stuehuset er opført i 1870 og restaureret i 1932. Avlsbygningerne består af kvægstald 
fra 1934 ombygget i 1969 samt lade fra 1956.

PRÆSTESKOVVEJ 1, "KÆRGÅRD", 
FOLE, 6510 GRAM, tlf. 74-822227. 
CHRISTIAN JENSEN SØLBECK, 
gårdejer, født d. 19.-6.-1950, søn 
af Sofie og Niels Søbeck, gift d. 
29.-9.-1973 med Laila Steensbeck, 
bankassistent, født d. 6.-7.-1951, 
datter af Karen og Christian Ste
ensbeck. Parret har børnene: Git
te, født d. 12.-7.-1975, og Ben
ny, født d. 27.-12.-1978.
C.J.S. har været på Gråsten
Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for Rødding Landboforening og formand for Plan
teavlsudvalget i Rødding Landboforening. Han overtog gården d. 1.-3.-1979 fra sin far 
Niels Sølbeck. Nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 3.600.000. Areal 75 ha., heraf tilkøbt 38 ha., der er 7 ha. eng. Der er 
forpagtet 30 ha.
Stuehuset er opført i 1875 og restaureret i 1990. Avlsbygningerne brændte i 1959 og 
blev genopført, løsdriftsstald er bygget i 1979, foderhus fra 1978, maskinhus fra 1965, 
gylletank, gastæt silo og udendørs køresilo. Desuden er der bygninger på Præsteskov- 
vej 3, som er overtaget i 1981, de bruges til opdræt. Gården drives med en kvægpro
duktion på 120 årskøer, 100 ungdyr og 70 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er hvede og raps. Der er 7 traktorer, 1 mejetærsker, 1 selvkørende 
markvandingsanlæg og staldvarme anvendes til opvarmning af stuehuset. På gården er 
ansat 1 fodermester og 1 fast medhjælper. Maskinstation bruges til en del af mark
arbejdet.

PRÆSTESKOVVEJ 2, FOLE, 6510 GRAM.
PETER CLAUSEN, gårdejer, født d. 23.-5.-1932, søn af Clara Marie og Detlef Chri
stian Clausen, gift d. 21.-5.-1960 med Edith Ebsen, medhjælpende hustru, født d. 
25.-8.-1937, datter af Johanne og Christian Ebsen. Parret har børnene: Christian, født 
d. 3.-6.-1961, Jørgen, født d. 4.-9.-1964, Bente, født d. 11.-8.-1970, og Hans Peter, 
født d. 19.-9.-1973.
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er desuden renoveret i 1962. Gården drives med en

Peter Clausen forpagtede gården 
i 1955 og overtog den d. 1.-5.- 
1960 fra sine forældre Clara M. 
og Detlef Chr. Clausen, som 
købte gården i 1912.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 
38,5 ha., heraf 1 ha. eng.
Stuehuset er opført omkr. 1800 
og løbende restaureret. Avlsbyg
ningerne består af kvægstald, svi
nestald og lade, alle fra omkr. 
1800 og ombygget i 1907, laden 

svineproduktion på 15 årssøer, der 
produceres 200 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og 
ærter. Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker. Maskinstation bruges til en del af 
markarbejdet.

PRÆSTESKOVVEJ 4, "SOLVANG", FOLE, 6510 GRAM, tlf. 74-822055.
KNUD PEDER MALMDORF MADSEN, gårdejer, født d. 17.-10.-1933, søn af Mathilde 
og Hans Markus Madsen, gift d. 9.-4.-1955 med Ingrid Hansen, husmor, født d. 10.-6.- 
1935, datter af Anne Kathrine og Martin Hansen. Parret har børnene: Birgit, født d. 
5.-10.-1955, Kurt, født d. 25.-10.-1958 og død d. 10.-12.-1976, Gert, født d. 1.-10.- 
1962, og Lars, født d. 7.-3.-1968.
K.P.M.M. er vognmand og overtog gården d. 1.-4.-1957 fra Ludvig Sørensen.
Ejendomsskyld 700.000. Areal 13,3 ha., heraf tilkøbt 11 ha., der er 2 ha. eng. Der er 
forpagtet 3 ha.
Stuehuset er opført i 1954 og tilbygget i 1967. Avlsbygningerne består af kostald fra 
1958, svinestald fra 1954 og maskinhus fra 1975. Gården drives udelukkende med 
planteproduktion bestående af korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo og 
korntørreri med varm luft.

RIBELANDEVEJ 5, "LUNDSGÅRD", TISET, 6510 GRAM, tlf. 74-822809.
GUNNAR HANSEN, gårdejer, født d. 11.-8.-1949, søn af Laura og Niels Hansen, gift 
d. 30.-9.-1972 med Eva Oster, børnehavepædagog, født d. 9.-12.-1952, datter af Dor
thea og Marinus Oster. Parret har børnene: Jens, født d. 11.-2.-1978, og Lene, født d. 
17.-8.-1979.
G.H. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1981 fra Hans 
Nielsen. Ejendomsskyld 1.850.000. Areal 58 ha., heraf 3,5 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1850 og restaureret flere gange senest i 1978. Avlsbygningerne 
består af kvægstald restaureret i 1976, kostald fra 1965, maskinhus fra 1978, lade og 
udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 56 årskøer og 60 ungdyr 
af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer, 1 meje
tærsker og 1 selvkørende markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til en del af 
markarbejdet.

RIBELANDEVEJ 7, ENDRUPSKOV, 
6510 GRAM, tlf. 74-823120. 
JAKOB GREJSEN, bankfuldmæg
tig, født d. 2.-7.-1956, søn af 
Bodil og Johannes Grejsen, gift 
d. 7.-8.-1982 med Ulla Vester
gård Hansen, bankassistent, født 
d. 27.-12.-1955, datter af Ebba 
og Kenneth V. Hansen. Parret 
har børnene: Dorthe, født d. 6.- 
11.-1983, og Kenneth, født d. 
16.-6.-1986.
J.G. er landmand. Han overtog gården d. 1.-1.-1992 fra Peter Aaskov. 
Ejendomsskyld 750.000. Areal 32,2 ha., heraf 7,5 ha. eng.
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Stuehuset er opført i 1992. Avlsbygningerne 
samt lade fra 1961. Besætningen består af 3 
der er korn og kartofler. Der er 1 traktor 
bruges til en del af markarbejdet.

består af kvægstalde fra 1951 og 1961 
årssøer. Planteproduktionens salgsafgrø- 
og 1 markvandingsanlæg. Maskinstation

RIBELANDEVEJ 10, TISET NØRREMARK, 6510 GRAM, tlf. 74-822224.
ANTON JACOBSEN SKOV, gårdejer, født d. 21.-3.-1940, søn af Cecilie og Frederik 
Skov, gift d. 9.-10.-1964 med Bodil Tønnesen, sygehjælper, født d. 22.-11.-1940, datter 
af Emilie og Erik Tønnesen. Parret har børnene: Henning, født d. 9.-7.-1965, Villy, 
født d. 25.-10.-1967, og Palle, født d. 24.-10.-1969.
A.J.S. er i bestyrelsen for Gram/Rødding Husmandsforening. Han overtog gården d. 
1.-8.-1973 fra Marius Møller.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 50 ha., heraf tilkøbt 27 ha. Der er forpagtet 5,5 ha. 
Stuehuset er opført i 1953. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1953 og 1979, 
lade fra 1979, maskinhus fra 1991, udendørs køresilo og gylletank. Gården drives med 
en kvægproduktion på 40 årskøer, 20 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM. Der er 4 
traktorer, 1 selvkørende markvandingsanlæg og 1 rørvandingsanlæg. Man har 1 skole
dreng til hjælp. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

RIBELANDEVEJ 12, "ASDALGÅRD", TISET, 6510 GRAM, tlf. 74-821363.
JOHANNES ØJVIND RAVN, gårdejer, født d. 24.-3.-1942, søn af Dagny og Mathies 
Ravn, gift d. 3.-6.-1967 med Kirsten Schmidt, bankassistent, født d. 29.-7.-1942, 
datter af Laura og Jes Nielsen Schmidt. Parret har børnene: Anette, født d. 21.-7.- 
1968, og Mathias, født d. 1.-8.-1972.
J.Ø.R. har været på Malling Landbrugsskole, han er medlem af Ligningskommissionen 
og Skatteankenævnet, han har været medlem af Haderslev Mælkecentral og var i 
bestyrelsen for Tiset/Endrupskov A/M. Han forpagtede gården d. 1.-3.-1967 og købte 
den d. 1.-3.-1971 af sin far Mathies Ravn. Nuværende ejer er 3. generation på gården. 
Areal 89 ha., heraf 22,9 ha., der er 3 ha. skov. Der er forpagtet 100 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1870 og ombygget i 1978. Avlsbygningerne består af kostald 
fra 1972, kalvestald fra 1870 ombygget i 1972, svinestald fra 1967 ombygget til kvie
stald i 1972, lade fra 1900 ombygget i 1972, foderhus fra 1972, maskinhus fra 1990 og 
udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 70 årskøer, 98 ungdyr og 
32 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og 
maltbyg. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og korntørreri med varm luft. På 
gården er ansat 1 fodermester. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

RIBELANDEVEJ 14, TISET, 6510 
GRAM, tlf. 74-821365.
SØREN CHRISTIAN SCHØLER, 
gårdejer, født d. 18.-10.-1923, 
søn af Olga og Nissen Schøler, 
gift d. 22.-3.-1967 med Petra 
Juhl Nicolaisen, født d. 17.-10.- 
1923, datter af Jacobine og Jens 
Juhl Nicolaisen.
S.C.S. overtog gården d. 1.-4.- 
1956 fra sine forældre Olga og 
Nissen Schøler. Ejendomsskyld 
560.000. Areal 17 ha.

Stuehuset er opført i 1880 og restaureret flere gange senest i 1970. Avslbygningerne 
består af kvæg- og svinestalde, begge fra 1942, lade fra 1961 og maskinhus fra 1977. 
Gården drives med en svineproduktion på 10 årssøer, der sælges 200 smågrise årligt, 
desuden er der 6 ammekøer og 6 ungdyr af racen Limousine. Der er 2 traktorer. 
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

RIBELANDEVEJ 16, "SKOVLØKKE", TISET, 6510 GRAM, tlf. 74-821370.
ANDREAS LAUSTSEN, gårdejer, født d. 3.-4.-1936, søn af Signe og Søren Laustsen. 
A.L. har været på Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården d. 31.-12.-1964 fra



-240- 

sin mor Signe Laustsen.
Ejendomsskyld 920.000. Areal 25 ha., heraf tilkøbt 3 ha. Der er forpagtet 11 ha. 
Stuehuset er opført i 1912 og restaureret flere gange senest i 1977. Avlsbygningerne 
består af kostald og lade, begge fra 1974, ungkreaturstald fra 1912, maskinhus fra 
1977 og foderhus fra 1981. Gården drives med en kvægproduktion på 40 årskøer, 60 
ugndyr og 20 slagtekalve af racen SDM. Der er 4 traktorer, 1 selvkørende markvan
dingsanlæg, tårnsilo og korntørreri med kold luft. På gården er ansat 1 fast medhjæl
per. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
A.L. ejer og driver også Landbomarken 5.

RIBELANDEVEJ 17, "GAMMELVANG", ENDRUPSKOV, 6510 GRAM, tlf. 74-822122. 
SVEND ÅGE IPSEN, telegraf mester, født d. 8.-7.-1944, søn af Olga og Åge Ipsen, gift 
d. 18.-7.-1982 med Lizzie Vestergård, sygehjælper, født d. 4.-10.-1950, datter af 
Laura og dens Vestergård. Parret har børnene: Marianne, født d. 23.-7.-1969, Claus, 
født d. 7.-8.-1970, Klaus, født d. 5.-11.-1971, Henrik, født d. 29.-12.-1972, og Lars, 
født d. 6.-3.-1982. S.Ä.I. har bondegårdsferie på gården, der arrangeres ridelejr, og 
man udlejer hytter. Han overtog gården d. 1.-3.-1968 fra Hans Sloth.
Ejendomsskyld 840.000. Areal 44 ha., heraf tilkøbt 22 ha., der er 4 ha. skov. Der er 
bortforpagtet 19 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1850 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af 
kvægstald fra 1850 ombygget til udlejningsværelser i 1980-82, hestestald fra 1990 og 
maskinhus fra 1968 ombygget til køkken til bondegårdsferie. Besætningen består af 17 
heste, som bruges til udlejning og ridelejr. Der er 1 traktor.

RIBELANDEVEJ 24, "MAIGÅR- 
DEN", ENDRUPSKOV, 6510 GRAM, 
tlf. 74-821454.
JØRGEN GRAM HANSEN, gård
ejer, født d. 26.-4.-1948, søn af 
Kristine og Peter Gram Hansen, 
gift d. 14.-4.-1973 med Dagny 
Pedersen, lærer, født d. 7.-2.- 
1950, datter af Edith og Arne 
Pedersen. Parret har børnene: 
Bjarne, født d. 28.-3.-1975, Car
sten, født d. 1.-9.-1978, og Hen

ning, født d. 16.-11.-1982. J.G.H. har været på Kjærgård Landbrugskole og er i sko
lebestyrelsen ved Arnum Centralskole. Han overtog gården d. 1.-5.-1972 fra sin far 
Peter Gram Hansen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 52 ha., heraf tilkøbt 17 ha., der er 1 ha. skov. Der er 
forpagtet 30 ha.
Stuehuset er opført i 1930 og restaureret i 1978. Avlsbygningerne består af kostald 
fra 1972, ungkreaturstald fra 1930 ombygget i 1979, foderhus fra 1979, maskinhus fra 
1973 og indendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 44 årskøer, 40 
ungdyr og 40 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, 
rug og kartofler. Der er 3 traktorer, 1 selvkørende markvandingsanlæg og halmfyr. På 
gården er ansat 1 deltidsmedhjælper. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

RIBELANDEVEJ 32, ENDRUP
SKOV, 6510 GRAM, tlf. 74-821750. 
ANTON MADSEN PAULSEN, læ
rer, født d. 4.-6.-1929, søn af 
Karen og Chritian Paulsen, gift 
d. 25.-7.-1954 med Inge Gade 
Sørensen, lærer, født d. 5.-3.-1933, 
datter af Edith og Vagn Søren
sen. Parret har børnene: Rikke, 
født d. 16.-10.-1956, Anette, 
født d. 21.-1.-1960, og Pernille,
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født d. 30.-11.-1962. A.M.P. har været borgmester i Gram Kommune, han er medlem 
af Sønderjyllands Amtsråd. Han overtog gården d. 1.-2.-1980 fra Laurids Ebsen.
Ejendomsskyld 550.000. Areal 13 ha., heraf 5 ha. skov og 6 ha. grusgrav. 
Gården brændte i 1936 og blev genopført med stuehus, som er restaureret i 1980/81. 
Avlsbygningerne blev genopført med kvægstal og lade. Der er 1 traktor.

ROLIGHEDSVEJ 20, ARNUM, 6510 GRAM, tlf. 74-826257.
JES JESSEN, entreprenør, født d. 13.-7.-1958, søn af Agnethe og Christian Jessen. 
J.J. er landmand. Han overtog gården d. 1.-8.-1984 fra sin far Christian Jessen.
Ejendomsskyld 950.000. Areal 30 ha., heraf 0,5 ha. skov. Der er bortforpagtet 7 ha. 
Stuehuset er opført omkr. 1920 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af ko
stald og lade, begge fra 1970, svinestald fra omkr. 1920 er renoveret i 1970 og maskin
hus fra 1978. Besætningen består af 30 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens 
salgsafgrøde er korn. Der er 3 traktorer, 1 tårnsilo og korntørreri med varm luft. Man 
har 1 skoledreng til hjælp.

G.M.J. døde d. 11.-3.-1989.

SKAKKENBORGVEJ 1, "SKAK- 
KENBORG", FOLE, 6510 GRAM, 
tlf. 74-821469.
SVEND FRANDSEN, gårdejer, 
født d. 1.-10.-1945, søn af Kir
stine og Christian Fandsen, gift 
d. 5.-8.- 1967 med Gunda Marie 
Jepsen, født d. 9.-11.-1946, dat
ter af Anna og Aksel Jepsen. 
Parret har børnene: Tina, født d. 
24.-1.-1969 samt tvillingerne 
Lars og Paul, født 25.-12.-1970.

S.F. har været på Vinding Landbrugsskole, han er i repræsentantskabet for M.D. Han 
overtog gården d. 1.-3.-1968 fra sin far Christian Frandsen.
Ejendomsskyld 840.000. Areal 21 ha., heraf tilkøbt 5 ha. Der er forpagtet 3 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1850 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af 
kvægstald fra 1952 udvidet i 1974, lade fra 1952, maskinhus fra 1975 og indendørs 
køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 25 årskøer og 25 ungdyr af racen 
SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer, 1 selvkørende 
markvandingsanlæg og tårnsilo. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

SKIBELUNDBJERGVEJ 1, "ØSTER
MARKGÅRD", KASTRUP, 6510 
GRAM, tlf. 74-821092.
ASGER ROOST, gårdejer, født 
d. 14.-4.-1942, søn af Anna og 
Markus Roost, gift d. 26.-9.-1964 
med Hedvig Grell, født d. 19.- 
12.-1937, datter af Laurine og 
Carl Grell. Parret har børnene: 
Morten, født d. 22.-5.-1973, og 
Susanne, født d. 31.-12.-1974. 
A.R. har været på Kjærgård
Landbrugsskole, han er i repræsentantskabet for M.D. Food og formand for Landvin
dingslaget i Kastrup/Tiset. Han overtog gården d. 1.-7.-1971 fra sin far Markus Roost.
Nuværende ejer er 4. generation på gården, som kom i slægtens eje i 1866. 
Ejendomsskyld 3.400.000. Areal 80 ha., heraf tilkøbt 20 ha. Der er forpagtet 22,5 ha. 
Stuehuset er opført i 1866 og restaureret i 1986. Avlsbygningerne består af kvægstald 
fra 1939, ungkreaturstald fra 1972 og 1982, kostald fra 1978, svinestald fra 1934, lade 
fra 1939, maskinhuse fra 1939 og 1976, gylletank og udendørs køresilo. Gården drives 
med en kvægproduktion på 104 årskøer, 160 ungdyr og 56 slagtekalve af racen SDM. 
Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede og ærter. Der er 5 traktorer, 1 mejetær-
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sker, 2 selvkørende markvandingsanlæg, 1 gummiged, tårnsilo og korntørreri med varm 
luft. På gården er ansat 2 medhjælpere. Maskinstation bruges til en del af mark
arbejdet. A.R. ejer og driver også Arnumvej 72, Lindet Skov i Nr. Rangstrup Kommu
ne. Ægteparret Roost modtager besøgende på gården og fortæller kort i en folder om 
gårdens hovedtal, driftsform og omsætning.

SKJOLDAGERBYVEJ 1, "DAHLE- 
GÅRDEN", SKJOLDAGER, 6510 
GRAM, tlf. 74-821175.
PETER CARSTENSEN, gårdejer, 
født d. 17.-5.-1926, søn af Maria 
og Lorens Carstensen, gift d. 
17.-5.-1956 med Signe Skjødt, 
hjemmehjælper, født d. 6.-10.-1935, 
datter af Kirstine og Søren 
Skjødt. Parret har børnene: Anna 
Maria, født d. 2.-12.-1956, Chri
stina, født d. 17.-4.-1958, Lo

rens Christian, født d. 11.-12.-1959, samt tvillingerne Hans Peter og Søren, født d. 
29.-11.-1963.
P.C. har været på Haslev Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-5.-1956 fra sin far 
Lorens Carstensen. Nuværende ejer er 10. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 65 ha., heraf 10 ha. skov og 13 ha. eng. 
Stuehuset er opført i 1740, det er restaureret i 1950 og derefter løbende. Avlsbygnin
gerne består af kvægstald fra 1740 ombygget i 1910 og maskinhus fra 1975. Gården 
drives udelukkende med planteproduktion bestående af maltbyg og rug. Der er 2 trak
torer, 1 mejetærsker, tårnsilo, korntørreri med varm luft samt træ- og halmfyr.

SKJOLDAGERBYVEJ 2, "SKJOLD
AGERGÅRD", SKJOLDAGER, 
6510 GRAM, tlf. 74-821 174. 
JENS JØRGEN og JENS PETER 
RAVN, gårdejere.
J.J.R. er født d. 23.-8.-1961. 
J.P.R. er født d. 22.-1.-1932, 
søn af Johanne og Jens Bertel
sen Ravn, gift d. 29.-11.-1960 
med Inge Cathrine Jensen, født 
d. 26.-11.-1936, datter af Petra 
og Jes Jørgensen Jensen. Parret 
har børnene: Jens Jørgen, født 
Christian, født d. 30.-11.-1966.

d. 23.-8.-1961, Birthe, født d. 10.-5.-1963, og Jes

J.P.R. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-1.-1961 fra sin 
far Jens Bertelsen Ravn. J.J. har været på Borris og Gråsten landbrugsskoler. Han 
blev d. 1.-4.-1990 medejer af gården og er hermed 3. generation.
Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 74 ha., heraf 16 ha. skov og 9 ha. eng. Der er for
pagtet 10 ha.
Stuehuset er opført i 1893 og restaureret i 1976. Avlsbygningerne består af kostald og 
lade, begge fra 1970, ungkreaturstald fra 1947, maskinhus fra 1975, gylletank og uden
dørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 60 årskøer, 65 ungdyr og 30 
slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er ærter. Der er 4 trak
torer, 1 mejetærsker, 2 selvkørende markvandingsanlæg, plansilo, korntørreri med 
varm luft samt halm- og træfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

SKJOLDAGERVEJ 1, "GRAMLUND", 6510 GRAM, tlf. 74-822595.
JØRGEN KRING JENSEN, fabrikschef, født d. 27.-6.-1953, søn af Grethe og Niels 
Karl Jensen, gift d. 26.-4.-1982 med Hannah Mosby Larsen, køkkenleder, født d. 21.- 
10.-1957, datter af Grethe og Tage Mosby Larsen. Parret har børnene: Steffen, født d. 
7.-4.-1982, Pernille, født d. 5.-10.-1985, og Simon, født d. 21.-8.-1989.
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J.K.J. er også landmand. Han overtog gården d. 1.-4.-1988 fra Karl Oluf Spandet. 
Ejendomsskyld 880.000. Areal 13,7 ha. Der er forpagtet 13,5 ha.
Stuehuset er opført i 1936 og restaureret i 1988. Avlsbygningerne består af kvægstald 
og lade, begge fra 1936, laden er restaureret i 1988. Gården drives udelukkende med 
planteproduktion bestående af korn og raps. Der er 1 traktor. Maskinstation bruges til 
en del af markarbejdet.

SKJOLDAGERVEJ 4, "VIEVANG", 
6510 GRAM, tlf. 74-821617.
EGON SCHJØTT, gårdejer, født 
d. 19.-10.-1937, søn af Karen og 
Arthur Schjøtt, gift d. 19.-5.- 
1962 med Else Marie Thorsen, 
medhjælpende hustru, født d. 5.- 
7.-1939, datter af Ingeborg og 
Johan Thorsen. Parret har børne
ne: Jette, født d. 12.-12.-1962, 
Kjeld, født d. 14.-12.-1963, og 
Hanne, født d. 22.-11.-1969.

E.S. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1962 fra sin 
mor Karen Schjøtt. Nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 28 ha., heraf tilkøbt 7,5 ha. Der er forpagtet 14,4 ha. 
Stuehuset er opført i 1876, det er restaureret i 1979 og herefter løbende. Avlsbygnin
gerne består af ungkreaturstald fra 1876 renoveret med spalter i 1975, kostald fra 
1965, maskinhus fra 1976, foderhus fra 1934 renoveret i 1990 og gylletank. Gården 
drives med en kvægproduktion på 47 årskøer, 60 ungdyr og 36 slagtekalve af racen 
Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 
tårnsilo og korntørreri med varm luft. Maskinstation bruges til en del af mark
arbejdet.

SKJOLDAGERVEJ 5, "HVIDVANG", 
6510 GRAM, tlf. 74-822507. 
JENS GERT NIELSEN, gårdejer, 
født d. 9.-12.-1939, søn af Jenny 
og Gunnar Nielsen, gift d. 2.- 
10.-1965 med Astrid Sivertsen, 
født d. 23.-6.-1944, datter af 
Kirstine og Anders Sivertsen. 
Parret har børnene: Lisbeth, 
født d. 12.-8.-1966, Poul Gert, 
født d. 14.-3.-1969, og Merete, 
født d. 16.-8.-1977.
J.G.N. har været på Gråsten Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for D.L.G. og repræ
sentant i M.D. Food. Han overtog gården d. 1.-3.-1978 fra sin svigerfar Anders Sivert
sen. "Hvidvang" lå oprindeligt sammen med 4 andre gårde, den har været fæstegård 
under Gram Gods, de 4 Skjoldagergåde har før hørt under kronen.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 41 ha., heraf tilkøbt 11 ha. Der er forpagtet 48 ha. 
Stuehuset er opført i 1959. Avlsbygningerne består af kostald fra 1806 restaureret 
flere gange senest i 1979 og udvidet i 1983, undkreaturstald fra 1973, maskinhus og 
foderhus, begge fra 1981, indendørs køresilo og gylletank. Gården drives med en kvæg
produktion på 70 årskøer, 120 ugndyr og 35 slagtekalve af racen SDM. Der er 5 trak
torer, plansilo, tårnsilo og korntørreri med varm luft. Maskinstation bruges til en del 
af markarbejdet.

SKJOLDAGERVEJ 9, "VESTERVANG", SKJOLDAGER, 6510 GRAM, tlf. 74-821342. 
SØREN BENNETZEN, gårdejer, født d. 4.-2.-1946, søn af Ruth og Ejner Bennetzen, 
gift d. 15.-7.-1978 med Inger Marie Amland, lærer, født d. 18..195, datter af Lone og 
Magnus Amland. Parret har børnene: Ann Kristin, født d. 13.-1.-1980, og Randi, født 
d. 23.-3.-1982.
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Søren Bennetzen har været på 
Dalum Landbrugsskole. Han over
tog gården d. 1.-7.-1977 fra sin 
far Ejner Bennetzen. Nuværende 
ejer er 5. generation på gården, 
som kom i familiens eje i 1824. 
Ejendomsskyld 2.400.000. Areal 
90 ha., heraf 7 ha. skov og 18 
ha. eng.
Stuehuset er opført i 1834 og lø
bende restaureret. I 1982 brænd
te 2 slagtesvinestalde, som blev 

genopført, desuden er der slagtesvinestald fra 1970, lade fra 1982 og maskinhus fra 
1973. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 1.500 stk. årligt, desuden er der 
10 ammekøer, 16 ungdyr og 11 slagtekalve af racen Hereford, der er 18 får og 1 hest. 
Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetær
sker, plansilo, korntørreri med varm luft og halmfyr. Maskinstation bruges til en del 
af markarbejdet.

SKJOLDAGERVEJ 13, "HYNDEGÅRD", SKJOLDAGER, 6510 GRAM, tlf. 74-507512. 
BENT K. PETERSEN, gårdejer, født d. 7.-1.-1934, søn af Abigail og Karl Petersen, 
gift d. 21.-7.-1960 med Birthe Caroline Haulvig, medhjælpende hustru, født d. 13.-6.- 
1940, datter af Adele og Hans Peter Haulvig. Parret har børnene: Lars, født d. 19.-6.- 
1961, Lillian, født d. 28.-4.-1964, Mette, født d. 2.-5.-1969, og Bente, født d. 23.- 
1.-1974. B.K.P. er næstformand i Menighedsrådet. Han overtog gården d. 19.-3.-1976 
fra Karl Petersen.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 55 ha.
Stuehuset er opført i 1936. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1936, som er 
moderniseret i 1980, samt lade og maskinhus fra 1980. Gården drives som hjortefarm 
med en bestand på 20 moderdyr, 5 smaldyr, 3 spidshjorte, 1 hjort og 10 kalve, samt 
med en bestand af dådyr bestående af 55 moderdyr, 12 spidshjorte, 13 smaldyr, 2 
hjorte og ca. 50 kalve. Der er 2 traktorer.
B.K.P. ejer og driver desuden Tørringvej 10 i Vojens Kommune.

SKJOLDAGERVEJ 15, "PORS
GEJL", SKJOLDAGER, 6510 
GRAM, tlf. 74-820123.
CHRISTIAN LUND, lærer, født 
d. 10.-6.-1940, søn af Marie og 
Christian Lund, gift d. 1.-8.-1970 
med Ingrid Lindhardt, lærer, føt 
d 31.-12.-1945, datter af Agnes 
og Peter Otto Lindhardt. Parret 
har børnene: Troels, født d. 11.- 
12.-1971, Marianne, født d. 16.- 
12.-1975, Louise, født d. 28.-9.- 
1979, og Signe, født d. 14.-5.-1983.
C.L. er også landmand. Han overtog gården d. 28.-12.-1978 fra Jakob Lund. Nuværen
de ejer er 5. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 67 ha., heraf 6 ha. eng og krat. Der er bortforpagtet 
50 ha. Stuehuset er opført i 1869 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består 
afkvægstald, svinestald og lade, alle fra 1869. Besætningen består af 2 ungdyr, det er 
krydsninger, desuden er der 9 får.

SKOVGÅRDVEJ 4, FOLE, 6510 GRAM, tlf. 74-845392.
MOGENS SØRENSEN, gårdejer, født d. 27.-4.-1958, søn af Kirstie og Tage Sørensen, 
gift d. 23.-6.-1989 med Annelise Dall, sygeplejerske, født d. 22.-3.-1960, datter af 
Ingeborg og Hans Dall. Parret har børnene: Malene, født d. 6.-6.-1987, og Lisbeth, 
født d. 18.-10.-1990.
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Mogens Sørensen har været på 
Riber Kjærgård Landbrugsskole 2 
gange. Han overtog gården d. 
1.-4.-1987 fra sine forældre Kir
stine og Tage Sørensen.
Ejendomsskyld 940.000. Areal 29 
ha., heraf tilkøbt 20 ha., der er 
4 ha. eng. Der er forpagtet 5,5 
ha.
Stuehuset er opført i 1950 og 
restaureret i 1986. Avlsbygninger
ne består af kvægstald fra 1950, 

lade og maskinhus fra 1980 og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 35 
årskøer og 35 ungdyr af racen SDM, desuden er der en minkbestand på 240 tæver. 
Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og byg. Der er 3 traktorer. Maskinstation 
bruges til en del af markarbejdet.

SKOVLØKKEVEJ 5, TISET, 6510 GRAM, tlf. 74-822715.
OLAF SCHIMDT HANSEN, gårdejer, født d. 9.-3.-1955, søn af Sofie og Niels Hansen, 
gift d. 22.-11.-1980 med Doris Jensen, sygehjælper, født d. 5.-6.-1956, datter af 
Stinne og Eigild Jensen. Parret har børnene: Allan, født d. 3.-11.-1981, Anita, født d. 
22.-3.-1984, Jacob, født d. 16.-5.-1987, og Rasmus, født d. 31.-5.-1990.
O.S.H. har været på Hammerum Landbrugsskole og er medlem af Gram Menighedsråd. 
Han overtog gården d. 1.-12.-1977 fra sine forældre Sofie og Niels Hansen. Nuværende 
ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 51 ha., heraf tilkøbt 13,5 ha., der er 8 ha. skov og 4 
ha. eng. Der er forpagtet 25 ha.
Stuehuset er opført i 1850 og restaureret i 1963. Avlsbygningerne består af kvægstald 
fra 1978, ungkreaturstald fra 1923, småkalvestald og lade, begge fra 1965, maskinhus 
fra 1979, udendørs køresilo og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 45 
årskøer, 60 ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder 
er korn og ærter. Der er 3 traktorer, 1 selvkørende markvandingsanlæg, tårnsilo og 
korntørreri med varm luft. Man har 1 skoledreng til hjælp. Maskinstation bruges til en 
del af markarbejdet.

SKOVLØKKEVEJ 7, TISET, 6510 GRAM, tlf. 74-822842.
JENS DAMGÅRD NIELSEN, gårdejer, født d. 30.-3.-1923, søn af Ellen og Sigvard 
Nielsen, gift d. 27.-11.-1953 med Emilie Nørgård, rengøringsassistent, født d. 7.-1.- 
1935, datter af Anna Laurine og Evald Nørgård. Parret har børnene: Evald, født d. 
27.-5.-1955, Kaj, født d. 9.-9.-1956, og Birthe, født d. 28.-4.-1959.
J.D.N. har været på Haslev Landbrugsskole. Han forpagtede gården d. 1.-11.-1953 og 
købte den d. 1.-3.-1969 fra sin svigerfar Evald Nørgård. Nuværende ejer er 3. gene
ration på gården.
Ejendomsskyld 600.000. Areal 18 ha. Jorden er bortforpagtet.
Gården brændte i 1897 og blev genopført med stuehus, som er restaureret flere gange 
senest i 1986. Avlsbygningerne blev genopført med kvægstald og lade.

SKOVLØKKEVEJ 9, "NØRRE
GÅRD", TISET, 6510 GRAM, tlf. 
74-821371.
HELGE JOHANNES RAVN HOLM, 
gårdejer, født d. 13.-11.-1933, 
søn af Sofie Kjestine og Jens 
Christian Holm, gift d. 29.-9.- 
1962 med Therese Petersen, født 
d. 7.-8.-1938, datter af Margre
the og Hermann Petersen. Par
ret har børnene: Jens Christian, 
født d. 27.-2.-1963, og Hanne
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Grethe, født d. 2.-12.-1965.
H.J.R.H. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-5.-1963 fra 
sin far Jens Christian Holm. Nuværende ejer er 3. generation på gården. 
Ejendomsskyld 1.750.000. Areal 59 ha., heraf tilkøbt 2 ha., der er 2,5 ha. skov. Der er 
forpagtet 6 ha.
Stuehuset er opført i 1873 og restaureret i 1990. Avslbygningerne består af kostald 
fra 1935 ombygget i 1967, ungdyrstald fra 1971, lade fra 1979 og maskinhus fra 1975. 
Gården drives med en kvægproduktion på 30 årskøer, 35 ungdyr og 35 slagtekalve af 
racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og korn. Der er 3 trak
torer, tårnsilo, korntørreri med varm luft og halmfyr. Maskinstation bruges til en del 
af markarbejdet.

SKOVMOSEVEJ 1, HØJRUP, 6510 GRAM, tlf. 74-826422.
NIS DALSGÅRD SCHMIDT, gårdejer, født d. 7.-2.-1949, søn af Edith og Mourits 
Schmidt, gift d. 1.-5.-1976 med Lilian Mortensen Haue, født d. 9.-4.-1956, datter af 
Anna og Mads Haue. Parret har børnene: Janni, født d. 6.-1.-1978 og død d. 9.-6.- 
1988, Rene, født d. 17.-3.-1979, og Heidi, født d. 26.-2.-1986.
N.D.S. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-5.-1976 
fra sine svigerforældre Anna og Mads Haue. Nuværende ejer er 3. generation på går
den, som kom i slægtens eje i 1908.
Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 32,5 ha., heraf 7,7 ha. mose. Der er forpagtet 22 ha. 
Stuehuset er opført i 1868 og restaureret i 1940. Avslbygningerne består af kvægstald 
fra 1868 restaureoet i 1954, kostald fra 1976, spaltestald fra 1978, småkalvestald fra 
1990, lader fra 1978 og 1990 samt gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 
56 årskøer, 80 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM. Der er 2 traktorer. Maskin
station bruges til en del af markarbejdet.

SKOVMOSEVEJ 3, HØJRUP, 6510 GRAM, tlf. 74-826283.
MAGNUS LUND, gårdejer, født d. 3.-10.-1930, søn af Anna og Peter Lund, gift d. 
1.-11.-1980 med Esther Mortensen Haue, rengøringsassistent, født d. 31.-12.-1953, 
datter af Anna og Mads Haue. Parret har børnene: Claus, født d. 24.-2.-1982, og Pia, 
født d. 27.-7.-1984.
M.L. er medlem af Gram Kommunalbestyrelse. Han overtog gården d. 1.-8.-1965 fra 
sin far Peter Lund. Nuværende ejer er 4. generation på gården.
Ejendomsskyld 800.000. Areal 25 ha., heraf 5 ha. mose. Der er forpagtet 22,5 ha. 
Stuehuet er opført omkr. 1850, det er restaureret flere gange senest i 1976. Avls
bygningerne består af kvægstald fra 1960 renoveret i 1979 og lade fra 1979. Gården 
drives med en kvægproduktion på 30 årskøer og 40 ungdyr af racen SDM. Planteproduk
tionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer. Maskinstation bruges til en del af 
markarbejdet.

SKOVMOSEVEJ 5, HØJRUP, 
6510 GRAM, tlf. 74-826367.
BENT FRANDSEN, gårdejer, født 
d. 4.-1.-1963, søn af Elva og 
Charles Frandsen
B.F. har været på Ladelund Land
brugsskole 2 gange. Han overtog 
gården d. 1.-8.-1988 fra sine for
ældre Elva og Charles Fradsen. 
Areal 44 ha., heraf tilkøbt 24 ha. 
Der er forpagtet 4 ha. græs.
Stuehuset er opført i 1957.

Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1957, lade fra 1962, maskinhus fra 1986, 
foderhus fra 1979 og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 48 årskøer, 
48 ungdyr og 24 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ær
ter, hvede, havre og byg. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo og korntørreri 
med kold luft. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.



SKOVMOSEVEJ 9, HØJRUP, 6510 GRAM, tlf. 74-826443.
NIELS JENSEN, gårdejer, født d. 24.-10.-1947, søn af Dagmar og Peter Jensen, gift d. 
5.-2.-1972 med Mary Christensen Falk, født d. 5.-8.-1950, datter af Marie og Frederik 
Falk. Parret har sønnen Michael, født d. 6.-6.-1972.
N.J. har været på Gråsten Landbrugsskole, han er i repræsentantskabet for M.D. Food 
og Landboforeningen. Han overtog gården d. 15.-4.-1979 fra Thomas Frandsen. 
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 4 ha, heraf tilkøbt 10,5 ha. Der er forpagtet 10 ha. 
Stuehuset er opført i 1800 og restaureret i 1970. Avlsbygningerne består af kvægstald 
fra 1800 restaureret i 1950 og ombygget i 1979, kostald fra 1979, lade fra 1930, 
maskinhus fra 1970, udendørs køresilo og gylletank. Gården drives med en kvægpro
duktion på 40 årskøer, 80 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens 
salgsafgrøde er ærter. Der er 2 traktorer og 1 selvkørende markvandingsanlæg. Maskin
station bruges til en del af markarbjdet.

SKÆRBÆKVEJ 2, "ARNUM 
NYKRO", ARNUM, 6510 
GRAM, tlf. 74-826399.
SUSANNE LUDWIGS og 
THOMAS HANSEN, kroejere. 
S.L. er født d. 23.-7.-1962, 
datter af Vera og Verner 
Christiansen. T.H. er født 
d. 30.-8.-1962, søn af Bir
the og Hns Jørgen Hansen. 
Parret overtog gården d. 
15.-8.-1987 fra Hans Drey
er. Der har siden 1870 væ

ret drevet kro på gården, som brændte i 1961.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 18 ha., heraf 3 ha. skov og mose. Jorden er bort
forpagtet.
Stuehuset er opført i 1870 og kroen er restaureret i 1982. Avlsbygningerne består af 
kvægstald fra 1962 samt spaltestald og maskinhus, begge fra 1982.

STAMPEMØLLEVEJ 11, "MAI-
GÄRDEN", FOLE, 6510 GRAM, 
tlf. 74-821768.
PETER HOLST, gårdejer, født d. 
30.-5.-1935, søn af Didde og Ja
cob Holst, gift d. 29.-4.-1961 
med Asta Schultz, hjemmesyge
plejerske, født d. 19.-11.-1934, 
datter af Kirstine og Micheli 
Schultz. Parret har børnene: 
Kirsten, født d. 8.-3.-1963, og 
Lisbeth, født d. 2.-8.-1965.
P.H. har været på Hammerum Landbrugsskole og er formand for Fole Menighedsråd. 
Han overtog gården d. 1.-7.-1967 fra sine forældre Didde og Jacob Holst. Gården har 
været i slægtens eje fra omkr. 1800.
Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 54,5 ha., heraf 0,8 ha. skov og 5 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1835, der er en aftægtslejlighed, som er ombygget til ferie
lejlighed, der udlejes til turister gennem bondegårdsferie. Avlsbygningerne består af 
kvægstald, svinestald og lade, alle fra 1914, samt maskinhus fra 1976. Gården drives 
med en kvægproduktion på 23 årskøer, 27 ungdyr og 15 slagtekalve af racen RDM. 
Planteproduktionens salgsafgrøder er kartofler, maltbyg, ærter, raps, rug og hvede. 
Der er 4 traktorer og 1 selvkørende markvandingsanlæg. Man har 1 skoledreng til 
hjælp. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
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d. 6.-10.-1967, og Svend, født d. 11.-2.-1969.

STAMEPEMØLLEVEJ 28, "MUN
KEGÅRDEN", FOLE, 6510 GRAM, 
tlf. 74-822566.
LENE CHRISTENSEN, gårdejer, 
født d. 2.-3.-1945, datter af Inge
borg og William Petersen, gift d. 
9.-11.-1963 med Jørgen Christen
sen, gårdejer, født d. 22.-1.-1941, 
søn af Kirstine og Erling Chri
stensen. Parret har børnene: 
Lars, født d. 17.-3.-1964, Randi, 
født d. 27.-6.-1966, Asger, født

L.C. er i bestyrelsen for "Nordgrønt". Hun overtog gården d. 1.-7.-1977 fra Johanne 
og Hans Thomsen.
Areal 28 ha., heraf 2 ha. eng. Der er forpagtet 30 ha.
Stuehuset er opført i 1851 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra omkr. 1850, kostald fra 1952, svinestald fra 1980 ombygget til kølehus og 
pakkeri i 1986 og maskinhus fra 1978. Gården drives udelukkende med planteproduk
tion bestående af korn samt jordbær, solbær, stikkelsbær, æbler, pærer, kirsebær, 
kinakål og gulerødder. Der er 3 traktorer, 2 selvkørende markvandingsanlæg og 1 
gulerodsoptager.

STENHOLTVEJ 1, TISET, 6510 
GRAM, tlf. 74-821038.
HENNING EHMSEN, gårdejer, 
født d. 30.-7.-1936, søn af Marie 
og Boi Ehmsen, gift d. 25.-3.-1959 
med Emma Margrethe Fredens
borg, hjemmehjælper, født d. 9.- 
6.-1936, datter af Marie og Hen
rik Fredensborg. Parret har bør
nene: Inge Marie, født d. 20.-6.- 
1960, Kjeld, født d. 12.-1.1962, 
Kirsten, født d. 3.-3.-1966 og 
Mogens, født d. 14.-11.-1969.
H.E. overtog gården d. 1.-3.-1962 fra Kristine Prinds. Gården blev bygget i 1938. 
Ejendomsskyld 890.000. Areal 24 ha., heraf tilkøbt 8 ha. Der er forpagtet 2,5 ha. 
Stuehuset er opført i 1938 og restaureret i 1980. Avslbygningerne består af kvægstald 
fra 1938, kostald fra 1966, ungkreaturstald fra 1974 og foderhus fra 1978. Gården 
drives med en kvægproduktion på 30 årskøer og 45 ungdyr af racen SDM. Plantepro
duktionens salgsafgrøde er byg. Der er 3 traktorer, 1 selvkørende markvandingsanlæg, 
tårnsilo og korntørreri med varm luft. Man har 1 skoledreng til hjælp. Maskinstation 
bruges til en del af markarbejdet.

STENHOLTVEJ 4, TISET, 6510 GRAM, tlf. 74-821262.
ANTON CHRISTIAN JESSEN, født d. 10.-3.-1922, søn af Marie og Niels Jessen, gift d. 
26.-3.-1954 med Gerda Bondesen, født d. 13.-9.-1931, datter af Kathrine og Jens 
Bondesen. Parret har børnene: Annemarie, født d. 22.-8.-1955, og Niels Jørn, født d. 
9.-6.-1957.
A.C.J. byggede gården i 1961.
Ejendomsskyld 640.000. Areal 21 ha., heraf 8 ha. eng. Der er bortforpagtet 20 ha. 
Stuehuset er opført i 1961 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg- og 
svinestalde begge fra 1961 og lade fra 1963. Der er 1 traktor.

STENHOLTVEJ 6, "NYGÅRD", TISET, 6510 GRAM, tlf. 74.821296.
ARNE SKAFSGÅRD, gårdejer, født d. 28.-8.-1929, søn af Sofie og Niels Jensen Skafs- 
gård, gift d. 2.-12.-1972 med Ellen Kock, medhjælpende hustru, født d. 22.-5.-1937, 
datter af Esther og Jørgen Kock. Parret har børnene: Inge, født d. 27.-7.-1959, og
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Hans-Jørgen, født d. 17.-9.-1960. 
Arne Skafsgård har været på Læ
gård Landbrugsskole. Han overtog 
gården d. 20.-1.-1960 fra Christi
an Peder Schmidt.
Ejendomsskyld 740.000. Areal 26 
ha. Der er bortforpagtet 22 ha. 
Stuehuset er opført i 1914 og 
restaureret i 1976. Avlsbygninger
ne består af kvægstald fra 1963, 
lade fra 1914 og maskinhus fra 
1972. Der er 2 traktorer og 1 rør
vandingsanlæg samt staldvarme 
til stuehuset. Maskinstation bru
ges til en del af markarbejdet.

STENSBÆKVEJ 15, "RØDEGÅRDEN", ARNUM, 6510 GRAM, tlf. 74-826194.
POUL REFSLUND CLAUSEN, gårdejer. Omtales under Højrupvej 26.
P.R.C. overtog gården d. 1.-2.-1983 fra Johanne Schmidt.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 58 ha., der er frasolgt 10 ha., og der er 5 ha. skov. 
Stuehuset er opført i 1828. Avlsbygningerne består af svinestald, lade og maskinhus, 
alle fra 1970. Der er tårnsilo og korntørreri med varm luft.
P.R.C. ejer og driver også Højrupvej 26.

STENSBÆKVEJ 17, ARNUM, 6510 GRAM, tlf. 74-826527.
ARNE MARTIN NISSEN, snedker, født d. 1.-11.-1961, søn af Mette Katrine og Hans 
Wenzel Nissen, gift med Conni Susanne Bendtsen, specialarbejder, født d. 14.-2.-1961, 
datter af Tove og Carl Christian Bendtsen. Parret har børnene: Maja, født d. 9.-8.- 
1988, og Hans, født d. 6.-4.-1991.
A.M.N. overtog gården d. 1.-12.-1988 fra Axel Mejlvang Petersen.
Ejendomsskyld 550.000. Areal 8 ha.
Gårdens besætning består af 2 ammekøer. Der er 1 traktor.

STENSBÆKVEJ 20, STENSBÆK, 6510 GRAM, tlf. 74-826211.
KAJ CHRISTENSEN, møbelhandler, født d. 22.-7.-1935, søn af Caroline og Andreas 
Peter Christensen, gift d. 1.-4.-1956 med Margrethe Dorthea Schmidt, født d. 5.-3.- 
1936, datter af Frida og Andreas Schmidt. Parret har børnene: Frida, født d. 13.-12.- 
1957, Karen, født d. 3.-5.-1961, og Helle, født d. 15.-4.-1965.
K.C. overtog gården i 1971 fra sin svigerfar Andreas Schmidt.
Ejendomsskyld 550.000. Areal 18,2 ha., heraf 7 ha. skov. Der er bortforpagtet 12 ha. 
Stuehuset er opført omkr. 1800 og restaureret i 1985. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1800 ombygget til møbel- og tæppeforretning i 1975. Der er 1 traktor.

STENSBÆKVEJ 21, "STENSBÆK
KRO", STENSBÆK, 6510 GRAM, 
tlf. 74-826265.
ANNA MATHILDE JOHANSEN, 
gårdejer, født d. 29.-10.-1930, 
datter af Nicoline og Eduard 
Petersen, gift d. 14.-1.-1956 
med Christian Johansen, født d. 
19.-8.-1931, søn af Marie og Jes 
Johansen. Parret har tvillingerne 
Jes og Eduard, født d. 26.-9.-1956, 
Lisa, født d. 11.-3.-1959, Claus, 
født d. 1.-2.-1962 og Bent, født d. 5.-1.-1966.
C.J. døde d. 18.-7.-1988. A.M.J. overtog gården d. 1.-1.-1956 fra Chresten Nissen. 
"Stensbækkro" brændte i 1926.
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Ejendomsskyld 620.000. Areal 12,2 ha., der er 1,5 ha. mergelgrav og sump. Der er 
forpagtet 12 ha.
Stuehuset er opført i 1927 og restaureret i 1960. Avlsbygningerne består af kvægstald 
fra 1927 samt lader fra 1962 og 1975. Der er 2 traktorer.

STENSBÆKVEJ 23, STENSBÆK, 
6510 GRAM, tlf. 74-826298.
HELGA og BJARNE JENSEN, 
gårdejere.
H.J. er født d. 1.-11.-1932, dat
ter af Johanne og Rasmus War
ming, gift d. 31.-10.-1953 med 
Hans Jensen, født d. 21.-4.-1927, 
søn af Anna og Johannes Jensen. 
Parret har børnene: Bjarne, født 
d. 30.-11.-1956, Børge, født d. 
7.-9.-1958, og Bente, født d. 24.- 
11.-1965.

Parret overtog gården d. 1.-4.-1953 fra Staten.
Ejendomsskyld 570.000. Areal 14 ha. Der er bortforpagtet 13 ha.
Stuehuset er opført i 1927 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1961 ombygget til sostald i 1971, desuden er der lade. På gården er der 1 
traktor.

SYDVEJEN 1, KASTRUP, 6510 GRAM.
PETER ANTON BECK, gårdejer. Omtales under Udsigtsvejen 12, Kastrup.
P.A.B. overtog gården d. 11.-2.-1964 fra Marie Larsen.
Ejendomsskyld 750.000. Areal 30 ha.
Stuehuset er opført i 1880 og restaureret i 1976. Gården drives sammen med Udsigts
vejen 12, Kastrup, 6510 Gram.

SYDVEJEN 3, "ENGGÅRDEN", GELSTOFT, 6510 GRAM, tlf. 74-830413.
SØREN MAGNUSSEN KRAB, møbelsælger, født d. 5.-6.-1957, søn af Hans Tjellesen 
Schmidt Krab, gift d. 12.-8.-1989 med Helle Thy Sørensen, kommis, født d. 
10.-5.-1960, datter af Vagn Thy Sørensen. Parret har børnene: Steffen, født d. 
14.-2.-1990, og Louise, født d. 26.-7.-1991.
S.M.K. er landmand. Han overtog gården d. 15.-4.-1989 fra Agnes Tønder.
Areal 13 ha., heraf 3 ha. marginaljord.
Gården drives med en besætning på 4 ammkøer, 4 ungdyr og 3 slagtekalve af racen 
Simmentaler, desuden er der 5 heste (3 Haflingere og 2 ponyer) det er avlsdyr. Plan
teproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg og 1 
jordvarmeanlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

SYDVEJEN 5, "LUNEGÅRDEN", GELSTOFT, 6510 GRAM, tlf. 74-830038.
MARTIN MATZEN, gårdejer, født d. 29.-11.-1963, søn af Petrea og Villads Matzen. 
M.M. overtog gården d. 1.-7.-1990 fra sine forældre Petrea og Villads Matzen.
Ejendomsskyld 910.000. Areal 38 ha., heraf 1 ha. eng. Der er forpagtet 12 ha. 
Stuehuset er opført i 1953 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stalde fra 1953 og 1966, maskinhuse fra 1953, 1980 og 1989 samt foderhus fra 1989. 
Gården drives med en kvægproduktion på 28 årskøer, 30 ungdyr og 31 salgtekalve af 
racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 4 traktorer, 1 mejetær
sker, 1 selvkørende markvandingsanlæg, tårnsilo og korntørreri med varm luft. På 
gården er ansat 1 fast medhjælper. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

SYDVEJEN 6, GELSTOFT, 6510 GRAM, tlf. 74-831489.
GUNNAR SCHRØDER HANSEN, gårdejer, født d. 23.-10.-1950, søn af Lene og Chri
stian Hansen, gift d. 14.-6.-1975 med Birthe Jensen, medhjælpende hustru, født d. 
13.-3.-1954, datter af Signe og Carl E. Jensen. Parret har børnene: Henrik, født d. 
6.-1.-1976, og Steffen, født d. 16.-9.-1977.
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G.S.H. overtog gården i 1976 fra Kristian Pedersen.
Ejendomsskyld 600.000. Areal 11,7 ha.
Stuehuset er opført i 1957. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1957 og 1 lade.
G.S.H. ejer og driver desuden Midtervej 12, 6520 Toftlund, Nørre Rangstrup Kom
mune.

SYDVEJEN 7, GELSTOFT, 6510 GRAM, tlf. 74-832849.
JØRGEN RASMUSSEN, gårdejer, født d. 15.-6.-1958, søn af Kjestine og Christian 
Rasmussen, gift d. 8.-10.-1983 med Birgit Engelbrecht Christoffersen, født d. 12.-10.- 
1964, datter af Ruth og Carl Christoffersen. Parret har børnene: Jette, født d. 6.- 
6.-1984, Kim, født d. 13.-2.-1986, og Helle, født d. 21.-2.-1989.
J.R. overtog gården d. 1.-6.-1981 fra Thomas Petersen.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 40 ha., heraf tilkøbt 20 ha. Der er forpagtet 22 ha. 
Stuehuset er opført i 1956. Avlsbygningerne består af kostald fra 1991 genopført efter 
brand i 1990, ungkreaturstald fra 1987, lade fra 1964 og gylletank. Gården drives med 
en kvægproduktion på 60 årskøer og 100 ungdyr af racen SDM. Der er 3 traktorer og 
1 selvkørende markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

Han forpagtede gården d. 1.-7.-1985 og købte den d.

SYDVEJEN 10, "GELSTOFTGÅRD", 
GELSTOFT, 6510 GRAM, tlf. 74- 
826261.
OVE SØRENSEN, gårdejer, født 
d. 19.-9.-1961, søn af Gunhilda 
Johanne Fliicht og Nis Sørensen, 
gift d. 13.-5.-1989 med Helle 
Petersen, sygemedhjælper, født 
d. 1.-5.-1963, datter af Karen 
Marie Hansen.
O.S. har været på Riber Kjær
gård Landbrugsskole 2 gange. 
1.-7.-1987 fra sine forældre Gun

hilda J. F. og Nis Sørensen. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som kom i 
slægtens eje i 1921. Gården var fra 1894 fattiggård, i 1813 var der 210 ha. til gården. 
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 53,5 ha., heraf tilkøbt 9 ha., der er 5 ha. skov. Der er 
forpagtet 28 ha.
Stuehuset er opført i 1686 og løbende renoveret. Avlsbygningerne består af kvægstalde 
fra 1937 og 1958 begge renoveret og tilbygget i 1987 og 1990, der er maskinhus fra 
1974. Gården drives med en kvægproduktion på 48 årskøer og 62 ungdyr af racen 
SDM, desuden er der 6 heste, 10 får og 8 svin. Planteproduktionens salgsafgrøder er 
ærter, hvede, raps, byg og kartofler. Der er 2 traktorer og 1 selvkørende markvan
dingsanlæg. Man har 1 skoledreng til hjælp. Maskinstation bruges til en del af 
markarbejdet.

SYDVEJEN 11, GELSTOFT, 6510 GRAM, tlf. 74-830188.
ELIN SCHMIDT, syerske, født d. 19.-3.-1946, datter af Agathe og Christian Schmidt, 
gift med Gerhard Christensen, vognmand, født d. 5.-8.-1938, søn af Karen og Laurids 
Christensen. Parret har børnene: Jørn, født d. 3.-8.-1963, Lone, født d. 16.-9.-1965, 
Tove, født d. 20.-11.-1967, og Heidi, født d. 15.-2.-1982.
E.S. overtog gården d. 1.-5.-1984 fra Ingrid Backmann.
Ejendomsskyld 660.000. Areal 11,1 ha.
Stuehuset er opført i 1956 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæO- og 
svinestalde begge fra 1956 og maskinhus fra 1982. Besætningen består af 2 ammekøer, 
4 ungdyr og 4 heste. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 1 traktor og 1 
mejetærsker. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

SYDVEJEN 13, "LÅDDENMOSEGÅRD", GELSTOFT, 6510 GRAM, tlf. 74-832520. 
JIMMY CHROM NIELSEN, forsikringsassurandør, født d. 29.-5.-1945, søn af Krista og 
Hans Anker Peter Nielsen, gift i 1968 med Gurli Willadsen, kontorassistent, født d. 
4.-4.-1947, datter af Ella og Andreas Willadsen. Parret har børnene: Robert, født d.
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18.-4.-1973, og Rene, født d. 4.-6.-1976.
J.C.N. overtog gården d. 1.-11.-1989 fra Inge Lebeck.
Ejendomsskyld 700.000. Areal 21,7 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1955. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1955 og lade fra 
1976.

R.K.K. har været på Korinth Landbrugsskole. Han 
Peter Snediker.

SØNDERHOLMVEJ 3, "ENGHAVE
GÅRD", FOLE, 6510 GRAM, tlf. 
74-845196.
RASMUS KRISTIAN KLAUSEN, 
gårdejer, født d. 7.-7.-1937, søn 
af Ragna og Hans Klausen, gift 
d. 30.-10.-1965 med Gerda Ander
sen, husmor, født d. 19.-8.-1942, 
datter af Maren og Peter Ander
sen. Parret har børnene: Susanne, 
født d. 4.-12.-1966, Bente, født 
d. 17.-2.-1970, og Henning, født 
d. 24.-2.-1975.
overtog gården d. 1.-9.-1965 fra

Ejendomsskyld 770.000. Areal 21 ha., heraf tilkøbt 9 ha., der er 2 ha. eng. Der er 
forpagtet 12 ha.
Stuehuset er opført i 1831 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kostald 
fra 1830 ombygget i 1960, 1967 og 1983, der er maskinhus fra 1977. Gården drives 
med en kvægproduktion på 24 årskøer og 30 ungdyr af racen SDM. Planteproduktio
nens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer, tårnsilo og korntørreri med kold luft. 
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

SØNDERMARKSVEJ 7, "DRAGS
HØJ", ARNUM, 6510 GRAM, tlf. 
74-826448.
HANS MEILANDT PETERSEN, 
gårdejer, født d. 23.-7.-1948, søn 
af Anna Maria og Peter Peter
sen, gift d. 19.-4.-1975 med Jyt
te Vestesen, bankassistent, født 
d. 26.-9.-1954, datter af Astrid 
og Veste Vestesen. Parret har 
børnene: Betina, født d. 5.-3.- 
1977, Peter, født d. 25.-8.-1980, 
og Morten, født d. 6.-2.-1991. 
H.M.P. har været på Grundskole. 
Anna Maria og Peter Petersen.

Han overtog gården d. 1.-1.-1978 fra sine forældre

Ejendomsskyld 1.550.000. Areal 35 ha., heraf tilkøbt 7 ha. Der er forpagtet 40 ha. 
Stuehuset er opført i 1969. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade, begge fra 
1969, foderhus fra 1978, maskinhus fra 1990 og gylletank. Gården drives med en kvæg
produktion på 55 årskøer, 80 ungdyr og 40 slagtekalve af racen SDM. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er ærter og byg. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 selvkø
rende markvandingsanlæg, kornsilo og korntørreri med varm luft. Man har 1 skole
dreng til hjælp.

SØNDERMARKSVEJ 12, ARNUM, 6510 GRAM, tlf. 74-826247.
HANS ANDREAS SMIDT, gårdejer, født d. 17.-10.-1932, søn af Anne Marie og Magnus 
Smidt.
H.A.S. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1965 fra 
sine forældre Anne Marie og Magnus Smidt. Nuværende ejer er 3. generation på går
den. Ejendomsskyld 850.000. Areal 29 ha., heraf 3 ha. mergelgrav og 1 ha. skov. Der 
er bortforpagtet 7 ha.
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Søndermarksvej 12's stuehus er 
opført i 1950. Avlsbygningerne 
består af kvægstald fra 1951 re
noveret i 1972, lade fra 1940, 
maskinhus fra 1970 og udendørs 
køresilo. Besætningen består af 
25 tyrekalve og 7 stude. Plante
produktionens salgsafgrøde er 
korn. Der er 2 traktorer og 1 
rørvandingsanlæg. Maskinstation 
bruges til en del af markarbej
det.

SØNDERMARKSVEJ 13, ARNUM, 6510 GRAM, tlf. 74-826167.
EJNER LORENTSEN, gårdejer, født d. 16.-7.-1920, søn af Margrethe Christine og 
Hans Frederik Lorentsen, gift d. 22.-11.-1947 med Anne Marie Christensen, født d. 
25.-11.-1925, datter af Marie og Laurids Christensen. Parret har børnene: Asta, født 
d. 30.-9.-1948, Elly Marie, født d. 10.-12.-1949, Hans Christian, født d. 21.-11.-1952, 
Äse, født d. 15.-3.-1956, og Erling, født d. 18.-5.-1958.
E.L. overtog gården d. 1.-1.-1949 fra sin far Hans Frederik Lorentsen. Nuværende ejer 
er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 700.000. Areal 32,5 ha., heraf tilkøbt 2,5 ha. Der er bortforpagtet 27,5 
ha.
Stuehuset er opført i 1837 og restaureret i 1942 og 1990. Avlsbygningerne består af 
kvægstald fra 1930, svinestald fra 1969, lade fra 1952 og maskinhus fra 1955. Gården 
drives med en besætning på 3 årssøer, der produceres 13 slagtesvin årligt, der er 9 
ammekøer, 3 ungdyr og 8 slagtekalve af racen Charolais. Der er 2 traktorer, 3 korn
siloer og korntørreri med kold luft.

SØNDERMARKSVEJ 14, "ROS
GÅRD", ARNUM, 6510 GRAM, 
tlf. 74-826128.
PETER HANSEN SMIDT, gårdejer, 
født d. 25.-3.-1934, søn af Anne 
og Magnus Smidt, gift d. 10.-7.- 
1971 med Rita Jakobsen, husmor, 
født d. 23.-12.-1936, datter af 
Martha Helene og Knud Jakob
sen. Parret har børnene: Knud, 
født d. 1.-6.-1960, Niels Jørgen, 
født d. 19.-5.-1962, tvillingerne
Thorkild og Eigild, født d. 14.-2.-1966, og Søren, født d. 20.-12.-1972.
P.H.S. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-1.-1956 fra 
Peter H. Kjær.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 32 ha., heraf tilkøbt 3 ha. Der er forpagtet 9 ha. 
Stuehuset er opført i 1958. Avslbygnignerne består af kvægstald og lade, begge fra 
1956, kostald fra 1974, maskinhus fra 1990, gylletank og udendørs køresilo. Gården 
drives med en kvægproduktion på 30 årskøer og 40 ungdyr af racerne SDM og RDM. 
Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 selvkørende markvandingsanlæg, kornsilo, korn
tørreri med varm luft og staldvarme anvendes til opvarmning af stuehuset. Man har 1 
skoledreng til hjælp. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

SØNDERMARKSVEJ 15, ARNUM, 6510 GRAM, tlf. 74-826562.
OLE WARMING, gårdejer, født d. 21.-5.-1963, søn af Henny og Marius Warming, gift 
d. 21.-6.-1991 med Marie Dalgas Pedersen, overassistent, født d. 22.-5.-1962, datter 
af Esther og Kristian Pedersen.
O.W. er svinefodermester og har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han over
tog gården d. 1.-5.-1991 fra Grethe og Bo Warming. Nuværende ejer er 3. generation 
på gården.
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Ejendomsskyld 750.000. Areal 25 ha. Oorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1958 og restaureret i 1991. Avlsbygningerne består af kvægstald 
fra 1915, lade fra 1956 og maskinhus fra 1972.

SØNDERMARKSVE3 16, ARNUM, 6510 GRAM, tlf. 74-826330.
OES PETERSEN, gårdejer, født d. 21.-4.-1943, søn af Lilly og Niels Petersen, bor 
sammen med Randi Poulsen, husmor, født d. 19.-2.-1950, datter af Mary og Harald 
Poulsen. Parret har børnene: Lone, født d. 16.-9.-1965, Tove, født d. 20.-11.-1967, 
Niels, født d. 11.-5.-1969, Harald, født d. 30.-4.-1970, Knud, født d. 9.-11.-1972, 
Hermann, født d. 27.-11.-1974, og Brian, født d. 6.-9.-1982.
O.P. overtog gården i 1974 fra Christian Schmidt.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 29,7 ha., heraf tilkøbt 3 ha. Der er forpagtet 17 ha. 
Stuehuset er opført i 1965. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1965 og lade fra 
1989. Gården drives med en kvægproduktion på 42 årskøer og 88 ungdyr af racen 
SDM, desuden er der 11 årssøer, og der sælges 200 smågrise årligt. Der er 2 trak
torer, 1 selvkørende markvandingsanlæg og tårnsilo. Maskinstation bruges til en del af 
markarbejdet.

SØNDERMARKSVEJ 17, ARNUM, 6510 GRAM.
PAUL WARMING, gårdejer, født d. 16.-2.-1959, søn af Astrid Johanne Frederikke og 
Nis Warming, bor sammen med Birgitte Warming, født d. 16.-6.-1961, datter af Inger 
og Erik Warming. Parret har børnene: Kasper, født d. 20.-6.-1987, og Jakob, født d. 
24.-7.-1990.
P.W. er pædagogmedhjælper. Han overtog gården d. 1.-10.-1988 fra sin mor Astrid J. 
F. Warming. Nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 440.000. Areal 14,3 ha. Der er bortforpagtet 14 ha.
Stuehuset er opført i 1870 og 1922, det er løbende restaureret. Avlsbygningerne består 
af kvægstalde fra 1921 og 1946 samt lade fra 1921.

O.E. døde d. 17.-7.-1983.

SØNDERMARKSVEJ 22, ARNUM, 
6510 GRAM, tlf. 74-826176.
MARIE KATHRINE ERICHSEN, 
født d. 24.-11.-1920, datter af 
Agnes og Niels Nielsen, gift d. 
4.-11.-1950 med Oscar Erichsen, 
født d. 17.-9.-1911, søn af Nico
line og Peter Erichsen. Parret 
har børnene: John, født d. 20.- 
6.-1946, Agnes, født d. 17.-3.- 
1951, og Niels Peter, født d. 
26.-1.-1954.

M.K.E. overtog gården i 1949 fra Marcus Thomsen.
Ejendomsskyld 520.000. Areal 11 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1929. Avlsbygningerne består af kvægstald, svinestald og lade, 
alle fra 1929. Der er 1 traktor.

SØNDERMARKSVEJ 24, ARNUM, 6510 GRAM, tlf. 74-826308.
MATHIAS MIKKELSEN, gårdejer, født d. 25.-3.-1931, søn af Maren og Mikael Mik
kelsen, gift d. 26.-4.-1958 med Marie Bjerrum, husmor, født d. 11.-2.-1940, datter af 
Kristine og Hans Bjerrum. Parret har børnene: Helle, født d. 5.-10.-1958, Mikael, født 
d. 19.-11.-1960, og Lars, født d. 16.-11.-1972.
M.M. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1958 fra 
Enevold Birk.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 35 ha., heraf tilkøbt 5 ha. Der er forpagtet 29 ha. 
Stuehuset er opført i 1935 og restaureret i 1974. Avslbygningerne består af kvæg
stalde fra 1920, 1966 og 1978, lade fra 1920 og maskinhus fra 1976. Gården drives 
med en kvægproduktion på 35 årskøer, 25 ungdyr og 10 slagtekalve af racen SDM. Der 
er 3 traktorer og 7 kornsiloer. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
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TISET FORTE 1, TISET, 6510 
GRAM, tlf. 74-822452.
BENT HANSEN, lagerformand, 
født d. 30.-1.-1941, søn af Karen 
Pauline og Wenzel Hansen, gift 
d. 28.-7.-1988 med Etla Marie 
Ludwig, født d. 7.-6.-1937, dat
ter af Mariechen Martha og 
Heinz Werner Ludwig. Parret har 
sønnen Frank, født d. 20.-1.-1978. 
B.H. er også landmand. Han 
overtog gården i 1966 fra sin far 
Wenzel Hansen.

Ejendomsskyld 660.000. Areal 15 ha., heraf tilkøbt 6 ha. Der er forpagtet 4 ha.
Stuehuset er opført i 1846 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1970 samt lade og maskinhus fra 1972. Gården drives med en besætning på 
10 ammekøer, 6 ungdyr og 10 slagtekalve, det er krydsninger, desuden er der 1 hest, 
som bruges til ringridning. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der 2 traktorer 
og 1 mejetærsker. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

TISET FORTE 3, TISET, 6510 GRAM, tlf. 74-822077.
HANS BRUHN JESSEN, husbondafløser, født d. 10.-10.-1945, søn af Mette Margrethe 
og Magnus Jessen, gift d. 7.-5.-1966 med Laura Jørgensen, født d. 28.-11.-1946, datter 
af Cathrine og Steffan Jørgensen. Parret har børnene: Sigrid, født d. 19.-9.-1966, og 
Marianne, født d. 12.-2.-1968.
H.B.J. overtog gården d. 1.-7.-1986 fra Erik Jørgensen.
Ejendomsskyld 640.000. Areal 10 ha., der er frasolgt 7 ha. Der er forpagtet 5 ha.
Stuehuset er opført i 1870 og restaureret i 1986. Avlsbygningerne består af kvægstald 
fra 1954 og lade fra 1947. Gården drives med en besætning på ca. 8 ammekøer og 16 
ungdyr af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er halmfyr. 
Maskinstation bruges til markarbejdet.

TOFTLUNDVEJ 1, "BLÆSBJERG", 6510 GRAM, tlf. 74-822397.
JOHAN JØRGEN KYLPER, født d. 30.-11.-1915, søn af Anne Marie og Jørgen Kylper, 
gift d. 18.-2.-1944 med Anne Marie Sunddahl, født d. 17.-11.-1921, datter af Kirstine 
og Kresten Sunddahl. Parret har børnene: Erna, født d. 10.-8.-1944, Gudrun, født d. 
12.-11.-1946, Irene, født d. 15.-2.-1948, og Helge, født d. 30.-1.-1951.
J.J.K. overtog gården d. 1.-11.-1942 fra sin far Jørgen Kylper, som købte gården i 
1902.
Ejendomsskyld 300.000. Areal 11,3 ha. Der er bortforpagtet 11 ha.
Stuehuset er opført i 1800 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald, svinestald og lade, alle fra 1953.

TOFFLUNDVEJ 2, "STENHOLDT- 
GÄRD", TISET, 6510 GRAM, tlf. 
74-821184.
PETER LØNNE MORTENSEN, 
gårdejer, født d. 5.-2.-1925, søn 
af Karen og Marinus Mortensen, 
gift d. 4.-1.-1964 med Inge Fol- 
keline Skov, født d. 1.-6.-1933, 
datter af Mimi og William Skov. 
Parret har børnene: Karen Ma
rie, født d. 29.-8.-1964, Margre
the, født d. 10.-9.-1965, og 
Knud, født d. 20.-5.-1970.
P.L.M. overtog gården d. 1.-7.-1973 fra Jørgen Skov.
Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 45 ha., heraf 0,6 ha. plantage. Der er forpagtet 8,3 
ha.
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Stuehuset er opført i 1914. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1943, malkerum 
fra 1990, svinestald fra 1950, lade og maskinhus, begge fra 1943, og gylletank. Gården 
drives med en kvægproduktion på 45 årskøer, 45 ungdyr og 30 slagtekalve af racen 
SDM. Der er 2 traktorer, 1 selvkørende markvandingsanlæg, kornsilo, korntørreri med 
varm luft og staldvarme anvendes til opvarmning af stuehuset. På gården er ansat 1 
fast medhjælper. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

TORNTVEDVE3 1, "VESTERGÅRD", FOLE, 6510 GRAM, tlf. 74-822453.
BENT PAHUS, gårdejer, født d. 31.-12.-1953, søn af Christa og Bent Andersen Pahus. 
B.P. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården d. 31.-12.-1983 fra 
sin mor Christa Pahus. Nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 47 ha., heraf tilkøbt 2 ha. Der er 3 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1890 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1950 ombygget i 1984, ungdyrstald og foderlade, begge fra 1990, maskinhus 
fra 1965 og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 32 årskøer, 40 ungdyr 
og 18 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og kar
tofler. Der er 3 traktorer, 1 selvkørende markvandingsanlæg, tårnsilo, korntørreri med 
varm luft og staldvarme anvendes til opvarmning af stuehuset. Man har 1 skoledreng 
til hjælp. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

TORNTVEDVE3 2, "ELMELY", FOLE, 6510 GRAM, tlf. 74-823221.
PETER OLESEN, gårdejer, født d. 15.-4.-1962, søn af Edna og Frederik Olesen, gift d. 
30.-4.-1988 med Pia Holm, lægesekretær, født d. 11.-4.-1962, datter af Ruth og Otto 
Holm. Parret har datteren Line, født d. 21.-10.-1989.
P.O. har været på Hammerum Landbrugsskole 2 gange. Han overtog gården d. 1.-6.- 
1990 fra sine forældre Edna og Frederik Olesen. Nuværende ejer er 3. generation på 
gården. Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 64,6 ha., heraf 6 ha. eng. Der er forpagtet 6 
ha. eng og 13 ha. agerjord.
Stuehuset er opført i 1973. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1964, lader fra 
1967 og 1979, maskinhus fra 1980 og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion 
på 47 årskøer, 70 ungdyr og 80 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgs
afgrøder er hvede, raps og kartofler. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 selvkørende 
markvandingsanlæg, plansilo, korntørreri med varm luft og træfyr. På gården er ansat 
1 fast medhjælper. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

TORNTVEDVE3 3, "TORNTVED- 
GÅRD", FOLE, 6510 GRAM, tlf. 
74-821478.
KARL VODDER NIELSEN, gård
ejer, født d. 17.-7.-1920, søn af 
Petræa og Niels Vodder Nielsen, 
gift d. 17.-3.-1949 med Ellen 
Birthe Petersen, husmor, født d. 
2.-7.-1927, datter af Maren og 
Anton Petersen. Parret har børne
ne: Gretha, født d. 22.-5.-1950, 
Niels Peter, født d. 12.-9.-1952,

Kjeld, født d. 14.-11.-1956, og Birthe, født d. 11.-2.-1959.
K.V.N. har været på Tune Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-3.-1949 fra Georg
Termansen.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 35 ha., heraf tilkøbt 8 ha., der er 3,5 ha. eng og 1 ha. 
skov. Der er bortforpagtet 30 ha.
Stuehuset er opført i 1900 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og lade begge fra 1933, svinestald fra 1961, sostald fra 1969 og maskinhus fra 
1973. Der er 3 traktorer og 1 selvkørende markvandingsanlæg.

UDSIGTSVE3EN 3, KASTRUP, 6510 GRAM, tlf. 74-821089.
PETER ANDREASEN, landmand, født d. 14.-2.-1949, søn af Anne og 3ens Andreasen, 
gift d. 4.-12.-1976 med Christa Iversen, bogholder, født d. 15.-7.-1954, datter af Viola
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og Willy Iversen. Parret har børnene: Jesper, født d. 18.-5.-1978, og Lars, født d. 
5.-9.-1980.
P.A. driver maskinstation, han har været på Gråsten Landbrugsskole og er i bestyrel
sen for Frøavlerforeningen. Han overtog gården d. 1.-4.-1979 fra Ejner Kjær.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 49 ha. Der er forpagtet 8,5 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1930 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af 
maskinhus fra 1969. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af 
korn og frø. Til maskinstationen er der 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 selvkørende 
markvandingsanlæg, 1 skårlægger, 1 rendegraver, 2 nedfældere, 2 kalkspredere, 1 halm- 
ludningsmaskine, 1 såmaskine, 1 combisæt, marksprøjter, og andre nødvendige maski
ner til moderne maskinstation, desuden er der tårnsilo og korntørreri med varm luft. 
På gården er ansat 1 fuldtids- og 1 deltidmedhjælper.

UDSIGTSVEJEN 10, "LILLE FELDT- 
GÅRD", KASTRUP, 6510 GRAM, 
tlf. 74-821081.
MADS JESSEN, gårdejer, født d. 
10.-5.-1948, søn af Jenni og Hans 
Jessen, gift d. 3.-11.-1973 med 
Kirsten Nørgård, medhjælpende 
hustru, født d. 4.-6.-1951, datter 
af Lydia og Aksel Nørgård.
M.J. har været på Dalum Land
brugsskole. Han overtog gården 
d. 1.-4.-1974 fra sin far Hans

Jessen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 2.500.000. Areal 52 ha., heraf tilkøbt 10 ha. Der er forpagtet 13,5 ha. 
Stuehuset er opført omkr. 1877 og restaureret flere gange senest i 1970. Avlsbygnin
gerne består af kostald fra 1952, ungkreaturstald fra 1976, lade fra 1940, foderhus fra 
1983, maskinhus fra 1989, gylletank og indendørs køresilo. Gåden drives med en kvæg
produktion på 60 årskøer, 70 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 
10 ammekøer, 10 ungdyr og 5 slagtekalve af racerne Charolais og Blonde d'Aquitaine. 
Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 2 selv
kørende markvandingsanlæg, plansilo og korntørreri med varm luft. På gården er ansat 
1 fast medhjælper. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

UDSIGTSVEJEN 11, "LILLEBÆK- 
GÅRD", KASTRUP, 6510 GRAM, 
tlf. 74-822155.
ERLING GAMMELGÅRD, gård
ejer, født d. 16.-1.-1944, søn af 
Hansine og Magnus Gammelgård, 
gift d. 27.-7.-1988 med Lilly 
Mortensen, født d. 19.-5.-1942, 
datter af Amanda og Christian 
Mortensen. Parret har børnene: 
Jane Birgitte, født d. 20.-6.- 
1970, Carsten, født d. 25.-10.- 
1972, og Mette, født d. 24.-2.-1977.
E.G. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han forpagtede gården d. 1.-7.-1970 og 
købte den d. 1.-7.-1975 af sine svigerforældre Amanda og Christian Mortensen. Nuvæ
rende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 2.950.000. Areal 85 ha., heraf tilkøbt 40 ha. Der er forpagtet 5 ha. 
Stuehuset er opført i 1911 og restaureret i 1986. Avlsbygningerne består af kvægstald 
fra 1911 renoveret i 1979, ungdyrstald fra 1976, lade og maskinhus, begge fra 1979, 
gastæt silo, udendørs køresilo og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 
72 årskøer, 10 ungdyr og 50 slagtekalve af racen SDM, desuden er der en minkproduk
tion med en bestand på 290 tæver. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, ærter
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og raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 2 selvkørende markvandingsanlæg, plansilo 
og korntørreri med varm luft. På gården er ansat 1 fast medhjælper, og man har 1 
skoledreng til hjælp. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

UDSIGTVEJEN 12, "HØJVANGGÅRD", KASTRUP, 6510 GRAM, tlf. 74-821803.
PETER ANTONI BECK, gårdejer, født d. 4.-7.-1941, søn af Dorthea og Poul Beck, gift 
d. 26.-3.-1964 med Mona Fussing Rasmussen, husmor, født d. 24.-8.-1942, datter af 
Ruth og Alfred Fussing Rasmussen. Parret har børnene: Preben, født d. 25.-5.-1966, 
Dorte, født d. 26.-4.-1969, og Henrik, født d. 10.-7.-1973.
P.A.B. har været på Gråsten Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for Landboforenin
gen og Sønderjysk Kvægavl, kredsformand i M.D. Food, formand for Plantelauget, 
næstformand i kontrolforeningen og i repræsentantskabet for M.S.E. Han overtog 
gården d. 1.-10.-1967 fra sine forældre Dorthea og Poul Beck.
Ejendomsskyld 2.800.000. Areal 80 ha. Der er forpagtet 14 ha.
Stuehuset er opført i 1933 og restaureret i 1973 og 1974. Avlsbygningerne består af 
kvægstald fra 1933, spaltestald fra 1969, kalvestald fra 1989, lade fra 1949, maskin
huse fra 1973 og 1985, gylletank, køresilo og gastæt silo. Gården drives med en kvæg
produktion på 60 årskøer, 70 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er ærter, hvede og byg. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 selv
kørende markvandingsanlæg, kornsilo og korntørreri med varm luft. På gården er ansat 
1 fodermester og 1 fast medhjælper. Maskinstation bruges til ensilering.
P.A.B. ejer og driver også Sydvejen 1, Kastrup.

UDSIGTSVEJEN 13, "SKRÆNTEN", KASTRUP, 6510 GRAM, tlf. 74-823350.
KURT LARSEN DAMKJÆR, afdelingsleder, født d. 4.-5.-1961, søn af Ida og Ingvard 
Damkjær.
K.L.D. overtog gården d. 1.-12.-1983 fra Birthe Warming.
Areal 7 ha., der er frasolgt 2 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1911 og restaureret i 1990. Avlsbygningerne består af kvægstald 
fra 1911 og maskinhus fra 1977.

UDSIGTSVEJEN 14, "LUNDGÅRD", 
KASTRUP, 6510 GRAM, tlf. 74- 
821168.
HANS OBELING GAD, gårdejer, 
født d. 31.-10.-1929, søn af Anna 
og Uffe Gad, gift d. 6.-10.-1954 
med Gudrun Feddersen, født d. 
21.-2.-1935, datter af Karen og 
Anton Feddersen. Parret har bør
nene: Flemming, født d. 9.-2.- 
1955, Annelise, født d. 22.-2.- 
1956, Finn, født d. 9.-11.-1959,

Preben, født d. 4.-12.-1962, og Conny, født d. 13.-10.-1965.
H.O.G. har været på Kjærgård Landbrugsskole og været på studietur til USA. Han 
overtog gården d. 1.-11.-1954 fra Mathias Bennedsen.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 27,7 ha.
Stuehuset er opført i 1930 og tilbygget i 1976. Avlsbygningerne består af kvægstald 
fra 1930 ændret til svinestald i 1971, kostald fra 1971 ændret til svin i 1986, lade fra 
1930, maskinhus fra 1979 og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 50 
årssøer, der produceres 800 slagtesvin årligt, desuden er der 12 ammekøer og 25 
slagtekalve af racen Limousine. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og hvede. 
Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 selvkørende markvandingsanlæg, tårnsilo, korn
tørreri med varm luft og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. 
H.O.G. ejer og driver også 10 ha. frijord i Roager.

UDSIGTSVEJEN 15, KASTRUP, 6510 GRAM, tlf. 74-822228.
JØRN VESTERGÅRD, gårdejer, født d. 19.-12.-1947, søn af Kirstine og Anker Vester
gård, gift d. 29.-12.-1973 med Marie Nielsen, kontorassistent, født d. 26.-5.-1950,
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datter af Esther og Peter 
Nielsen. Parret har børne
ne: Lone, født d. 29.-3.- 
1976, Allan, født d. 5.-11.- 
1978, og Torben, født d. 
16.-7.-1983.
Jørn Vestergård har været 
på Kjærgård Landbrugssko
le, han er i bestyrelsen for 
Husbondafløser- og vikarfor
eningen. Han overtog går
den d. 1.-11.-1973 fra Ak
sel Rosendahl.

Ejendomsskyld 1.750.000. Areal 34 ha., heraf tilkøbt 4 ha. Der er forpagtet 2,7 ha. 
Stuehuset er opført omkr. 1900 og restaureret i 1986. Avlsbygningerne består af kvæg- 
tald fra 1900, kostald fra 1974, lade fra 1977 og gylletank. Gården drives med en 
kvægproduktion på 56 årskøer og 66 ungdyr af racen SDM. Der er 2 traktorer og 1 
selvkørende markvandingsanlæg. På gården anvendes gruppeafløsning 1 dag om ugen. 
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

UDSIGTSVEJEN 16, "GEJLGÅRD", 
KASTRUP, 6510 GRAM, tlf. 74- 
822073.
HENNING CLAUSEN DAMGÅRD, 
gårdejer, født d. 15.-2.-1946, søn 
af Margrethe og Johan Damgård, 
gift d. 27.-5.-1972 med Karen 
Pinstrup Larsen, medhjælpende 
hustru, født d. 12.-9.-1950, dat
ter af Gerda og Johannes Pin
strup Larsen. Parret har børne
ne: Søren, født d. 6.-5.-1974,
Jens, født d. 4.-5.-1976, og Peter, født d. 29.-10.-1977.
H.C.D. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1970 
fra sin far Johan Damgård.
Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 67 ha., heraf tilkøbt 33 ha., der er 3 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1928, det er ombygget og restaureret i 1985. Avlsbygningerne 
består af kvægstald fra 1928, kostald fra 1968 restaureret i 1972, ungkreaturstald fra 
1971, lader fra 1953, 1973 og 1986, maskinhus fra 1969 og udendørs køresilo. Gården 
drives med en kvægproduktion på 70 årskøer og 70 ungdyr af racen SDM. Planteproduk
tionens salgsafgrøde er korn. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 2 selvkørende mark
vandingsanlæg, tårnsilo og korntørreri med varm luft. På gården er ansat 1 fast med
hjælper. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

UDSIGTSVEJEN 17, "MARIE- 
BÆKGÅRD", KASTRUP, 
6510 GRAM, tlf. 74-821345. 
NIELS JENSEN BENDIX 
KELLER, gårdejer, født d. 
1.-5.-1937, søn af Marie og 
Alfred Keller.
N.J.D.K. har været på Da
lum Landbrugsskole. Han 
overtog gården d. 1.-12.- 
1965 fra sine forældre Ma
rie og Alfred Keller. Nu

værende ejer er 3. generation på gården, som brændte i både 1910 og 1938. 
Ejendomsskyld 1.950.000. Areal 57,1 ha. Der er forpagtet 6 ha.
Stuehuset er opført i 1938. Avslbygningerne består af kvægstald fra 1938 renoveret i
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1968, kostald fra 1973, svinestald fra 1938 renoveret til kostald i 1968, svinestald i 2 
etager fra 1952, lade fra 1945, maskinhus fra 1986, foderhus fra 1973 og gylletank. 
Gården drives med en kvægproduktion på 80 årskøer, 100 ungdyr og 25 slagtekalve af 
racen SDM, desuden er der 4 årssøer, og der produceres 30 slagtesvin årligt. Der er 5 
traktorer, 1 mejetærsker, 2 selvkørende markvandingsanlæg, tårnsilo, korntørreri med 
varm luft og staldvarme anvendes til opvarmning af stuehuset. På gården er ansat 1 
fast medhjælper, og man har 1 skoledreng til hjælp. Maskinstation bruges til en del af 
markarbejdet.
N.3.D.K. ejer og driver også Marbækvej 1.

2.-1961, Bodil, født d. 22.-4.-1963 og død d. 23.-7.-1981

UDSIGTSVEJEN 22, "MAR- 
BÆK", TISET, 6510 GRAM, 
tlf. 74-821299.
ANDREAS MADSEN, gård
ejer, født d. 28.-7.-1928, 
søn af Anna og Peter Mad
sen, gift d. 17.-1.-1959 
med Helga Keller, husmor, 
født d. 6.-9.-1935, datter 
af Marie og Alfred Kel
ler. Parret har børnene: 
Anne Marie, født d. 5.-9.- 
1959, Peter, født d. 27.- 

og Ruth, født d. 26.-2.-1966.
A.M. har været på Ladelund Landbrugsskole, han er medlem af Gram Kommunalbesty
relse og Sønderjyllands Amtsråd. Han overtog gården d. 1.-7.-1958 fra sine forældre 
Anna og Peter Madsen. Nuværende ejer er 4. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 47,5 ha. Der er forpagtet 12 ha.
Stuehuset er opført i 1965 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kostalde 
fra 1955 og 1972, lade fra 1952 og maskinhus fra 1974. Gården drives med en besæt
ning på 25 ammekøer og 35 ungdyr af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder 
er korn, raps og ærter. Der er 3 traktorer, plansilo, tårnsilo og korntørreri med varm 
luft. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

VESTERGADE 26, "TOFTEGÅRDEN", ARNUM, 6510 GRAM, tlf. 74-826206.
HANS PETER HANSEN, gårdejer, født d. 4.-10.-1928, søn af Christiane og Hans Al
fred Hansen, gift d. 28.-9.-1962 med Ragnhild Dorthea Petersen, bankassistent, født d. 
10.-5.-1940, datter af Elly og Hans Petersen. Parret har sønnen Hans Henrik, født d. 
15.-3.-1968.
H.P.H. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1961 fra 
Jeppe A. Schmidt.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 47 ha., heraf tilkøbt 4 ha., der er 3 ha. mose og eng. 
Der er bortforpagtet 30 ha.
Stuehuset er opført i 1870 og restaureret fra 1988-91. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1911, svinestald fra 1962, lade fra 1870 restaureret i 1911 og maskinhus fra 
1975. Gården drives med en svineproduktion på 20 årssøer, der produceres 400 slag
tesvin årligt, desuden er der 18 ungdyr af racen SDM og 5 slagtekalve af racen Sim
mentaler. Der er 2 traktorer, tårnsilo og korntørreri med varm luft. Maskinstation 
bruges til en del af markarbejdet.

VESTERGADE 51, ARNUM, 6510 GRAM, tlf. 74-826205.
NIELS BEYER HOSTRUP, gårdejer, født d. 13.-4.-1935, søn af Hans og Dagmar 
Hostrup, gift d. 27.-3.-1965 med Gerda Skov, husmor, født d. 27.-4.-1937, datter af 
Bodil og Christian Skov. Parret har børnene: Carsten, født d. 12.-6.-1967, Hanne, født 
d. 23.-1.-1970, og Lene, født d. 19.-8.-1972.
N.B.H. har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1965 fra 
sine svigerforældre Bodil og Christian Skov.
Ejendomsskyld 860.000. Areal 23,4 ha., heraf tilkøbt 1,7 ha. Der er forpagtet 1,7 ha.
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Vestergade 51's stuehus er op
ført i 1872 og restaureret i 1970. 
Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1939, svinestald fra 
1971, lade fra 1928 og maskinhus 
fra 1979. Gården drives med en 
kvægproduktion på 14 årskøer, 8 
ungdyr og 16 slagtekalve af ra
cen SDM, desuden er der 10 
årssøer, der sælges 174 smågrise 
og 26 slagtesvin årligt. Der er 4 
traktorer, 1 mejetærsker og 6 

kornsiloer. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

VESTERGADE 52, ARNUM, 
6510 GRAM, tlf. 74-826575. 
KIRSTEN og POUL NISSEN. 
K.N. er født d. 4.-11.-1945, 
datter af Anne og Jørgen 
Ravn, gift d. 10.-5.-1974 
med P.N., direktør, født d. 
29.-10.-1941, søn af Anne 
Margrete og Christian Nis
sen. Parret har børnene: 
Anne Margrethe, født d. 
1.-4.-1977, og Hans Jørn, 
født d. 22.-6.-1981.
Parret overtog gården d. 1.-12.-1975 fra K.N.'s forældre Anne og Jørgen Ravn. 
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 36 ha., heraf tilkøbt 9 ha. Jorden er bortforpagtet. 
Stuehuset er opført i 1980. Avlsbygningerne består af maskinhus fra 1980. Der er 1 
traktor.

VESTERGADE 53, "MØLLEGÅR
DEN", ARNUM, 6510 GRAM, tlf. 
74-826141.
ANDREAS PETERSEN, gårdejer, 
født d. 21.-4.-1939, søn af Nico
line og Eduard Petersen, gift d. 
18.-7.-1964 med Vera Sønderup, 
husmor, født d. 3.-6.-1942, dat
ter af Helga og Peter Sønderup. 
Parret har børnene: Susanne, 
født d. 12.-1.-1965, Peter, født 
d. 12.-7.-1966, og Christian, født 
d. 14.-12.-1970.

A.P. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1964 fra sine 
forældre Nicoline og Eduard Petersen. Nuværende ejer er 4. generation på gården, 
som kom i slægtens eje i 1853.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 67 ha., heraf tilkøbt 22 ha., der er 3 ha. skov. Der er 
forpagtet 70 ha.
Stuehuset er opført i 1800, det er tilbygget i 1926 og restaureret i 1971. Avls
bygningerne består af kvægstald fra 1926, kostald og lade, begge fra 1975, maskinhus 
fra 1979 og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 60 årskøer, 30 ungdyr 
og 30 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og 
korn. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo og korntørreri med varm luft. På 
gården er ansat 1 fast medhjælper. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
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VESTERGADE 55, "FOGAGER", 
ARNUM, 6510 GRAM, tlf. 74- 
826321.
HANS PEDERSEN SCHMIDT, 
gårdejer, født d. 30.-6.-1948, søn 
af Dorthea og Oscar Schmidt, 
gift d. 29.-6.-1973 med Birthe 
Bjørn, lærer, født d. 21.-10.-1949, 
datter af Margrethe og Tage 
Bjørn. Parret har børnene: Lisa, 
født d. 9.-3.-1974, Tina, født d. 
30.-1.-1977, og Jørgen, født 2.- 
11.-1983.

H.P.S. har været på Kjærgård Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for Landboforenin
gen og Hatting KS, formand for Fællesudvalgets Svineproduktion og medlem af Skole
bestyrelsen. Han overtog gården d. 1.-7.-1975 fra Hans Thyssen Schmidt. Nuværende 
ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 68 ha., heraf tilkøbt 30 ha., der er 8 ha. skov. Der er 
forpagtet 20 ha.
Stuehuset er opført i 1984. Avlsbygningerne består af svinestald renoveret i 1976, 
ungdyrstald fra 1991, farestald fra 1976, klimastald fra 1986, lade fra 1975, gylletank 
og gastæt silo. Gården drives med en svineproduktion på 120 årssøer, der sælges 2.400 
smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og fremavlsrug. Der 
er 2 traktorer og 1 halmfyr. H.P.S.'s far hjælper til på gården, og man har 1 skole
dreng til hjælp. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

VESTER LINDETVEJ 3, "SKOVGÅRD", VESTER LINDET, 6510 GRAM, tlf. 74-821691. 
JØRGEN HOLST, gårdejer, født d. 23.-7.-1934, søn af Ingeborg og Hans Holst, gift d. 
25.-5.-1958 med Karin Margrethe Pahus, husmor, født d. 6.-12.-1934, datter af Kathri
ne og Christian Pahus. Parret har børnene: Hans, født d. 24.-4.-1959, Per, født d. 
31.-12.-1960, og Ole, født d. 4.-4.-1964.
J.H. har været på Hammerum Landbrugsskole og er medlem af Gram Kommunalbesty
relse. Han overtog gården d. 1.-4.-1958 fra sin far Hans Holst. Nuværende ejer er 9. 
generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1721.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 55 ha., heraf tilkøbt 30 ha., der er 5 ha. skov og eng. 
Stuehuset er opført i 1931 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stalde fra 1931 og 1966, svinestalde fra 1965 og 1966 samt lader fra 1931 og 1966. 
Gården drives med en kvægproduktion på 30 årskøer og 30 ungdyr af racen RDM. 
Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo 
og korntørreri med varm luft. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

VESTER LINDETVEJ 16, VESTER 
LINDET, 6510 GRAM, tlf. 74- 
822780.
HANS EJNER KJÆR. Omtales 
under Kærgårdvej 2.
H.E.K. overtog gården d. 1.-6.- 
1985 fra Nis Ravn.
Ejendomsskyld 930.000. Areal 22 
ha.
Stuehuset er opført i 1920 og 
løbende restaureret. På gården 
opdrættes fasaner og agerhøns,
ialt ca. 5.000. Der er halmfyr. Gården drives sammen med Kærgårdvej 2.

VESTER LINDETVEJ 18, VESTER LINDET, 6510 GRAM, tlf. 74-823167.
JØRGEN SKJOLD, gårdejer, født d. 5.-5.-1945, søn af Marie Ophelia og Boy Andersen 
Skjold, gift d. 30.-5.-1970 med Jonna Jørgensen, social- og sundhedsmedhjælper, født 
d. 18.-3.-1946, datter af Anna Christa og Mads Elias Jørgensen. Parret har børnene:
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Kim, født d. 24.-3.-1972, og Alice, født d. 9.-1.-1976.
3.5. er tømrer. Han overtog gården d. 1.-3.-1986 fra sin far Boy Andersen Skjold.
Nuværende ejer er 8. generation på gården.
Ejendomsskyld 590.000. Areal 9,2 ha. Der er forpagtet 1,2 ha.
Gårdens besætning er på 10 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrø
de er korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo, korntørreri med kold luft og 
halmfyr.

VESTER LINDETVE3 26, "ØSTER
GÅRD", VESTER LINDET, 6510 
GRAM, tlf. 74-821498.
3ENS CHRISTIAN GROSBØL, 
gårdejer, født d. 14.-3.-1935, søn 
af Thyra Marie og Christian Møl
ler Grosbøl, gift d. 18.-11.-1964 
med Elsa Klejs Sørensen, husmor, 
født d. 20.-9.-1940, datter af 
Signe og Åge Sørensen. Parret 
har børnene: Lis, født d. 6.-6.- 
1962, Henrik, født d. 29.-4.-1967, 
og Rune, født d. 24.-3.-1975.

3.C.G. er maskinhandler og har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården 
d. 1.-11.-1961 fra sin far Christian M. Grosbøl.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 45 ha., heraf 2 ha. eng og 3 ha. skov. Der er bort
forpagtet 37 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1800 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af 
kvægstald, svinestald og lade, alle fra 1935. 3.C.G. driver maskinhandel fra gården. 
Der er halmfyr.

VESTER LINDETVE3 31, VESTER 
LINDET, 6510 GRAM, tlf. 74- 
822420.
STEFFEN WEBER, gårdejer, født 
d. 19.-2.-1930, søn af Bodil og 
Peter Weber, gift d. 20.-11.-1959 
med Grete Lyk, medhjælpende 
hustru, født d. 24.-11.-1936, dat
ter af Vita og Chresten Lyk. 
Parret har børnene: Knud, født 
d. 31.-3.-1960, Henrik, født d. 
28.-9.-1961, Bent, født d. 21.- 
9.-1966, og Thomas, født d. 1.-5.-1970.
S.W. har været på Tune Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1977 fra 3ens 
Christian 3ensen.
Ejendomsskyld 820.000. Areal 20,5 ha.
Stuehuset er opført i 1825 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kostald 
fra 1825 renoveret i 1977, maskinhus fra 1965 og foderhus fra 1985. Gården drives 
med en kvægproduktion på 25 årskøer, 30 ungdyr og 15 slagtekalve af racen SDM. Der 
er 2 traktorer, tårnsilo og korntørreri med varm luft.

VESTERMARKSVE3 8, FOLE, 6510 GRAM, tlf. 74-822114.
PETRA BIRK, født d. 3.-12.-1914, datter af Maren og Max Winckler, gift d. 20.-11.- 
1937 med 3ens 3ørgensen Birk, født d. 2.-7.-1911, søn af Margrethe og 3ørgen Birk. 
Parret har børnene: Anne Marie, født d. 4.-2.-1938, Ruth, født d. 4.-11.-1940, Edith, 
født d. 29.-7.-1943, Rita, født d. 3.-10.-1946, Inga, født d. 26.-3.-1950, Grethe, født d. 
18.-8.-1952, 3ørgen, født d. 3.-9.-1954, og Asta, født d. 27.-8.-1956.
3.3.B. døde d. 27.-2.-1988.
Gården blev overtaget d. 1.-10.-1938 fra 3akob Fogtmann.



-264-

Ejendomsskyld 440.000. Areal 
15,4 ha. Der er bortforpagtet 14 
ha.
Vestermarksvej 8's stuehus er op
ført omkr. 1840 og løbende re
staureret. Avlsbygningerne består 
af kvægstald fra 1955 og lade 
fra 1943.

VODDERGÅRDVEJ 4, "VODDERGÅRD", TISET, 6510 GRAM, tlf. 74-823200.
FINN STAAL, gårdejer, født d. 7.-11.-1947, søn af Eva og Gunnar Staal, gift d. 19.- 
2.-1977 med Sonja Green Christiansen, medhjælpende hustru, født d. 15.-3.-1957, 
datter af Inge og Henning Christiansen. Parret har børnene: Henrik, født d. 15.-11.- 
1973, Allan, født d. 17.-9.-1976, og Janni, født d. 26.-6.-1984.
F.S. er autoforhandler. Han overtog gården d. 15.-8.-1989 fra Niels Christian Loren
zen. Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 48 ha. Der er bortforpagtet 11,4 ha.
Gården drives med en slagtesvineproduktion på 500 stk. årligt, desuden er der 40 
ungdyr af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer, 
tårnsilo og staldvarme anvendes til opvarmning af stuehuset. Maskinstation bruges til 
en del af markarbejdet.

ÄBENRÄVEJ 2, "BASKÆR", VE
STER LINDET, 6510 GRAM, tlf. 
74-822910.
MARIANNE og HENRIK HALBY, 
gårdejere. H.H. er født d. 14.- 
9.-1960, søn af Else og Bent 
Halby, gift d. 10.-6.-1989 med 
Marianne Henriksen, økonoma
assistent, født d. 1.-4.-1963, 
datter af Jette og Jens Henrik
sen. Parret har datteren Cecilie, 
født d. 11.-2.-1991.
H.H. har været på Bygholm Landbrugsskole. Parret overtog gården d. 1.-8.-1988 fra 
Viggo Aagaard. Ejendomsskyld 3.300.000. Areal 99 ha., heraf 1,5 ha. eng. Der er for
pagtet 37 ha.
Stuehuset er opført i 1900 og restaureret fra 1983-85. Avlsbygningerne består af 
kvægstald, svinestald og lade, alle fra 1900, og maskinhus fra 1985. Gården drives 
udelukkende med planteproduktion. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 rendegraver, 
plansilo, korntørreri med varm luft og halmfyr.

ÅRUPVEJ 5, "ÄRUPGÄRD", ÅRUP, 6510 GRAM, tlf. 74-821899.
ANNA MOLDT, gårdejer, født d. 14.-3.-1934, datter af Margrethe og Michael War
ming, gift d. 3.-11.-1957 med Carl Wilhelm Moldt, født d. 3.-11.-1925, søn af Anna 
Bothilde og Peder Moldt. Parret har sønnen Preben, født d. 24.-12.-1952.
C.W.M. døde d. 7.-3.-1981.
Gården blev overtaget i 1957 fra C.W.M.'s forældre .Anna B. og Peder Moldt. 
Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 235 ha., der er frasolgt 5 ha., der er 35 ha. skov og 
60 ha. hede. Der er forpagtet 2 ha.
Stuehuset er opført i 1905, et nyt er bygget i 1974. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1905 renoveret til kostald i 1962, ungkreaturstald fra 1966, maskinhus fra 
1975 samt foderhuse fra 1966 og 1975. Gården drives med en besætning på 20 amme
køer, 25 ungdyr og 40 slagtekalve af racen Simmentaler. Planteproduktionens salgsaf
grøder er ærter, raps, byg og rug. Der er 3 traktorer og 2 selvkørende markvandings
anlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
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GRÅSTEN

AVNTOFTVEJ 2, "AVNTOFT", 
KVÆRS, 6300 GRÅSTEN, tlf. 74- 
659168.
CHRISTIAN DETLEFSEN, gård
ejer, født d. 26.-1.-1939, søn af 
Anne Marie og Christian Detlef
sen, gift d. 5.-10.-1963 med Jyt
te Marie Christiansen, medhjæl
pende hustru, født d. 16.-8.-1944, 
datter af Margrethe Høi og Vig
go Peter Christiansen. Parret har 
datteren Karina Margrethe, født 
d. 2.-8.-1976.
C.D. har været på Gråsten Land
brugsskole. Han overtog gården i 
marts 1964 fra Johannes Ther- 

mansen. Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 33 ha., der er frasolgt 4,5 ha., der er 1 ha. 
skov. Stuehuset er opført i 1859 og løbende moderniseret. Avlsbygningerne består af 
kvægstald fra 1939 renoveret i 1981, svinestald og lade begge fra 1939, maskinhus fra 
1978, 3 hønsehuse og udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 16 
årskøer, 22 ungdyr og 8 slagtekalve af racen SDM, desuden er der en slagtesvinepro- 
duktion på 100 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er hvede. Der er 2 trak
torer, 1 mejetærsker, kornsilo og varm lufts tørreri.

AVNTOFTVEJ 5, "DALGÅRD", 
KVÆRS, 6300 GRÅSTEN, tlf. 
74-659284.
JENS KRESTEN FRØSLEV, gård
ejer, født d. 17.-9.-1936, søn af 
Karen og Jens Frøslev, gift d. 
24.-9.-1966 med Linda Marie 
Madsen, rengøringsassistent, født 
d. 5.-4.-1946, datter af Anna og 
Svend Åge Madsen. Parret har 
børnene: Karsten, født d. 30.- 
1.-1967, Torben, født d. 24.-8.- 
1972, og Helle, født d. 8.-11.-1978.
J.K.F. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-10.-1966 fra sin 
far Jens Frøslev.
Ejendomsskyld 700.000. Areal 13 ha., heraf tilkøbt 2 ha. Der er forpagtet ialt 15 ha. 
Stuehuset er opført i 1929 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1929 renoveret og udbygget i 1967 og 1976, svinestald og lade begge fra 
1929, desuden er der maskinhus. Gården drives med en kvægproduktion på 22 årskøer, 
22 ungdyr og 11 slagtekalve af racen SDM, desuden er der en slagtesvineproduktion på 
100 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 2 traktorer og plan
silo. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
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AVNTOFTVEJ 9, "EGESKOV", 
KVÆRS, 6300 GRÅSTEN, tlf. 74- 
659135.
NIS W. FRIEDRICHSEN, gård
ejer, født d. 30.-10.-1943, søn af 
Anna Dorthea og Otto Friedrich
sen, gift d. 2.-12.-1972 med An
na Juhl, pædagog, født d. 3.-3.- 
1944, datter af Hedevig og An
ton Juhl. Parret har børnene: 
Peter, født d. 13.-2.-1974, Jane, 
født d. 13.-2.-1977, og Lene, 
født d. 24.-4.-1980.

A.J.F. er medlem af Skolebestyrelsen og Kværs Menighedsråd, hun er valgt til kirke
værge. N.W.F. har været på Tinglev Landbrugsskole. Han overtog gården i 1970 fra sin 
far Otto Friedrichsen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.
Areal 48 ha., heraf 3 ha. eng og skov. Der er forpagtet ialt 26 ha.
Stuehuset er opført i 1825 og omfattende moderniseret i 1972. Avlsbygningerne består 
af kvægstald fra 1961 renoveret i 1974, svinestald fra 1961 ombygget til kvægstald i 
1974, lo og hestestald fra 1877 ombygget til kornlager og garager, lade fra 1895, 
maskinhus fra 1978, foderhus fra 1979 og gylletank. Gården drives med en kvægpro
duktion på 50 årskøer, 90 ungdyr og 25 slagtekavle af racen SDM. Planteproduktionens 
salgsafgrøder er raps, maltbyg og hvede. Der er 3 traktorer, plansilo og korntørreri 
med kold luft. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

BOJSKOVVEJ 9, FISKBÆK, 6300 GRÅSTEN, tlf. 74-651957.
NIELS HOLMGÅRD KOLD, gårdejer, født d. 25.-5.-1918, søn af Karen og Peder Kold, 
gift d. 18.-4.-1947 med Cathrine Jochimsen, født d. 10.-9.-1920, datter af Cecilie og 
Lorenz Jochimsen. Parret har børnene: Karen, født d. 9.-2.-1948, Ernst, født d. 26.- 
5.-1950, Hanne, født d. 17.-5.-1955, og Rikke, født d. 16.-6.-1957.
C.K. døde i 1983.
N.H.K. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1947 fra 
Lorenz Hansen.
Ejendomsskyld 590.000. Areal 8,7 ha., heraf 1,5 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1925 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og svinestald, begge fra 1925, de er udvidet i 1965 og ombygget til sostald 1979, 
hønsehus fra 1954, lade fra 1925 og maskinhus. Gården drives med en svineproduktion 
på 20 årssøer, der sælges 400 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er 
byg. Der er 1 traktor og plansilo. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

BOJSKOVVEJ 15, FISKBÆK, 
6300 GRÅSTEN, tlf. 74-651764. 
SVEND AAGE LORENZEN, gård
ejer, født d. 3.-10.-1926, søn af 
Marie og Fritz Lorenzen, gift d. 
27.-4.-1949, med Marie Jensen, 
medhjælpende hustru, født d. 
15.-4.-1923, datter af Kathrine 
og Jens Peter Jensen. Parret har 
sønnen Kurt, født d. 28.-2.-1950. 
S.Aa.L. har været i bestyrelsen 
for S.A.F. Han overtog gården 
d. 1.-11.-1954 fra Otto Jensen. Gården er een af 24 gårde, som i 1925 blev udstykket 
fra "Fiskbækgård".
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 31 ha., heraf tilkøbt ialt 27 ha.
Stuehuset er opført i 1925 og løbende moderniseret. Avlsbygningerne består af kvæg- 
og svinestald fra fra 1925 ombygget til goldsostald i 1973, svinestalde fra 1972 og 
1978, garage og fyrrum fra 1982, lade fra 1965 og maskinhus fra 1978. Gården drives 
med en svineproduktion på 55 årssøer, der sælges 1.250 smågrise årligt. Planteproduk-
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tionens salgsafgrøder er raps og hvede. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo, 
varm lufts tørreri og halmfyr. På gården er ansat 1 deltidsmedhjælper. Maskinstation 
bruges til en del af markarbejdet.

Thomsen. Gården blev udflyttet fra Adsbøl i 1929.
Ejendomsskyld 950.000. Areal 15 ha.

BOJSKOVVEJ 46, FISKBÆK, 
6300 GRÅSTEN, tfl. 74-650221. 
STEN KÜSELER, gårdejer, født 
d. 5.-7.-1960, søn af Astrid og 
Hans Eduard Küseler, bor sam
men med Susanne Møller, butiks
kommis, født d. 26.-9.-1970, dat
ter af Ingrid og Frederik Møller. 
S.K. arbejder på deltid hos fade
ren Bojskovvej 28, han har været 
på Dalum Landbrugsskole. Han 
overtog gården i 1990 fra Peter

Stuehuset er opført i 1929 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1929 ombygget til svinestald i 1979, svinestald fra 1979, lade fra 1935 og 
maskinhus fra 1975. Gården drives med en svineproduktion på 50 årssøer, der sælges 
1.000 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og byg. Der er 2 
traktorer, kornsilo og korntørreri med varm luft. Maskinstation bruges til lidt af 
markarbejdet.

BOJSKOVVEJ 50, FISKBÆK, 
6300 GRÅSTEN, tlf. 74-651954. 
JENS PETER CHRISTIAN SCHØ- 
NING, gårdejer, født d. 23.-7.- 
1916, søn af Elisabeth og Jens 
Schøning, gift d. 10.-4.-1955 
med Klara Heesch, medhjælpen
de hustru, født d. 29.-6.-1931, 
datter af Marie og Johannes Wil
helm Heinrich Heesch. Parret 
har sønnen Henning, født d. 13.- 
8.-1950.
J.P.C.S. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården i 1953 fra Jens 
Iversen.
Ejendomsskyld 610.000. Areal 12 ha., heraf tilkøbt 5,5 ha. Der er forpagtet 5,5 ha. 
Stuehuset er opført i 1925, det er restaureret og moderniseret efter 1960. Avlsbyg
ningerne består af kvægstald og svinestald, begge fra 1925 og udvidet i 1961, lade fra 
1935 og maskinhus fra 1961. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestå
ende af maltbyg. Der er 2 traktorer, kornsilo og korntørreri med kold luft. Maskinsta
tion bruges til lidt af markarbejdet.

BOJSKOVVEJ 52, FISKBÆK, 6300 GRÅSTEN, tlf. 74-653393.
NIS PETER NIELSEN, gårdejer, født d. 9.-3.-1947, søn af Ellen og Jens Nielsen, bor 
sammen med Jarnette Møller, buschauffør, født d. 21.-7.-1965, datter af Birgit og 
Hansi Møller. Parret har børnene: Helle, født d. 10.-9.-1983, og Allan, født d. 26.- 
5.-1986.
N.P.N. er amtsvejmand. Han overtog gården i 1986 fra Niels Fogel.
Ejendomsskyld 650.000. Areal 6 ha. Der er forpagtet 4 ha.
Stuehuset er opført i 1926 og moderniseret i 1986. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1926 ombygget til svinestald i 1986, svinestald fra 1926, lade fra 1960 og 
gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 18 årssøer, der sælges 350 små
grise årligt, desuden er der 2 slagtekalve og 4 heste, som bruges til ringridninger. Der 
er 1 traktor og kornsilo. Maskinstation bruges til høst.
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BOVRUPVEJ 9, "KVÆRSDAM", 
FISKBÆKSKOV, 6300 GRÅSTEN, 
tlf. 74-653161.
HENRIK LEHMANN, gårdejer, 
født d. 29.-2.-1960, søn af Mar
garethe og Oskar Lehmann, bor 
sammen med Vibeke Flindt, ren
gøringassistent, født d. 3.-11.- 
1959, datter af Jørgen Flindt. 
H.L. er tankvognschauffør og har 
været på Gråsten Landbrugsskole. 
Han overtog gården i februar 

1987 fra Poul K. Petersen. Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 35 ha., heraf tilkøbt 5 ha., 
der er 3 ha. eng. Der er forpagtet 18,5 ha.
Gården brændte i 1902 og blev genopført med stuehus, som er moderniseret i 1989-90. 
Avlbygningerne blev genopført med kvægstald i 1902, i 1990 brændte en længe, her
efter blev der bygget lade og korntørring, desuden er der maskinhus fra 1989. Gården 
drives udelukkende med planteproduktion bestående af hvede, raps, byg, ærter og 
lucerne. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og korntørreri med varm luft. 
Maskinstation bruges til skårlægning.

BUSKMOSEVEJ 22, "BUSKMOSE", BUSKMOSE, 6300 GRÅSTEN, tlf. 74-651540.
EBBE FINK-NIELSEN, gårdejer, født d. 19.-5.-1940, søn af Asta og Laurits Nielsen, 
gift i 1967 med Karen Dahl-Jensen, medejer/pædagog, født d. 8.-4.-1944, datter af 
Ebba og Knud Dahl-Jensen. Parret har børnene: Mette, født i 1970, og Anne, født i 
1973. E.F.N. har været på Gråsten Landbrugsskole, han har været i bestyrelsen og 
formand for Vis Herred Landboforening, har været formand for D.L.G. Åbenrå og er i 
bestyrelsen for Plantningsselskabet Sønderjylland. Han forpagtede gården i 1971 og 
købte den i 1975 af sin mor Asta Nielsen. E.F.N. er den 21. ejer siden 1475, da 
gården nævnes første gang i et ejerskifte efter Herremanden Emmike Esbersen. Går
den er udflyttet i 1783 og nyopført i 1887.
Areal 166 ha., heraf tilkøbt 60 ha., der er 7 ha. skov og eng. Der er forpagtet 18 ha. 
Stuehuset er opført i 1887 og løbende restaureret. Der er 1 medarbejderbolig fra 
1979. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1965 genopført efter en brand og om
bygget til svin i 1979, hestestald fra omkr. 1700 ombygget til svin i 1960, svinestald 
fra 1966 genopført efter en brand og renoveret i 1991, svinestalde fra 1976 og 1988, 
værksted fra 1880, lade fra 1968 og gylletank. Gården drives med en slagtesvinepro
duktion på 8.500 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter, græsfrø, 
maltbyg og hvede. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og korntørreri med 
varm luft. På gården er ansat 2 faste medhjælpere. Maskinstation bruges til lidt af 
markarbejdet.

BUSKMOSEVEJ 23, "HØJVANG", 
HOVGAARD, 6300 GRÅSTEN, 
tlf. 74-650549.
POUL HANSEN, gårdejer, født 
d. 20.-3.-1927, søn af Sine og 
Peter Hansen, gift d. 27.-10.-1957 
med Erna Friis, medhjælpende 
hustru, født d. 5.-10.-1930, dat
ter af Marie og Christian Friis. 
Parret har børnene: Finn, født d. 
30.-7.-1958, Tove, født d. 15.-4.- 
1961, og Henrik, født 31.-8.-1972. 
P.H. har været på Ladelund 
Landbrugsskole. Han overtog 
gården i 1969 fra Thorvald Andersen. Areal 25 ha., heraf tilkøbt 5 ha.
Stuehuset er opført i 1928. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1928 ombygget til 
svinestald i 1975, svinestald fra 1962, sostald fra 1979, lade fra 1928 og maskinhus
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fra 1978. Gården drives med en svineproduktion på 25 årssøer, der produceres 450 slag
tesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetær
sker, kornsilo og korntørreri med varm luft. Maskinstation bruges til skårlægning.

d. 26.-5.-1965, og Merethe, født d. 28.-4.-1970.
E.P.P. overtog gården i 1963 fra sin mor Christine

BUSKMOSEVEJ 25, "KIRKETORN- 
TOFT", RINKENÆSMARK, 6300 
GRÅSTEN, tlf. 74-650041.
EJNAR PETER PETERSEN, gård
ejer, født d. 27.-6.-1938, søn af 
Christine og Johannes Petersen, 
gift d. 20.-5.-1961 med Kirsten 
Therkelsen, medhjælpende hustru, 
født d. 22.-8.-1941, datter af 
Anne Grethe og Jørgen Therkel
sen. Parret har børnene: Rita, 
født d. 25.-3.-1964, Kurt, født

Petersen. Gården blev udstykket i
1928 fra Buskmose. Ejendomsskyld 600.000. Areal 7,5 ha. Der er forpagtet ialt 8,5 ha. 
Stuehuset er opført i 1928, det er løbende restaureret og moderniseret. Avlsbygnin
gerne består af kvægstald, svinestald og lade, alle fra 1928 samt renoveret, moderni
seret og udvidet særligt efter 1968, maskinhus fra 1976, foderhus fra 1979 og uden
dørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 40 årskøer, 45 ungdyr og 20 
slagtekalve af racerne Jersey og SDM. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og 2 korn
siloer. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

BÆKKEN 11A, BÆKKEN, 6300 
GRÅSTEN, tlf. 74-608583.
JOHAN PETER JESSEN, forpag
ter, født d. 1.-8.-1955, søn af 
Karen og Andreas Peter Jessen, 
gift d. 19.-1.-1980 med Margit 
Albæk, udearbejdende, født d. 
15.-3.-1957, datter af Klara og 
Peter Albæk. Parret har børne
ne: Tanja, født d. 25.-11.-1979, 
og Tommy, født d. 20.-4.-1982. 
J.P.J. er lagerarbejder og har 
været på Gråsten Landbrugsskole. Han forpagtede gården d. 1.-1.-1980 fra sin mor 
Karen Jessen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.
Areal 17,4 ha., heraf 2 ha. fredet område. Der er forpagtet 1,2 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1887 og restaureret i 1939. Der er særskilt aftægtshus, som 
er bygget i 1978. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1917 udvidet i 1954, svine
stald fra 1975, lade fra 1954 og maskinhus fra 1971. Gården drives med en slagte
svineproduktion på 300 stk. årligt, desuden er der 2 ammekøer og 4 ungdyr af blandet 
race. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og hvede. Der er 2 traktorer, 1 me
jetærsker, plansilo og korntørreri med varm luft. Maskinstation bruges til skårlægning.

BÆKKEN 13-15, BÆKKEN, 6300 
GRÅSTEN, tlf. 74-608269.
HENNING HØEG PETERSEN, 
gårdejer, født d. 3.-7.-1954, søn 
af Sofie og Carl Christian Peter
sen.
H.H.P. er automekaniker og har 
været på Gråsten Landbrugsskole. 
Han overtog gården i 1982 fra 
sin far Carl Christian Petersen, 
som købte gården i 1947.
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Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 22 ha., heraf 4 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1912 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og svinestald, begge fra 1912 og ombygget til svinestald i 1989, lade fra 1912, 
maskinhus fra 1983 og gylletank. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 1.200 
stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er græsfrø og raps. Der er 2 traktoer, 1 
mejetærsker, plansilo og korntørreri med varm luft. Maskinstation bruges til lidt af 
markarbejdet.

FELDSTEDVE3 27, "POSTDAM", 
LADEGÅRDSKOV, 6300 GRÅ
STEN, tlf. 74-650847.
3ENS KRISTIAN MICHELSEN, 
gårdejer, født d. 9.-9.-1957, søn 
af Helene og Christian Michel
sen.
3.K.M har været på Korinth og 
Gråsten landbrugsskoler. Han 
overtog gården d. 1.-11.-1985 fra 
sin far Christian Michelsen, som 
købte gården i 1972. Gårdens hi
storie er nedskrevet fra 1851.

Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 48 ha., heraf 3 ha. eng og skov. Der er forpagtet ialt 
29 ha. agerjord og 15 ha. græsjord.
Stuehuset er opført før 1900, det er restaureret i 1909 og derefter løbende moder
niseret. Der er aftægtshus fra før 1900, det er ombygget og moderniseret i 1989. Avls
bygningerne består af kvægstald fra 1909 renoveret og udvidet i 1973, svinestald fra 
1923, foderhus fra 1909, maskinhus fra 1987, 2 gylletanke og 3 udendørs køresiloer. 
Gården drives med en kvægproduktion på 55 årskøer, 65 ungdyr og 28 slagtekalve af 
racen RDM, desuden er der en slagtesvineproduktion på 300 stk. årligt. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er raps, hvede og græsfrø. Der er 5 traktorer, 1 mejetærsker, 
plansilo og korntørreri med varm luft. På gården er ansat 1 fast medhjælper.

FELDSTEDVE3 39, "PUGHOLM", 
PUGHOLM, 6300 GRÅSTEN, tlf. 
74-685607.
K3ELD TOFT, gårdejer, født d. 
21.-8.-1955, søn af Margrethe og 
Eskild Toft, gift d. 1.-8.-1981 
med Annette Toft, medhjælpende 
hustru, født d. 29.-9.-1961, dat
ter af Sonja og Willy Petersen. 
Parret har børnene: Dennis, født 
d. 21.-1.-1982, Brian, født d. 
17.-4.-1984, og Diana, født d. 
12.-6.-1987.
K.T. har været på Gråsten Land
brugsskole. Han overtog første 
halvdel af gården i 1979 og resten d. 1.-12.-1986 fra sin far Eskild Toft, som købte 
gården i 1964.
Ejendomsskyld 3.900.000. Areal 41 ha., heraf tilkøbt 19 ha. Der er forpagtet ialt 57,2 
ha. Stuehuset er opført i 1785, der er aftægtsbolig i forlængelse af stuehuset. Avls
bygningerne består af kvægstalde fra 1785 og 1974 begge ombygget til sostald i hen
holdsvis 1983 og 1991, svinestald fra 1933, sostald fra 1979 renoveret i 1987, sostald 
fra 1987, garage fra 1932, maskinhuse fra 1968 og 1990, foderlade fra 1983 ombygget 
til svinestald i 1991 og 3 gylletanke. Gården drives med en svineproduktion på 720 
årssøer, der sælges 16.000 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps 
og ærter. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, korntørreri med varm luft samt 
halmfyr. På gården er ansat 1 fast medhjælper. Maskinstation bruges til lidt af mark
arbejdet.
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FELDSTEDVEJ 40, "VAARBJERG", 
VAARBJERG, 6300 GRÅSTEN, 
tlf. 74-659471.
HANS JØGREN VAARBJERG, 
gårdejer, født d. 20.-9.-1952, søn 
af Agathe og Hans Hansen, gift 
d. 6.-3.-1976 med Helga Hanssen, 
medhjælpende hustru, født d. 9.- 
11.- 1953, datter af Valborg og 
Christen Hanssen. Parret har bør
nene: Rasmus, født d. 22.-1.-1972, 
og Anders, født d. 11.-5.-1979.

H.J.V. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1984 fra sin 
far Hans Hansen. Nuværende ejer er 9. generation, som kom i familiens eje omkr. 
1700. Ejendomsskyld 1.775.000. Areal 23,5 ha., heraf 2,4 ha. skov. Der er forpagtet 13 
ha. Stuehuset er ca. 200 år gammelt og løbende moderniseret. Avlsbygningerne består 
af kvægstald renoveret i 1960 og ombygget til sostald i 1984, svinestalde fra 1979 og 
1983, maskinhuse fra 1952 og 1984 samt gylletank. Gården drives med en svineproduk
tion på 120 årssøer, der sælges 1.000 smågrise og 1.500 slagtesvin årligt. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er ærter, raps og græsfrø. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 
plansilo, gastæt silo, korntørreri med varm luft samt halmfyr. På gården er ansat 1 
deltidsmedhjælper. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
H.J.V. ejer og driver også Snorum 8, som er på 9 ha., Grøngrøft 8, som er på 7,8 ha. 
og Feldstedvej 34, som er på 13 ha., desuden er der tilkøbt 15,5 ha. frijord.

FISKBÆVEJ 8, GRÅSTEN GODS, 6300 GRÅSTEN, tlf. 74-650625.
NIS IVERSEN, landmand, født d. 26.-11.-1947, søn af Margrethe og Jens Iversen, bor 
sammen med Lizie Nowak, kontorassistent/gårdejer, født d. 23.-3.-1943, datter af 
Christine og Friedrich Nowak. Parret har børnene: Jørn, født d. 22.-6.-1966, og Lise, 
født d. 20.-1.-1975.
N.I. er slagteriarbejder og har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården i 
1982 fra Christian Hansen. Gården er een af 11 landbrug, som i 1931 blev udstykket 
fra "Gråsten Gods", den var dengang på 6 ha.
Ejendomsskyld 430.000. Areal 1 ha., heraf tilkøbt 1 ha., og der er frasolgt 6 ha. Der 
er forpagtet 15 ha. Stuehuset er moderniseret i 1981. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og svinestald, begge fra 1931 og lade fra 1989. Besætningen består af 15 slag
tesvin og 3 heste, som bruges til bl.a. ringridning. Planteproduktionens salgsafgrøder 
er byg, havre, hvede og raps. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker, halmfyr og vindmølle. 
Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

FISKBÆKVEJ 12, FISKBÆK, 
6300 GRÅSTEN, tlf. 74-651960. 
ASMUS LORENZEN, gårdejer, 
født d. 10.-5.-1932, søn af Ca
thrine og Jørgen Lorenzen, gift 
d. 11.- 6.-1966 med Yrsa Niel
sen, medhjælpende hustru, født 
d. 22.-9.- 1943, datter af Lena 
og Peter Nielsen. Parret har bør
nene: Ulla, født d. 1.-8.-1964, og 
Tue, født d. 13.-3.-1967.
A.L. har været på Malling Land
brugsskole. Han overtog gården i 1965 fra sin far Jørgen Lorenzen. Gården er een af 
24 ejendomme, som i 1925 blev udstykket fra "Fiskbækgård", som i dag er Gråsten 
Landbrugsskole. Ejendomsskyld 660.000. Areal 17 ha., heraf tilkøbt 10,5 ha. Der er 
forpagtet ialt 11,5 ha.
Stuehuset er opført i 1925 og løbende vedligeholdt. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1925 udvidet og renoveret i 1977 og 1989, svinestald fra 1925 ombygget til 
kvægstald i 1977, lade fra 1970 og maskinhus. Gården drives med en kvægproduktion
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på 37 årskøer, 43 ungdyr og 17 slagtekalve af racerne RDM og Jersey. Der er 3 trak
torer, kornsilo og korntørreri med varm luft. Maskinstation bruges til en del af 
markarbejdet.

FISKBÆKVEJ 13, 6300 GRÅSTEN, tlf. 74-651485.
HANS KJER, gårdejer, født d. 20.-4.-1907, søn af Anne Margrethe og Jørgen Jør
gensen Kjer, gift d. 2.-3.-1930 med Christine Wilhelmine Johanning, født d. 13.-7.- 
1906, datter af Christine og Christian Johanning. Parret har børnene: Anne Margrethe, 
født d. 24.-6.-1930 og Birthe, født d. 30.-9.-1947.
H.K. overtog gården d. 1.-4.-1931 fra Den Danske Stat. Gården er een af 11 stats
husmandsbrug, som blev udstykket fra "Gråsten Herregård" i 1931. Ejendomsskyld 
620.000. Areal 6,2 ha. Stuehuset er opført i 1931 og løbende restaureret. Avlsbygnin
gerne består af kvægstald og svinestald fra 1931, svinestald fra 1953, maskinhus og 
garage fra 1949 samt lade fra 1938. Gården drives udelukkende med planteproduktion 
beståede af byg, raps og hvede. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

FISKBÆKVEJ 22, FISKEVÆK- 
SKOV, 6300 GRÅSTEN, tlf. 74- 
651494.
KRESTEN SØRENSEN SCHMIDT, 
gårdejer, født d. 16.-6.-1922, søn 
af Karen Marie og Iver Jessen 
Schmidt, gift d. 12.-11.-1954 
med Katharina Nielsen, medhjæl
pende hustru/medejer, født d. 
28.-10.-1928, datter af Katharina 
Marie og Niels Jakob Nielsen. 
Parret har børnene: Karen Marie, 
født d. 4.-8.-1955, Niels Iver, 
født d. 2.-5.-1958, Lillian, født 

d. 14.-3.-1960, og Betina, født d. 7.-8.-1970. K.S.S. forpagtede gården i 1957 og 
overtog den d. 31.-1.- 1959 fra sin svigerfar Niels Jakob Nielsen. Ejendomsskyld 
1.050.000. Areal 23 ha., heraf tilkøbt 5 ha. Jorden er bortforpagtet til sønnen Niels 
Iver. Stuehuset er opført i 1878 og løbende renoveret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og svinestald begge fra 1878 og siden renoveret, lade fra 1928 og maskinhus.

FJODVEJEN 11, "BALLEGÅRD", 
6300 GRÅSTEN, tlf. 74-608164. 
UFFE KOBBERØ, gårdejer, født 
d. 4.-8.-1934, søn af Ellen Mar
grethe og Carl Lavrits Kobberø, 
gift d. 30.-4.-1960 med Solvejg 
Sofie Kjerstine Slebsager, udear
bejdende, født d. 13.-8.-1937, 
datter af Astrid Marie og Hans 
Slebsager. Parret har børnene: 
Finn, født d. 16.-2.-1961, Keld, 
født d. 6.-6.-1964, Torben, født 
d. 12.-10.-1968, og Trine Annette, født d. 24.-11.-1971.
U.K. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården i 1964 fra sin far Carl 
Lavrits Kobberø, som købte gården i 1930. Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 20 ha., 
heraf 4 ha. skov og eng. Der er forpagtet 10 ha. Stuehuset er opført omkr. 1880, det 
er restaureret i 1924 og derefter løbende moderniseret. Avlsbygningerne består af 
kvægstald fra 1880 ombygget til sostald i 1980, kvægstald fra 1975 ombygget til dræg- 
tighesstald i 1980, svinestald fra 1880 renoveret i 1980, farestald, fravænningsstald og 
lade, alle fra 1980, karantænestald fra 1988 og lade fra 1936 ombygget til sostald i 
1980 samt maskinhus fra 1980. Gården drives med en svineproduktion på 145 årssøer, 
der sælges 3.200 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, frøgræs, 
byg, hvede og rug. Der er 3 traktorer. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
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GL. KIRKEVEJ 11, "SAXAGER- 
GÄRD", RINKENÆSMARK, 6300 
GRÅSTEN, tlf. 74-651927.
JØRGEN HOHWÜ, gårdejer, født 
d. 31.-10.-1934, søn af Christine 
og Carl Holger Hohwii, gift d. 
26.-4.-1959 med Gitte Møller, 
medhjælpende hustru/medejer, 
født d. 16.-8.-1936, datter af 
Ella og Anders Christian Møller. 
Parret har børnene: Mette, født 
d. 22.-1.-1961, Morten, født d.

3.-3.-1963, Erik, født d. 21.-2.-1966, og Lena, født d. 15.-9.-1968.
J.H. har været på Næsgård Landbrugsskole. Han overtog gården i 1957 fra Iver Møller. 
Ejendomsskyld 7.200.000. Areal 60 ha., heraf tilkøbt ialt 36 ha.
Stuehuset er genopført i 1938 efter en brand, det er moderniseret efter overtagelsen. 
Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestalde fra 1930 ombygget til svinestald i 
1972 og renoveret i 1990, der er fra 1975-90 bygget 20 moderne svinestalde bestående 
af sopoltestald, løbestald, drægtighedsstald, farestald, klimastalde og slagtesvine- 
stalde, desuden er laden ombygget til drægtighesstald i 1985, der er maskinhuse fra 
1983 og 1990 samt 2 gylletanke. I 1974 blev der bygget en ny funktionærbolig til med
hjælperne. Gården drives med en svineproduktion på 520 årssøer, der sælges 3.000 
smågrise og 9.000 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, hvede 
og byg. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 2 gastætte siloer og halmfyr. På gården er 
ansat 4 faste medhjælpere.

KRUSÄVEJ 6, "HESSELGÅRD", 
BÆKKEN, 6300 GRÅSTEN, tlf. 
74-608162.
ARNE NIELSEN, gårdejer, født 
d. 8.-3.-1931, søn af Helga Ma
rie og Laurits Nielsen, gift d. 
25.-4.-1959 med Britta Kirstine 
Andersen Hjort, medhjælpende 
hustru, født d. 3.-8.-1933, datter 
af Maria Birgitte og Johannes 
Andersen Hjort. Parret har bør
nene: Johannes, født d. 7.-9.- 
1960, Helga, født d. 8.-6.-1963, og Lars Arne, født d. 8.-3.-1972.
A.N. har været på Ladelund Landbrugsskole, han har været i bestyrelsen og er for
mand for Vis Herreds Landboforening og er formand for Menighedsrådet. Han overtog 
gården d. 1.-4.-1959 fra sine forældre Helga Marie og Laurits Nielsen, som købte 
gården i 1928. Gården er udflyttet fra Hokkerup i 1694.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 40 ha., heraf tilkøbt 15 ha. Der er forpagtet 30 ha. 
Stuehuset er opført i 1747 og løbende vedligeholdt. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1875 renoveret flere gange senest i 1990, ungdyrstald fra 1974, svinestald på 
ca. 200 år ændret til foderhus, svinestald fra 1960 ombygget til kalvestald i 1991, 
lade fra 1935, maskinhus fra 1976, udendørs køresilo og gylletank. Gården drives med 
en kvægproduktion på 55 årskøer, 60 ungdyr og 27 slagtekalve af racen SDM. Plante
produktionens salgsafgrøder er ærter, hvede og byg. Der er 2 traktorer, 1 mejetær
sker, plansilo samt korntørreri med varm og kold luft. Maskinstation bruges til en del 
af markarbejdet. Sønnen Johannes er medhjælp i den daglige drift, og som led i 
generationsskiftet, blev der d. 1.-1.-1990 oprettet "J. og A. Nielsen I/S".

KRUSÄVEJ 9, "NY HESSELGÅRD", BÆKKEN, 6300 GRÅSTEN, tlf. 74-608571.
KNUD ERIK MADSEN, gårdejer, født d. 22.-4.-1956, søn af Carla Elfride og Hans 
Knud Madsen, gift d. 1.-7.-1989 med Britta Schwartz, lægesekretær, født d. 12.-5.- 
1961, datter af Inge Lise Hansen og Ole Schwartz. Parret har børnene: Bo, født d. 
10.-4.-1987, og Kim, født d. 9.-12.-1989.
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K.E.M. har været på Ladelund og Gråsten landbrugsskoler. Han overtog gården d. 
1.-10.-1987 fra sin far Hans Knud Madsen. Nuværende ejer er 3. generation på gården, 
som er udflyttet fra "Hesselgård" i 1910.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 21,3 ha., heraf tilkøbt 9,3 ha. Der er forpagtet ialt 11 
ha. Gården nedbrændte totalt i julen 1978 og blev genopført med stuehus, kvægstald, 
lade og maskinhus, alle fra 1979, desuden er der 2 gylletanke og udendørs køresilo. 
Gården drives med en kvægproduktion på 47 årskøer, 60 ungdyr og 23 slagtekalve af 
blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og hvede. Der er 3 traktorer. 
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

KRUSÅVEJ 1 IB, BÆKKEN, 6300 GRÅSTEN, tlf. 74-608579.
HANS CLAUSEN WOLF, gårdejer, født d. 10.-6.-1922, søn af Margrethe Claudine og 
Nicolai Wolf, gift d. 16.-5.-1948 med Gundhild Madsen, husmor, født d. 31.-5.-1923, 
datter af Marianne og Poul Madsen. Parret har børnene: Lejf Bjarne, født d. 28.-12.- 
1949, Anne Grethe, født d. 13.-5.-1952, og Palle, født d. 28.-5.-1956.
H.C.W. har været i bestyrelsen for Holbøl Sogns Husmandsforening og for Græsudval
get. Han overtog gården i 1951 fra Ingeborg Kastesen.
Ejendomsskyld 510.000. Areal 4,2 ha., heraf tilkøbt 1,5 ha.
Stuehuset er opført i 1780 og løbende vedligeholdt. Desuden er der aftægtsbolig. 
Avlsbygningerne består af kvægstald, svinestald og lade, alle fra 1780 samt kvægstald 
fra 1962. Besætningen består af 4 årskøer og 11 ungdyr af racen SDM. Maskinstation 
bruges til det meste af markarbejdet.

KVÆRSLØKKE 1, KVÆRSLØK- 
KE, 6300 GRÅSTEN, tlf. 74- 
659499.
JØRGEN CHRISTIANSEN LENGER, 
gårdejer, født d. 25.-2.-1955, søn 
af Ingeborg og Peter Christian
sen Lenger, gift d. 24.-5.-1980 
med Dorthe Jørgensen, bankassi
stent, født d. 31.-12.-1957, dat
ter af Metha og Christian Jør
gensen. Parret har børnene: Lars, 
født d. 20.-6.-1982, og Lene, 
født d. 4.- 2.-1986.

J.C.L. har været på Gråsten Landbrugsskole, han er formand for Skolebestyrelsen i 
Kværs Skole. Han overtog gården d. 1.-1.-1986 fra sin far Peter Christiansen Lenger, 
som købte gården d. 1.-5.-1962. Gården er udflyttet i 1770 og flyttet igen 1882. 
Ejendomsskyld 2.600.000. Areal 62,5 ha., heraf 3 ha. skov. Der er forpagtet ialt 13 ha. 
Stuehuset er opført i 1882 og løbende moderniseret. Der er aftægtshus fra 1979. 
Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1882 ombygget til ungdyrstald i 1969, kvæg
stald fra 1969 udvidet i 1977, svinestald fra 1963, værksted fra 1975, lade fra 1882 
samt maskin- og foderhus fra 1977. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 
600 stk. årligt, desuden er der 2 ammekøer, 4 ungdyr og 2 slagtekalve af blandet 
race. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter, græsfrø, hvede og byg. Der er 
4 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, plansilo samt korntørreri med varm og kold luft. 
Maskinstation bruges til skårlægning.

KVÆRSLØKKE 22, "LINDEGAARD", KVÆRSLØKKE, 6300 GRÅSTEN, tlf. 74-659323. 
HANS OVE JUHLER SAHL, gårdejer, født d. 14.-12.-1943, søn af Bothilde og Hans 
Sahl, gift d. 9.-8.-1969 med Ruth Lorentzen, kontorassistent, født d. 29.-6.-1945, dat
ter af Hansine og Lorenz Lorentzen. Parret har børnene: Birgitte, født d. 2.-4.-1973, 
Anne-Marie, født d. 30.-4.-1974 og Hans, født d. 20.-8.-1976.
H.O.J.S. har været på Bygholm Landbrugsskole og er i bestyrelsen for Åbenrå Land
boforening. Han overtog gården i 1974 fra sin far Hans Sahl. Nuværende ejer er 6. 
generation på gården, som kom i familiens eje omkr. 1783.
Ejendomsskyld 2.750.000. Areal 50 ha., heraf 3,7 ha. skov og eng. Der er forpagtet 27 
ha.
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"Lindegaard"s stuehus er 
opført i 1883, det er re
staureret og moderniseret 
efter 1974. Der er særskilt 
aftægtshus fra 1933, som 
siden er renoveret. Avlsbyg
ningerne består af kvæg
stald fra 1883 ændret til 
svinestald i 1978, svinestald 
fra 1883 renoveret i 1974, 
svinestald fra 1975, halm
lade fra 1980, lade fra 
1883 ændret til svinestald

i 1978, maskinhus fra 1978 og gylletank. Gården drives med en slagtesvineproduktion 
på 3.700 stk. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og græsfrø. Der er 4 
traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, plantørreri med varm luft samt halmfyr. På gården 
er ansat 1 fast medhjælper i sommerhalvåret. Maskinstation bruges til lidt af mark
arbejdet. H.O.J.S. købte d. 1.-7.-1990 en ejendom på 25 ha., og som er vurderet til 
1.300.000. De to gårde drives sammen.

KVÆRSLØKKE 24, KVÆRSLØK- 
KE, 6300 GRÅSTEN, tlf. 74- 
685242.
LORENS PETER PETERSEN, 
gårdejer, født d. 23.-1.-1931, søn 
af Margrethe og Peter Christian 
Petersen, bor sammen med sø
steren Rasa Marie Petersen, 
medarbejdende, født d. 3.-6.-1944. 
L.P.P. er tillidsmand i Husmands
foreningen. Han overtog gården i 
1962 fra sin far Peter Christian
Petersen. Gården er bygget i 1931 efter udstykningen.
Ejendomsskyld 670.000. Areal 16 ha., heraf tilkøbt 7,5 ha.
Stuehuset er opført i 1931 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og svinestald begge fra 1931 og ændret til sostald i 1991, lade fra 1931 og 
maskinhus fra 1972. Gården drives med en svineproduktion på 26 årssøer, der sælges 
520 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede og havre. Der er 
2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo og korntørreri med varm luft. Maskinstation 
bruges til lidt af markarbejdet.

født d. 18.-9.-1958, Lisbeth, født d. 14.-2.-1962, 
født d. 13.-1.-1962.

LADEGÅRDSKOV 6, LADEGÅRD
SKOV, 6300 GRÅSTEN, tlf. 74- 
651972.
CHRISTIAN HANSEN, gårdejer, 
født d. 16.-5.-1929, søn af Anne 
Marie og Jens Peter Hansen, gift 
d. 21.-7.-1973 med Oda S. Peder
sen, medhjælpende hustru, født 
d. 1.-5.-1930, datter af Dagmar 
og Sigfrid Frederik Pedersen. Par
ret har børnene: Anne Karin, 
født d. 12.-1.-1956, Else Marie, 
født d. 19.-4.-1957, Hans Jørgen, 

Preben, født d. 7.-5.-1955 og Ulla,

C.H. forpagtede gården fra 1955 til han købte den d. 1.-11.-1965 fra Thomas Møller. 
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 22 ha.
Stuehuset er opført i 1932 efter en brand og er senere moderniseret. Der er aftægts-
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hus fra 1955. Avlsbygningerne består af kvægstald og svinestald, som blev renoveret 
efter branden i 1932, de er senere renoveret og udvidet til kvægstald i 1967, der er 
lade/maskinhus fra 1900. Besætningen består af 4 ammekøer, 6 ungdyr, 4 slagtekalve 
og 2 tyre af racen Simmentaler. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, hvede og 
maltbyg. Der er 2 traktorer, kornsilo og korntørreri med kold luft. Maskinstation 
bruges til lidt af markarbejdet.

LADEGÅRDSKOV 80, LADEGÅRD
SKOV, 6300 GRÅSTEN, tlf. 74- 
651595.
JOHAN PETER JØRGENSEN, 
gårdejer, født d. 17.-2.-1930, søn 
af Anne Marie og Jørgen Jørgen
sen, bor sammen med søsteren 
Cicilie Jørgensen, medarbejden
de, født d. 19.-3.-1933.
J.P.J. overtog gården i 1967 fra 
sin far Jørgen Jørgensen. Gården 
blev bygget efter en udstykning i 
1906.

Ejendomsskyld 1.175.000. Areal 33 ha., heraf tilkøbt 8 ha. mose.
Stuehuset er opført i 1906 og løbende restaureret. Der er aftægtshus fra 1895. Avls
bygningerne består af kvægstald fra 1930, svinestald og lade begge fra 1906 og maskin
hus fra 1975. Gården drives med en kødkvægsbesætning. Planteproduktionens salgsaf
grøder er hvede, byg og raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo og korn
tørreri med varm luft. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

LIMBÆKVEJ 9, "KOKHAVE", 
KOKHAVE, 6300 GRÅSTEN, tlf. 
74-659242.
JES ARTHUR PETERSEN, gård
ejer, født d. 19.-5.-1944, søn af 
Metha Maria og Edvard Peter
sen, gift d. 4.-7.-1970 med Lis 
Grarup, medhjælpende hustru, 
født d. 16.-5.-1948, datter af 
Karen og Otto A. Grarup. Parret 
har børnene: Susanne, født d. 
13.-12.-1972, og Anette, født d. 
19.-11.-1976.
J.A.P. forpagtede gården i 1970 og købte den i 1976 fra sine forældre Metha Maria og 
Edvard Petersen. Nuværende ejer er 4. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 33 ha., heraf 6,5 ha. eng. Der er forpagtet 35 ha. 
Stuehuset er opført i 1768 og løbende moderniseret. Der er aftægtshus fra 1876. Avls
bygningerne består af kvægstald fra 1973, lade fra 1930, maskinhus, foderlade og 
spaltestald alle fra 1978, gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en kvæg
produktion på 40 årskøer, 60 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er maltbyg og hvede. Der er 3 traktorer, halvpart i mejetærsker, 
kornsilo og korntørreri med varm luft. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

LUNDTOFTVEJ 11, "TØRSBØL VESTERGÅRD", 6300 GRÅSTEN, tlf. 74-659117.
TORSTEN KISTRUP, gårdejer, født d. 20.-10.-1963, søn af Annitta og Carl J. Kistrup, 
bor sammen med Vivian Nielsen, hjemmehjælper, født d. 4.-6.-1963, datter af Judit og 
Åge Nielsen. Parret har datteren Janne, født d. 7.-3.-1983.
T.K. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården i 1983 fra Knud E. 
Hansen.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 27 ha., heraf tilkøbt 12 ha., der er 2,5 ha. skov. Der 
er forpagtet ialt 24 ha.
Gården brændte i 1982 og blev genopført med stuehus samme år. Avlsbygningerne



-277- 

består af svinestalde fra 1980 og 1987, lade og maskinhus, begge fra 1982, og gylle
tank. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 3.500 stk. årligt. Planteprodukti
onens salgsafgrøde er raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og korntørreri 
med varm luft. Maskinstation bruges til skårlægning, desuden høster T.K. for andre.

LUNDTOFTVEJ 20, "SKELGÅRD", TØRBØL MARK, 6300 GRÅSTEN, tlf. 74-659298. 
ERVIN CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 14.-4.-1959, søn af Edith og Johannes Chri
stensen, bor sammen med Christine Hinrichsen, gartnerimedarbejder, født d. 5.-7.- 
1957, datter af Anne og Carl Hinrichsen. Parret har børnene: Dorthe, født d. 5.-9.- 
1987, og Vicky, født d. 1.-6.-1990.
E.C. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-1.-1982 fra sin 
far Johannes Christensen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 14 ha. Der er forpagtet ialt 42,5 ha.
Stuehuset er opført i 1991. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestalde fra 1960 
renoveret til kvægstald i 1980, lade fra 1959, maskinhus fra 1983, gylletank og 
udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 33 årskøer, 72 ungdyr og 
16 slagtekalve af racen Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede og 
rug. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og korntørreri med varm luft. 
Avlsbygningerne til E.C.'s fødegård Lyngtoft 4, hvor forældrene bor, benyttes i den 
daglige drift. Maskinstation bruges til græssnitning.

LYNGTOFT 4, KVÆRS HEDE, 
6300 GRÅSTEN, tlf. 74-659573. 
JOHANNES CHRISTENSEN, gård
ejer, født d. 23.-11.-1927, søn af 
Marie og Jens Johannes Christen
sen, gift d. 8.-3.-1952 med Edith 
Rosenberg Hansen, medhjælpende 
hustru, født d. 10.-9.-1931, dat
ter af Elise Marie og Friedrich 
Rosenberg Hansen. Parret har 
børnene: Carlo, født d. 13.-6.- 
1952, Hardvig, født d. 13.-12.- 
1954, Eigil, født d. 25.-9.-1957,

Ervin, født d. 14.-4.-1959 og Gurli, født d. 14.-5.-1961.
J.C. overtog gården i 1954 fra Therese Andresen. Gården blev genopført efter en 
brand i 1886.
Ejendomsskyld 830.000. Areal 32,5 ha., heraf tilkøbt 24,1 ha. Jorden er bortforpagtet 
til sønnen Ervin.
Stuehuset er ca. 200 år gammelt og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af 
kvægstald, svinestald og lade, alle fra 1959, samt maskinhus. Bygningerne bruges af 
sønnen Ervin til opstaldning af ungdyr. Parret passer den daglige drift af dyrehold, 
som er indsat af sønnen Ervin, Lundtoftvej 20.

LØGTOFT 7, TØRSBØL, 
6300 GRÅSTEN, tlf. 74- 
659275.
JØRGEN LASSEN THOM
SEN, gårdejer, født d. 11.- 
4.-1940, søn af Marie og 
Nis Thomsen, gift d. 27.- 
11.-1965 med Marianne Pe
tersen, medhjælpende hustru, 
født d. 6.-3.-1942, datter 
af Metha og Edvard Peter
sen. Parret har børnene:
Jens, født d. 6.-4.-1968 og Nis, født d. 18.-10.-1973.
J.L.T. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården i 1968 fra sin far Nis 
Thomsen. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som kom i familiens eje i 1928.
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Ejendomsskyld 1.850.000. Areal 44,5 ha., heraf tilkøbt 11 ha., der er 3 ha. skov. Der 
er forpagtet ialt 45 ha.
Stuehuset er opført i 1800 og løbende moderniseret. Der er aftægtshus fra 1965. Avls
bygningerne består af kvægstald fra 1800 renoveret flere gange samt udvidet i 1977 
og 1986, kvægstald fra 1974, lade fra 1800 renoveret i 1964 og 1991, foderhuse fra 
1971 og 1981, maskinhus fra 1978 og indendørs køresilo. Gården drives med en kvæg
produktion på 64 årskøer, 80 ungdyr og 31 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 2 
rideheste, som bruges til ringridning. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, rug og 
byg. Der er 5 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo, korntørreri med varm luft og stald
varme anvendes til opvarmning af stuehuset. På gården er ansat 1 fodermester. 
Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

LØGTOFT 9, TØRSBØL, 
6300 GRÅSTEN, tlf. 74- 
659297.
HERLUF JAKOB JØRGEN
SEN, gårdejer, født 12.- 
11.-1939, søn af Cathrine 
og Jakob Jørgensen, gift d. 
27.-9.-1969 med Reni Jør
gensen. Parret har børne
ne: Kjeld, født d. 27.-9.- 
1970 og Lis, født d. 3.-10.- 
1953.
R.J. døde i 1982. Siden 

1985 har H.J.J. boet sammen med Marie Hansen, født d. 2.-5.-1937.
H.J.J. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården i 1967 fra sin far 
Jakob Jørgensen. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som blev udflyttet fra 
Tørsbøl i 1862, og blev delt til 2 ejere i 1930, de havde fælles gårdsplads. I 1960 blev 
gårdens jorde samlet igen.
Ejendomsskyld 2.150.000. Areal 52 ha., heraf tilkøbt 17 ha., der er 3,5 ha. marginal
jord. Der er forpagtet ialt 14 ha.
Stuehuset er opført i 1862 og løbende moderniseret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1862 renoveret i 1966, svinestald fra 1976, lade/foderhus fra 1981, maskinhus 
fra 1975, foderhus fra 1972, gylletank og indendørs køresilo. Gården drives med en 
kvægproduktion på 38 årskøer, 47 ungdyr og 19 slagtekalve af racen SDM, desuden er 
der en slagtesvineproduktion på 1.300 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er 
raps. Der er 3 traktorer, 1 gastæt kornsilo, korntørreri med varm luft og staldvarme 
anvendes til opvarmning af stuehuset. På gården er ansat 1 fast medhjælper. Maskin
station bruges til lidt af markarbejdet.

MELSKOVVEJ 10, "OVN", 
RINKENÆS MARK, 6300 
GRÅSTEN, tlf. 74-650794. 
ERIK MARTIN BUCHARDT, 
gårdejer, født d. 22.-3.- 
1945, søn af Marie Christi
ne og Martin Buchardt, 
gift d. 2.-6.-1973 med Ma
rie Hansen, medhjælpende 
hustru/medejer, født d. 
3.-6.-1942, datter af Marie 
og Jes Hansen. Parret har 
datteren Anne Marie, født d. 21.-10.-1974.
E.M.B. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1973 fra sin 
svigerfar Jes Hansen. Nuværende ejer er 6. generation på gården, som i 1770 er ud
flyttet fra Rinkenæs.
Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 30,5 ha., heraf tilkøbt 7 ha., der er 3,5 ha. skov. Der 
er forpagtet ialt 17,5 ha., og der er tilhørende mælkekvote til det forpagtede.
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Stuehuset er opført i 1770 og moderniseret efter overtalgelsen. Der er aftægtshus fra 
1906. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1770 ændret i 1952 og renoveret i 
1979, kvægstald fra 1974, svinestald fra 1770 udvidet i 1887 og ombygget til ungdyr
stald i 1987, lade fra 1941, maskinhus fra 1977, udendørs køresilo og gylletank. 
Gården drives med en kvægproduktion på 33 årskøer, 50 ungdyr og 16 slagtekalve af 
racen RDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede og raps. Der er 3 traktorer, 1 
mejetærsker, gastæt silo og staldvarme anvendes til opvarmning af stuehuset. Maskin
station bruges til en del af markarbejdet.

NEDERBYVE3 97B, RINKENÆS, 
6300 GRÅSTEN, tlf. 74-651294. 
KURT 3OHAN SCHÜTT, gårdejer, 
født d. 11.-11.-1956, søn af Lau
ra og Holger Schütt, gift d. 16.- 
8.-1986 med 3ytte Nielsen, bog
holder, født d. 5.-10.-1962, dat
ter af Anne Marie og Svend Åge 
Nielsen. Parret har børnene: 
Anette, født d. 6.-2.-1989 og 
Karsten, født d. 23.-5.-1991. 
K.3.S. har været på Ladelund og 
Gråsten landbrugsskoler. Han 

overtog gården i 1984 fra sin mor Laura Schütt. Nuværende ejer er 4. generation på 
gården, som blev oprettet i 1817.
Ejendomsskyld 1.620.000. Areal 25 ha., heraf tilkøbt 2,5 ha. Der er forpagtet 7,5 ha. 
Stuehuset er opført i 1817 og løbende moderniseret. Der er aftægtshus fra omkr. 
1935. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1817 ombygget til sostald i 1979, svi
nestald fra 1817 renoveret i 1979, maskinhus fra 1979, klimastald fra 1987, lade fra 
1940 ombygget til farestald i 1980 og gyiletank. Gården drives med en svineproduktion 
på 85 årssøer, der sælges 1.850 smågrise, desuden er der 2 heste. Planteproduktionens 
salgsafgrøder er raps, hvede og byg. Der er 4 traktorer og 1 mejetærsker. Maskin
station bruges til lidt af markarbejdet.

NEDERBYVE3 99, "F3ORDAGER- 
GAARD", RINKENÆS, 6300 GRÅ
STEN, tlf.74-651296.
POVL BRODERSEN, gårdejer, 
søn af Erna og Erling Aarøe Bro
dersen.
P.B. har været på Gråsten og La
delund landbrugsskoler. Han over
tog gården d. 1.-7.-1988 fra sin 
far Erling Aarøe Brodersen. Nu
værende ejer er 5. generation på 
gården, som kom i familiens eje 
i 1840, det var dengang en skipperfamilie som kom fra "Skovkroen" i Rønshoved. 
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 22 ha., heraf 2 ha. eng. Der er forpagtet ialt 32,5 ha., 
en del af dem er med mælkekvote.
Stuehuset er opført i 1845 og moderniseret flere gange senest i 1982. Der er aftægts
bolig i forlængelse af stuehuset. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1941 reno
veret i 1972, svinestald fra 1959 ombygget til kvægstald i 1983, lade fra 1935 samt 
maskinhuse fra 1961, 1977 og 1985. Gården drives med en kvægproduktion på 40 års
køer, 50 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 1 ammeko og 1 slag- 
tekalv af racen Simmentaler samt 1 hest. Planteproduktionens salgsafgrøder er malt
byg og hvede. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo og korntørreri med varm 
luft. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
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SANDAGERVEJ 1, RINKE
NÆS, 6300 GRÅSTEN, tlf. 
74-651776.
HANS THAYSEN, gårdejer, 
født d. 21.-2.-1949, søn af 
Hansine Elise og Hans Carl 
Nis Thaysen, bor sammen 
med Birtha Pedersen, post
funktionær, født d. 21.-3.- 
1951, datter af Mary og 
Peter Knudsen Petersen. 
Parret har børnene: Jacob,

født d. 9.-1.-1981 og Louise, født d. 3.-2.-1989.
H.T. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården i 1977 fra sin far Hans
C. N. Thaysen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 2.300.000. Areal 35 ha., der er frasolgt 9 ha. til byzone. Der er for
pagtet ialt 110 ha.
Stuehuset er opført i 1833 og løbende vedligeholdt. Avlsbygningerne består af svine
stalde fra 1963, 1969 og 1978, kornmagasin og hestestald fra 1920, lade/maskinhus fra 
1984 og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 150 årssøer, der sælges 
1.000 smågrise og 2.500 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, 
sukkerroer, hvede og byg. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, korntørreri med varm og 
kold luft samt halmfyr. På gården er ansat 2 faste medhjælpere. Maskinstation bruges 
til skårlægning.
H.T. ejer og driver også Krusåvej 11C, som blev købt i 1986, den er på 18 ha. og 
vurderet til 1.400.000. Udover de bestående bygninger er der tilbygget 1 sostald i 
1987, her er der plads til 150 søer, desuden er der gylletank. Begge gårde bliver 
drevet fra hovedparcellen.

SANDAGERVEJ 4, RINKENÆS, 
6300 GRÅSTEN, tlf. 74-651094. 
JOHAN CHRISTIAN SCHÜTT, 
gårdejer, født d. 17.-6.-1923, søn 
af Sofie og Peter Schütt, gift d. 
20.-12.-1960, med Vera Grethe, 
medhjælpende hustru, født d. 
22.-7.-1934, datter af Anna og 
Heinrich Grethe. Parret har bør
nene: Peter, født d. 30.-12.-1961 
og Lotte, født d. 7.-12.-1963. 
J.C.S. har været på Korinth
Landbrugsskole. Han forpagtede gården i 1948 og købte den i 1956 fra sin far Peter 
Schütt. Gården har været i slægtens eje siden 1690, og de forskellige ejere har skif
tevis været Peter og Johan.
Ejendomsskyld 1.1000.000. Areal 24 ha., heraf 1 ha. skov.
Stuehuset er flere hundrede år gammelt og løbende vedligeholdt. Avlsbygningerne be
står af kvægstald og svinestald begge flere hundrede år gamle, kvægstalden er reno
veret og udvidet i 1970, svinestalden er ombygget til kvægstald og værksted, der lade 
fra 1855 og maskinhus fra 1982. Gården drives med en kvægproduktion på 40 årskøer, 
42 ungdyr og 20 slagtekalve af racen RDM. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, korn
silo og korntørreri med varm luft. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

SNUROM 6, "HØJVANG", SNUROM, 6300 GRÅSTEN, tlf. 74-659308.
JØRGEN OVE BRODERSEN, gårdejer, født d. 19.-2.-1948, søn af Anni og Johan Bro
dersen, gift d. 13.-1.-1979 med Inge Callesen, køkkenleder, født d. 29.-12.-1948, dat
ter af Erna og Marius Callesen. Parret har børnene: Anette, født d. 1.-9.-1973 og 
Heidi, født d. 19.-7.-1978.
J.O.B. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården i 1971 fra Peter 
Jensen.
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Ejendomsskyld 750.000. Areal 15,6 ha., heraf tilkøbt 6 ha. Der er forpagtet ialt 14,3 
ha. Gården nedbrændte i 1926 og blev genopført med stuehus, som løbende er moder
niseret. Avlsbygningerne blev genopført med kvægstald og lade, kvægstalden er reno
veret og udvidet i 1975, laden er ombygget til ungdyrstald, der er maskinhus og foder
lade fra 1980 samt gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 44 årskøer og 
50 ungdyr af racen Jersey. Der er 2 traktorer. Maskinstation bruges til en del af 
markarbejdet.

"Petersholm". Ejendomsskyld 440.000. Areal 5 ha., 
pagtet ialt 11,5 ha.

SØNDERTOFT 51, TØRSBØL, 
6300 GRÅSTEN, tlf. 74-659101. 
THORKILD DAMGÅRD, gårdejer, 
født d. 18.-7.-1946, søn af Dag
mar og Arnold Damgård, gift d. 
9.-11.-1968 med Edel Høgh, ude
arbejdende, født d. 8.-6.-1949, 
datter af Christine og Jørgen 
Høgh. Parret har børnene: Mari
anne, født d. 23.-4.-1969, Susan
ne, født d. 11.-5.-1971 og Jan, 
født d. 3.-5.-1984.
T.D. overtog gården i november 
1983 fra Carsten Thiessen. Går
den blev i 1939 udstykket fra 
heraf 0,5 ha. skov. Der er for-

Stuehuset er opført i 1939 og løbende moderniseret. Avlsbygningerne består af 2 høn
sehuse fra 1939, den ene er ændret til kvægstald i 1983 og den anden til svinestald 
samme år, der er lade/maskinhus fra 1990 og foderhus fra 1980. Gården drives med en 
kvægproduktion på 15 årskøer, 16 ungdyr og 8 slagtekalve af blandet race, desuden er 
der en slagtesvineproduktion på 230 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er 
byg. Der er 3 traktorer og 1 mejetærsker.

SØNDERTOFT 53, "PETERS
HOLM", TØRSBØL, 6300 GRÅ
STEN, tlf. 74-659256.
REINER HANSSEN SCHMIDT, 
gårdejer, født d. 18.-8.-1963, søn 
af Gertrud og Gerhard Schmidt, 
bor sammen med Anja Thorup, 
danfossarbejder, født d. 16.-12.- 
1970, datter af Kathrine Irene 
og Svend Erik Thorup.
R.H.S. har været på Gråsten 
Landbrugsskole. Han overtog 
gården d. 14.-7.-1988 fra sine forældre Gertrud og Gerhard Schmidt. Nuværende ejer 
er 4. generation på gården, som er udflyttet fra Tørsbøl By i 1850.
Ejendomsskyld 2.850.000. Areal 44 ha., heraf 2 ha. mose og 7,2 ha. skov. Der er for
pagtet ialt 25 ha., de 15 er fra Ladegårdskov 5, her af også driftsbygningerne for
pagtet, gården har tilhørt R.H.S.'s bedsteforældre.
Stuehuset er opført i 1850 og løbende vedligeholdt. Avlsbygningerne består af svine
stald og lade fra 1850, som er ombygget til svinestald og renoveret i 1978, svinestalde 
fra 1978 og 1988, halmlade og maskinhus fra 1991 samt gylletank. Gården drives med 
en slagtesvineproduktion på 4.200 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er 
raps, hvede, byg og rug. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo, korntørreri med 
varm luft samt halmfyr.

TUMMELSBJERG 1, "TUMMELSBJERG", TUMMELSBJERG, 6300 GRÅSTEN, tlf. 
74-652973.
HANS THOMSEN WILDENSCHILD, gårdejer, født d. 17.-9.-1963, søn af Kirsten og
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Arne Peter Wildenschild, 
gift d. 19.-5.-1990 med 
Dorte Aarhus Hansen, bu
tiksslagter, født d. 18.-1.— 
1964, datter af Lisbeth og 
Henry Hansen.
Hans T. Wildenschild har 
været på Gråsten Landbrugs
skole. Han overtog gården 
i april 1987 fra sin far 
Arne Peter Wildenschild. 
Ejendomsskyld 3.000.000. 
Areal 50 ha., heraf tilkøbt

30 ha. Der er forpagtet ialt 26,5 ha.
Stuehuset er opført i 1770 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1850 renoveret i 1910 og ombygget til sostald i 1988, svinestald fra 1987 
udvidet i 1988, lade og hestestald fra 1943 samt gylletank. Gården drives med en svi
neproduktion på 126 årssøer, der sælges 1.000 smågrise og 2.000 slagtesvin årligt, 
desuden er der 1 avlshest og 1 ridehest begge af racen Dansk Varmblod. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er raps, ærter og græsfrø. H.T.W. har maskinfællesskab med 
faderen på Buskmosevej 39. Der er 1 tårnsilo og kornstørreri med varm luft. På går
den er ansat 1 halvtidsmedhjælper.

VELLINGTOFT 12, "VELLING- 
GAARD", KVÆRS, 6300 GRÅ
STEN, tlf. 74-659271.
CHRISTIAN ROSSEN, gårdejer, 
født d. 5.-4.-1925, søn af Anne 
Kathrine og Rasmus Petersen 
Rossen, gift d. 24.-11.-1956 med 
Lilli Hansen, fabriksarbejder, 
født d. 17.-5.-1934, datter af 
Elise og Fritz Hansen. Parret 
har børnene: Anne Lise, født d. 
6.-5.-1953, Lilian, født d. 20.- 
6.-1957, Sonja, født d. 25.-5.-1962 og Christian, født d. 13.-7.-1966.
C.R. er medlem af Gråsten Byråd. Han forpagtede gården i 1950 og købte den i 1956 
af sin far Rasmus Petersen Rossen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 58 ha., heraf tilkøbt ialt 18,2 ha. Der er forpagtet 22 
ha. Stuehuset er opført i 1826 og løbende moderniseret. Avlsbygningerne består af 
kvægstald fra 1950 ombygget til svinestald i 1970, kvægstald og hestestald fra 1961, 
svinestald fra 1969, kvægstald fra 1970 og maskinhus fra 1971. Gården drives med en 
slagtesvineproduktion på 300 stk. årligt, desuden er der 22 ammekøer, 27 ungdyr og 11 
slagtekalve af blandet race, endvidere er der 2 heste af Belgisk Race. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er raps, hvede og maltbyg. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 
plansilo, korntørreri med varm luft samt halmfyr. Maskinstation bruges til lidt af 
markarbejdet. På gården er sønnen Christian deltidsmedhjælper, han driver lidt maskin
station fra ejendommen.
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HADERSLEV

ANHØJVEJ 30, HØJSTRUP MARK, 
6100 HADERSLEV, tlf. 74-584843. 
JOHANNES HANSEN, deltidsland
mand, født d. 13.-5.-1954, søn af 
Ingrid og Johannes Hansen, bor 
sammen med Monika Lihl, født 
d. 28.-11.-1957, datter af Anni 
Lihl Nielsen og Mogens Nygaard 
Petersen. Parret har børnene: 
Marlene, født d. 19.-12.-1975, 
Birgit, født d. 17.-5.-1985 og Cla
us, født d. 8.-5.-1986.

J.H. er traktor og maskinfører. Han overtog gården i 1982 fra Hans Martin Hansen. 
Ejendomsskyld 620.000. Areal 8,5 ha. Der er forpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført i 1955. Avlsbygningerne består af kvægstald, svinestald og lade, 
alle fra 1955 og maskinhus fra 1970. Gården drives med en svineproduktion på 3 års
søer, der produceres 50 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, 
byg, ærter og fabriksroer. Der er 1 traktor, kornsilo, korntørreri med kold luft samt 
træfyr.

ANHØJVEJ 34, HØJSTRUP MARK, 
6100 HADERSLEV, tlf. 74-584426. 
HANS ØSTERGAARD, husmand, 
født d. 10.-7.-1932, søn af There
se og Jørgen Østergaard, gift d. 
13.-7.-1957 med Ingrid Lund, 
medhjælpende hustru, født d. 8.- 
1.-1937, datter af Karen Marie 
og Anton Lund. Parret har søn
nen Jørn, født d. 17.-4.-1961. 
H.Ø. overtog gården i 1966 fra 
Detlev Hovberg.
Ejendomsskyld 630.000. Areal 
7,5 ha.
Stuehuset er opført i 1937 og restaureret i 1964-65. Avlsbygningerne består af kvæg- 
og svinestalde begge opført i 1937 og senere ændret til kun at rumme kreaturer, der 
er lader fra 1937 og 1979 samt garage fra 1981. Planteproduktionens salgsafgrøde er 
byg. Der er 2 traktorer, plansilo og korntørreri med kold luft.

ANHØJVEJ 39, HØJSTRUP MARK, 6100 HADERSLEV, tlf. 74-584497.
SVEND AAGE PETERSEN, husmand, født d. 19.-9.-1930, søn af Kathrine og Karl 
Petersen, gift d. 7.-9.-1956 med Caroline Marie Hansen, medhjælpende hustru, født d. 
10.-9.-1933, datter af Andrea og Hans Peter Hansen. Parret har børnene: Anette, født 
d. 15.-5.-1957 og Carsten, født d. 6.-10.-1961.
S.AA.P. overtog gården i 1959 fra Peter Sørensen.
Ejendomsskyld 520.000. Areal 7,5 ha.
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Anhøjvej 39's stuehus er opført i 
1936. Avlsbygningerne består af 
kombineret lade, svinestald og 
kvægstald fra 1936 moderniseret 
til kreaturer i 1971 samt maskin
hus fra 1969. Gården drives med 
en besætning på 15 årskøer og 21 
ungdyr af racen SDM, desuden er 
der 15 høns. Der er traktor, plan
silo og korntørreri med kold luft.

BALDERSVEJ 200, "SKØTTES- 
MINDE", ERLEV, 6100 HADER
SLEV, tlf. 74-523795.
BERTEL W. DALL, gårdejer, 
født d. 8.-3.-1940, søn af Tinne 
og Wolle Dall, gift d. 24.-7.-1965 
med Inge Dahlmann, medhjælpen
de hustru, født d. 17.-7.-1937, 
datter af Anna og Mathias Dahl
mann. Parret har børnene: Oluf, 
født d. 25.-4.-1966, Jens, født d. 
7.-6.-1968, og Peter, født d. 17.- 
11.-1971.
B.W.D. har været på Næsgård Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-1.-1965 fra 
sin far Wolle Dall. Nuværende ejer er 4. generation på gården, som har været i 
slægtens eje siden 1885.
Ejendomsskyld 3.100.000. Areal 80 ha., heraf tilkøbt 12 ha., der er 3 ha. skov, 18 ha. 
frijord og 16 ha. friskov. Der er forpagtet 35 ha.
Stuehuset er opført i 1840. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1924 ændret til 
svin i 1991, svinestald fra 1991, lade fra 1924, maskinhus fra 1976 og gylletank. 
Gården drives med en svineproduktion på 260 årssøer, der sælges 4.000 smågrise og 
1.500 slagtesvin årligt, desuden er der 10 årsammekøer og 10 ungdyr af blandet 
kødrace. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter, fabriksroer, hvede, byg og 
rug. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, korntørreri med varm og kold luft 
samt halmfyr. På gården er ansat 1 medhjælper, desuden hjælper sønnen Oluf til. 
B.W.D. ejer og driver også Øvej 7, 6100 Haderslev.

BARKHOLT 20, HEJSAGER, 6100 HADERSLEV, tlf. 74-571313.
MORTEN REFSLUND HANSEN, gårdejer. Omtales under Hejsager Strandvej 76.
M.R.H. overtog gården i 1978 fra Mogens Hansen.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 19 ha.
Stuehuset er opført i 1979. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade, begge fra 
1963 samt gammel stuehus fra 1920. Der er 2 vindmøller. Stuehuset bliver brugt til 
feriebolig.
M.R.H. ejer og driver også Hejsager Strandvej 76, Hejsager, 6100 Haderslev.

BOSKOVVEJ 2, "RAUNS MINDE", KELSTRUP, 6100 HADERSLEV, tlf. 74-582140.
JENS RAUN ØSTERGAARD, gårdejer, født d. 3.-5.-1934, søn af Margrethe og Peter 
Østergaard, gift d. 30.-12.-1956 med Inge Marie Christensen, født d. 17.-6.-1936, 
datter af Kathrine og Holger Christensen. Parret har børnene: Peter, født d. 11.-6.- 
1957, Holger, født d. 18.-12.-1958 og Pia, født d. 20.-2.-1971.
J.R.Ø. driver desuden Kelstrup Campingplads og har været på Gråsten Landbrugsskole. 
Han overtog gården i 1967 fra sin far Peter Østergaard. Nuværende ejer er 9. genera
tion på gården, som har været i slægtens eje siden 1670.
Ejendomsskyld 1.650.000. Areal 40 ha., der er 3 ha. campingplads og 5 ha. skov. Der
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er bortforpagtet 32 ha.
Stuehuset er opført i 1852 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg- og 
svinestalde begge fra før 1800, garage fra 1942 og lade fra 1923. Der er 1 traktor og 
træfyr.

født d. 17.-9.-1950, Gunner, født d. 11.-7.-1962, og 
H.J.H. har været på Kærhave Landbrugsskole. Han 
bror Martin Hesselberg, som købte den i 1921.

BOSKOVVEJ 5, "BRAMSENS- 
GÄRD", KELSTRUP, 6100 HA
DERSLEV, tlf. 74-582164.
HANS JØRGEN HESSELBERG, 
gårdejer, født d. 11.-1.-1921, søn 
af Kjerstine og Peter Hesselberg, 
gift d. 8.-10.-1948 med Ester 
Bertelsen, medhjælpende hustru, 
født d. 22.-12.-1926, datter af 
Johanne og Andreas Bertelsen. 
Parret har børnene: Hanne Ma
rie, født d. 1.-6.-1949, Kjerstine, 

Mona, født d. 5.- 11.-1970. 
overtog gården i 1957 fra sin far-

Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 40,5 ha., heraf 3,5 ha. skov.
Stuehuet er opført i 1848. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade begge fra 
1920, svinestald fra før 1848 ændret til kalve, hestestald fra før 1848 ændret til 
kreaturer, hønsehus fra 1960, maskinhus fra 1977. Gården drives med en kvægproduk
tion på 24 årskøer, 50 ungdyr og 10 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens 
salgsafgrøde er byg. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 3 kornsiloer, kortørreri med 
varm og kold luft samt kombi træfyr.

BOSKOVVEJ 51, "BODSKOV", KELSTRUP, 6100 HADERSLEV, tlf. 74-582702.
HANS-CHRISTIAN LASSEN, gårdejer. Omtales under Tormajvej 35.
H.C.L. overtog gården i 1989 fra Christian Jørgensen.
Ejendomsskyld 3.700.000. Areal 74 ha., heraf 7,5 ha. skov og 6,5 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1771. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1856, svinestald 
fra 1872 udvidet i 1970 og lade fra 1914 er bygget af limtræsbuer. Gården drives ude
lukkende med planteproduktion bestående af vinterbyg, vinterhvede, vinterraps og 
ærter. Der er traktor, kornsilo, korntørreri med kold luft samt halmfyr. Maskinstation 
bruges til markarbejdet.
H.C.L. driver desuden "Lille Bodskov", Boskovvej 49, Kelstrup, 6100 Haderslev. Stue
huset er opført i 1775, der er lade fra 1856 og toiletbygning fra 1988. Han ejer og 
driver også Tormajvej 35, Sdr. Vilstrup, 6100 Haderslev.

BOSKOVVEJ 54, "BAKKELY", 
SDR. VILSTRUP, 6100 HADER
SLEV, tlf. 74-582192.
RASMUS RASMUSSEN, gårdejer, 
født d. 11.-2.-1928, søn af Mar
grethe og Peter Rasmussen, gift 
d. 3.-8.-1952 med Annelise Hen
ningsen, husmor, født d. 19.-4.- 
1932, datter af Maren og Jes 
Henningsen. Parret har børnene: 
Jes Peter, født d. 14.-1.-1953,
Karin, født d. 29.-3.-1959, og
Carsten, født d. 19.-1.-1964. R.R. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog 
gården i 1959 fra Ejner Brandt.
Ejendomsskyld 730.000. Areal 11,2 ha., heraf tilkøbt 2,7 ha.
Stuehuset er opført i 1936 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald i 1936 ændret til svin i 1978 samt svinestald og lade begge fra 1936. Gården
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drives med en salgtesvineproduktion på 250 stk. årligt. Planteproduktionens salgs
afgrøder er ærter. Der er 1 traktor, 2 kornsiloer samt korntørreri med varm og kold 
luft.

BOSKOVVE3 55, "VILSTRUPGÅRD", 
SDR. VILSTRUP, 6100 HADER
SLEV, tlf. 74-582208.
PETER LASSEN, gårdejer, født 
d. 18.-12.-1920, søn af Dagmar 
og Hans Lassen, gift d. 18.-7.- 
1952 med Asta Nielsen, medhjæl
pende hustru, født d. 1.-9.-1928, 
datter af Margrethe og Christian 
Nielsen. Parret har børnene: 
Hans- Christian, født d. 15.-6.-1953, 
Peter, født d. 10.-3.-1955, Har

riet, født d. 16.-4.-1959, Brigitta, født d. 8.-12.-1960, og Jørg, født d. 23.-8.-1963. 
P.L. har været på Lyngby Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1960 fra sin far 
Hans Lassen, som siden 1923 havde forpagtet gården og senere købt den i 1928.
Ejendomsskyld 4.500.000. Areal 118 ha., heraf 17 ha. skov og 5 ha. eng. 
Stuehuset er opført i 1855 og restaureret i 1975-76. Avlsbygningerne består af kvæg
stald, svinestald og lade alle fra 1868, svinestald 1959 og maskinhus fra 1914, desuden 
er der arbejderbolig fra 1939. Gården drives med en kvægproduktion på 10 ammekøer, 
15 ungdyr og 5 slagtekalve af racen Aberdeen Angus. Planteproduktionens salgsafgrø
der er hvede, vinter- og sommerbyg, vinterraps, lucerne og havre. Der er 5 traktorer, 
1 mejetærsker, kornsilo med varm og kold lufts tørreri samt træfyr. På gården er 
ansat 1 fast medhjælper.

BOSKOVVE3 57, "LANGSIIG", 
SDR. VILSTRUP, 6100 HADER
SLEV, tlf. 74-582191.
GERT KRAGH, gårdejer, født d. 
4.-6.-1940, søn af Marie og Oluf 
Kragh, gift d. 15.-10.-1983 med 
Ilse Ingeborg Knutz, lærer, født 
d. 16.-2.-1959, datter af Erika 
og Karl Christian Knutz. Parret 
har børnene: Inge-Lise, født d. 
14.-4.-1984, Oluf Andreas, født 
d. 7.-4.-1986, og Anne Sissel, 
født d. 7.-1.-1989.
G.K. har været på Tinglev Landbrugsskole. Han overtog gården i 1972 fra sin far Oluf 
Kragh. Gården er udstykket fra en slægtsgård i 10. led.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 32 ha., heraf 2 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1930. Avlsbygningerne består af kvægstald, svinestald og lade 
alle fra 1930 samt hønsehus fra 1956. Gården drives med en besætning på 6 moderfår 
af racen Gotlandsk Pels, desuden er der høns og 2 ponyer. Planteproduktionens salgs
afgrøder er raps, rødsvingel og hvede. Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker.

BRAMDRUP BYGADE 38, "BRAMDRUPGÅRD", BRAMDRUP, 6100 HADERSLEV, tlf. 
74-522391.
LAUE SKAU, gårdejer, født d. 13.-11.-1937, søn af Nanna og Asmus Skau, gift d. 12.- 
6.-1964 med Inge Holst, medhjælpende hustru, født d. 29.-9.-1937, datter af Bothilde 
og Helmuth Holst. Parret har sønnerne: 3ørn, født d. 17.-6.-1968, og Claus, født d. 
23.-1.-1972.
L.S. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han forpagtede gården i 1966 og overtog 
den i 1971 fra sin far Asmus Skau, som købte gården af sin søster Chatrine Petersen. 
Ejendomsskyld 6.600.000. Areal 167 ha., heraf 28 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1975. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1928 ændret til-
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svin i 1972, fedesvinestald fra omkr. 1928 moderniseret i 1984, lade fra 1852, maskin
huse fra 1976 og 1991 samt gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 85 
årssøer, der produceres 1.700 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er 
raps, ærter, lucerne, græsfrø, hvede og maltbyg. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 
rendegraver, kornsilo samt korntørreri med varm og kold luft. På gården er ansat 1 
fast medhjælper.

BRAMDRUP BYGADE 39, "CHRI- 
STIANSMINDE", BRAMDRUP, 
6100 HADERSLEV, tlf. 74-523296. 
CHRISTIAN MINKE, gårdejer, 
født d. 14.-12.-1942, søn af Ma
rie og Henrik Minke.
C.M. arbejder som lagermand og 
har været på Gråsten Landbrugs
skole. Han overtog gården d. 1.- 
6.-1976 fra sin far Henrik Minke. 
Nuværende ejer er 3. generation 
på gården, som har været i fami
liens eje siden 1905.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 
29,2 ha.

Stuehuset er opført i 1905. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1909 ændret til 
søer i 1979, svinestald fra 1961, garage og fyrrum fra 1905, lade fra 1909 og maskin
hus fra 1979. Gården drives udlukkende med planteproduktion bestående af vårraps, 
vinterhvede, maltbyg og byg. Der er 2 traktorer, kornsilo samt korntørreri med varm 
og kold luft.

BRAMDRUP LILLEFORT 5, "AN
NA BONDES MINDE", BRAM
DRUP, 6100 HADERSLEV, tlf. 
74-522398.
CHRISTIAN NISSEN BONDE, 
gårdejer, født d. 19.-12.-1936, 
søn af Hanne Marie og Christian 
Mathiisen Bonde, gift d. 13.-3.-1964 
med Karin Wogensen, medhjæl
pende hustru, født d. 21.-6.-1944, 
datter af Marie og Jakob Wogen
sen. Parret har sønnerne: Chri
stian Mathiisen, født d. 18.-8.-1964, Jørgen Wogensen, født d. 19.-12.-1967, og Henrik 
Nissen, født d. 7.-9.-1972.
C.N.B. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-10.- 
1959 fra Anna og Jørgen Bonde (C.N.B.'s bedstefars bror). Gården, som kan spores til
bage til 1793, blev i 1871 flyttet til sin nuværende placering.
Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 31 ha., heraf 3 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1854 og restaureret senest i 1964. Avlsbygningerne består af 
kvægstald fra før 1900 moderniseret til malkekøer i 1959-60, kvægstald fra 1959-60, 
værksted og fyrrum fra 1954 samt kombineret maskinhus og lade fra 1967. Gården dri
ves med en kvægproduktion på 25 årskøer, 30 ungdyr og 15 slagtekalve af racen SDM. 
Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 2 traktorer, kornsilo, korntørreri med 
varm og kold luft samt træfyr.

BRAMDRUP VESTERGADE 11, "STAGBJERGGÄRD", BRAMDRUP, 6100 HADERSLEV, 
tlf. 74-527681.
KJELD THEILGAARD, gårdejer, født d. 5.-4.-1953, søn af Christina og Peter Brae 
Theilgaard, gift d. 21.-5.-1983 med Kirsten Ravn, assistent, født d. 12.-7.-1958, datter 
af Marie og Peter Ravn. Parret har datteren Malene, født d. 29.-1.-1987.
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Kjeld Theilgaard har været på 
Gråsten Landbrugsskole. Han 
overtog gården d. 1.-4.-1977 fra 
sin far Peter Brae Theilgaard, 
som købte den i 1957.
Ejendomsskyld 2.500.000. Areal 
46,8 ha.
Stuehuset er opført i 1796. Avls
bygningerne består af kvægstald 
fra 1976, svinestald fra 1900 æn
dret til ungdyr i 1986, bygning 
fra 1900 ændret til bilgarage og 
værksted i 1986, maskinhus fra 

1984, gylletanke og indendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 52 
årskøer, 50 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM, desuden er der en ridehest. Plan
teproduktionens salgsafgrøde er hvede. Der er 3 traktorer, kornsilo med varm og kold 
lufts tørreri og staldvarme anvendes til opvarmning af stuehuset. På gården er ansat 1 
fast medhjælper.

BRAMDRUP VESTERGADE 12, "DORTHEAMINDE", BRAMDRUP, 6100 HADERSLEV, 
tlf. 74-522801.
OSKAR LADEGAARD JENSEN, gårdejer, født d. 11.-8.-1928, gift d. 4.-7.-1959 med 
Anne Marie Jensen, sygeplejerske/gårdejer, født d. 4.-8.-1931. Parret har sønnerne: 
Nis Ole, født d. 18.-12.-1962, og Lars, født d. 22.-1.-1971.
O.L.J. har været på Hammerum Landbrugsskole. Parret forpagtede gården i 1961 og 
overtog den i 1971 fra Nis Nissen. Nuværende ejere er 7. generation på gården, som 
har været i slægtens eje siden 1775 på A.M.J.'s side.
Ejendomsskyld 2.550.000. Areal 72 ha., heraf 10 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1870. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1870 ændret til 
svin i 1979, svinestald fra 1870 udvidet i 1979, sostald fra 1979 samt hestestald og 
lade fra 1870. Gården drives med en svineproduktion på 90 årssøer, der sælges 1.800 
smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 4 trakto
rer, 1 mejetærsker, korn- og plansilo med varm og kold lufts tørreri samt træfyr.

BRAMDRUP VESTERGADE 15, "VESTERGÅRDEN", BRAMDRUP, 6100 HADERSLEV, 
tlf. 74-521988.
KARLO VOLDEMAR, gårdejer. Omtales under Forretgårdvej 27.
K.V. overtog gården i 1988 fra Bjarne Nielsen.
Ejendomsskyld 2.850.000. Areal 80 ha., heraf 8 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1927. Avlsbygningerne består af kvægstald, svinestald og lade 
alle fra 1927 samt maskinhus fra 1978. Der er plan- og kornsilo med varm og kold 
luft tørreri. K.V. ejer og driver også Forretgårdvej 27, Moltrup, 6100 Haderslev.

BRAMHALEVEJ 45, "BRAMHALE", BRAMDRUP, 6100 HADERSLEV, tlf. 74-524817. 
EGON LYKKE, gårdejer, født d. 22.-12.-1941, søn af Inger og Max Lykke, gift d. 
28.-5.-1966 med Ellen Hansen, medhjælpende hustru, født d. 21.-2.-1946, datter af Kir
stine og Hans Jørgen Hansen. Parret har døtrene: Inga, født d. 15.-10.-1968, Lone, 
født d. 14.-9.-1972, og Christina, født d. 23.-6.-1977.
E.L. har været på Tune Landbrugsskole, han er medlem af Haderslev Byråd for Ven
stre og i bestyrelsen for Haderslev Amts Landboforening. Han overtog gården i 1971 
fra Christian Minke.
Ejendomsskyld 3.250.000. Areal 75 ha., heraf 6 ha. skov. Der er forpagtet 15 ha.
Stuehuset er opført i 1841 og restaureret senest i 1990. Avlsbygningerne består af 
farestald fra 1976, fedestalde fra 1974 og 1981, 5 klimastalde fra 1990, goldsostalde 
fra 1990 og 1991, maskinhuse fra 1975 og 1991, gastæt silo og gylletank. Gården dri
ves med en svineproduktion på 290 årssøer, der sælges 4.200 smågrise og 1.600 slag
tesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er vår- og vinterraps. Der er 3 trak
torer, 1 mejetærsker, korn- og plansilo med varm og kold lufts tørreri samt halmfyr. 
På gården er ansat 1 fast medhjælper.
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BRAMHALEVEJ 54, "SKOVLUNDGÅRD", BRAMDRUP, 6100 HADERSLEV, tlf. 74- 
532240.
NIELS L. SCHULTZ, gårdejer, født d. 30.-8.-1958, søn af Volborg og Kaj Schultz, gift 
d. 23.-5.-1987 med Evy Petersen, fabriksarbejder, født d. 1.-10.-1966, datter af Ceci
lie og Ib Petersen. Parret har børnene: Sissel, født d. 30.-1.-1988, og Thorbjørn, født 
d. 6.-6.-1989.
N.L.S. arbejder som kloarkmester og har været på Bygholm Landbrugsskole. Han over
tog gården i 1983 fra Peter Hellesø.
Ejendomsskyld 3.400.000. Areal 87 ha., heraf tilkøbt 32 ha., der er 9 ha. skov. Der er 
forpagtet 6,5 ha.
Stuehuset er opført i 1845 og restaureret! 1991. Avlsbygningerne består af kvægstald 
fra 1845 ændret til lade i 1984 samt kornlade og maskinhus begge fra 1983. Gården 
drives udelukkende med planteproduktion bestående af raps, hvede og byg. Der er 2 
traktorer, andel i mejetærsker, 1 rendegraver, kornsilo med varm og kold lufts tørreri 
samt halm- og træfyr.

BRAMHALEVEJ 58, "SKOV
KROG", BRAMDRUP, 6100 
HADERSLEV, tlf. 74-525399. 
KNUD SØRENSEN, gårdejer, 
født d. 27.-2.-1926, søn af 
Anna Marie Skov og Søren 
Madsen Sørensen, gift d. 
14.-5.-1953 med Asta Gøds- 
vang, født d. 27.-6.-1931, 
datter af Johanne og Bør
ge Gødsvang. Parret har 
børnene: Sten, født d. 4.- 

6.-1957, og Dorit, født d. 10.-3.-1960.
K.S. arbejder som traktorfører på en maskinstation og er i bestyrelsen for Moltrup 
Sogneforening. Han overtog gården i 1953 fra Aksel Klokkenborg.
Ejendomsskyld 560.000. Areal 9 ha., heraf tilkøbt 3 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1800 og restaureret senest i 1975-76. Avlsbygningerne be
står af kombineret lade, kvæg- og svinestald fra 1953, værksted og garage fra 1965 
samt maskinhus fra 1970. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående 
af raps og hvede. Der er 1 traktor og kornsilo med kold lufts tørreri.

BRORSBØLVEJ 4, "HAVEGÅRDSMINDE", BRORSBØL, 6100 HADERSLEV, tlf. 74- 
533880.
ROALD JAKOBSEN, gårdejer, født d. 25.-9.-1954, søn af Inge Marie Knudsen og 
Georg Jakobsen, bor sammen med Kirsten Fink, gårdejer, født d. 2.-11.-1954, datter 
af Gudrun og Peter Fink. Parret har døtrene Cecilie, født d. 2.-3.-1983, og Kathrine, 
født d. 3.-11.-1987.
R.J. er afdelingsleder og K.F. er lærer. Parret overtog gården i 1986 fra Knud Erik 
Skov.
Ejendomsskyld 1.850.000. Areal 27,5 ha., heraf 2,5 ha. skov og 3,5 ha. eng. Der er 
forpagtet 2 ha.
Stuehuset er opført i 1855 og restaureret fra 1987-91. Avlsbygningerne består af 
kvægstald fra 1967, lade fra 1954 og maskinhus fra 1974. Gården drives med en be
sætning på 7 frilandssøer samt opdræt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, 
ærter, hvede, rug og byg. Der er 3 traktorer, plansilo med varm og kold lufts tørreri 
samt kombifyr.

BRORSBØLVEJ 8, "KRISTIANSHÅB", BRORSBØL, 6100 HADERSLEV, tlf. 74-527105. 
PETER RAVN WOGENSEN, gårdejer, født d. 26.-2.-1936, søn af Magda og Nis Wogen- 
sen, gift d. 8.-12.-1962 med Inga Bragh, butiksassistent, fdøt d. 23.-10.-1939, datter af 
Marie og Peter Bragh. Parret har børnene: Dorte, født d. 28.-10.-1964, Søren, født d. 
23.-11.-1968, og Lars, født d. 12.-4.-1972.
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Peter R. Wogensen er specialar
bejder og har været på Gråsten 
Landbrugsskole. Han overtog går
den d. 1.-1.-1975 fra sin far Nis 
Wogensen, som overtog gården i 
1923 fra sin far.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 
21,5 ha., heraf 2 ha. skov samt 2 
ha. eng og mose. Der er forpag
tet 2 ha.
Stuehuset er opført i 1837 og 
restaureret i 1976-77. Avlsbygnin
gerne består af kvæg- og svine

stalde begge opført efter brand i 1937 og restaureret i 1952, hønsehus fra omkr. 1930 
moderniseret i 1976, lade opført efter brand i 1937 og maskinhus fra 1989. Gården 
drives med en besætning på 4 årsammekøer og 4 ungdyr af kødrace. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er byg og raps. Der er 2 traktorer, plan- og kornsilo, korntørreri 
med varm og kold luft samt halmfyr.

BRUNBJERG 62, BRUNBJERG, 6100 HADERSLEV, tlf. 74-571242.
ERVIN KJÆR, gårdejer.
Ejendomsskyld 840.000. Areal 18 ha.
Stuehuset er opført i 1929. Avslbygningerne består af kombineret svine- og kvægstald 
samt lade begge fra 1929, desuden er der vognport og garage. Gården drives udeluk
kende med planteproduktion bestående af sukkerroer, ærter, vinterbyg og hvede.

BRUNBJERG 78, BRUNBJERG, 
6100 HADERSLEV, tlf. 74-571297. 
JØRN MEINHARDT, gårdejer, 
født d. 26.-7.-1960, søn af Kir
sten og Anker Eriksen, gift d. 
13.-10.- 1990 med Helle Snitkjær, 
sygeplejerske, født d. 22.-4.-1962, 
datter af Sonja og Erik Snitkjær. 
Parret har sønnerne: Jakob, født 
d. 8.-8.-1988 og Claus, født d. 
14.-2.-1991.
J.M. har været Korinth og Riber
Kjærgård landbrugsskoler. Han overtog gården d. 31.-12.-1990 fra sin far Anker
Eriksen. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje 
siden 1926.
Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 28 ha., heraf 3 ha. skov. Der er tilforpagtet 68 ha. 
Stuehuset er opført i 1926 og restaureret i 1991. Avlsbygningerne består af kvægstald 
fra 1926 udvidet i 1973, svinestald fra 1956, lade fra 1926, maskinhus fra 1981 og 
udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 16 årskøer, 14 ungdyr og 
8 slagtekalve af racen RDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, hvede, fabriks
roer, byg, rug og græsfrø. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker samt kombineret plan- 
og tårnsilo med varm og kold lufts tørreri.

BRUNBJERG 94, BRUNBJERG, 6100 HADERSLEV, tlf. 74-571186.
ERIK SNITKJER, husmand, født d. 26.-9.-1936, søn af Sophie og Jens Snitkjer, gift d. 
11.-7.-1959 med Sonja Nissen, medhjælpende hustru, født d. 25.-2.-1934, datter af 
Ingeborg og Albert Nissen. Parret har børnene: Torben, født d. 30.-12.-1959, Helle, 
født d. 22.-4.-1962, Lars, født d. 18.-8.-1963 og Karsten, født d. 22.-4.-1970.
E.S. arbejder som chauffør og er vurderingsmand for Haderslev By, han har været på 
Odense Husmandsskole. Han overtog gården i 1959 fra sin far Jens Snitkjer, som over
tog gården i 1941.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 13,3 ha., heraf tilkøbt 5,5 ha. Der er forpagtet 11,5 
ha.
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Brunbjerg 94's stuehus er 
opført i 1941. Avlsbygnin
gerne består af kvægstald 
fra 1941 restaureret og mo
derniseret til beboelse i 
1968, kostald fra 1966, svi
nestald fra 1960 ændret og 
moderniseret til gæstebolig 
i 1976, garage og værksted 
fra 1959, hønsehus fra 
1985 og maskinhus fra 
1984. Gården drives udeluk
kende med planteproduk

tion bestående af hvede, vinterbyg, vinterraps og ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetær
sker, 1 markvandingsanlæg, plansilo, korntørreri med varm og kold luft samt halmfyr.

BRÆRÅVEJ 3, "STENSBJERG", 
NDR. KESTRUP, 6100 HADER
SLEV, tlf. 74-575580.
BJARNE CHRISTIAN BRINK, 
gårdejer, født d. 10.-3.-1963, søn 
af Margrethe og Christian Brink, 
gift d. 17.-11.-1990 med Susanne 
Bork, pædagog, født d. 23.-11.- 
1962, datter af Jenny og Chri
stian Bork. Parret har børnene: 
Helene, født d. 5.-9.-1987, og 
Kristian, født d. 26.-6.-1991.
B.C.B. har været på Haslev og Nordisk landbrugsskoler. Han overtog første halvdel af 
gården i 1981 og resten i 1986 fra sin far Christian Brink. Nuværende ejer er 3. 
generation på gården, som har været i familiens eje siden 1928.
Ejendomsskyld 3.250.000. Areal 85 ha., heraf 1,5 ha. skov og 3 ha. eng. 
Stuehuset er opført i 1928 og restaureret i 1987. Avlsbygningerne består af kvægstald 
og svinestald begge fra 1928, lade fra 1928 udvidet i 1942 og maskinhus fra 1974. 
Besætningen består af 1 ammeko. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, hvede, 
frøgræs, byg og ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, korntørreri med 
varm og kold luft samt kombineret træfyr. Man har 1 skoledreng til hjælp.

BRÆRÅVEJ 28, "BRÆRÅ ", 
BRÆRÅ, 6100 HADERSLEV, tlf. 
74-575817.
JOHANNES KRAGH CARLSEN, 
gårdejer, født d. 27.-12.-1929, 
søn af Anne Marie og Christian 
Carlsen.
J.K.C. har været på Gråsten 
Landbrugsskole. Han forpagtede 
gården i 1958 og overtog den i 
1965 fra sin far Christian Carl
sen. Gården har været i famili
ens eje siden 1928.

Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 51,5 ha., heraf 3,5 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1860. Avlsbygningerne består af kvægstald fra før 1863 brændt i 
1954, svinestald fra 1863 moderniseret i 1956, lade fra 1902 og maskinhus fra 1978. 
Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af vinterhvede, vinterbyg, 
vinterraps og ærter. Der er 4 traktorer, plansilo samt gennemløbstørreri med varm og 
kold luft.
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BRÆRÅVEJ 35, "BRÆRÅ", BRÆR- 
Å, 6100 HADERSLEV, tlf. 74- 
575237
ERIK KRAGH, gårdejer, født d. 
18.-8.-1935, søn af Marie og Chri
stian Kragh, gift d. 28.-3.-1964 
med Bente Toft, klinikassistent, 
født d. 26.-4.-1940, datter af 
Kathe og Aage Toft. Parret har 
sønnerne: Kim, født d. 5.-2.-1967, 
Tom, født d. 10.-9.-1969, og Per, 
født d. 8.-10.-1976.

E.K. har været på Tinglev Landbrugsskole. Han overtog gården i 1972 fra sin far 
Christian Kragh. Nuværende ejer er 6. generation på gården, som har været i fami
liens eje fra før 1730.
Ejendomsskyld 2.700.000. Areal 57 ha., heraf tilkøbt 14 ha., der er 7,5 ha. skov. Der 
er forpagtet 72 ha.
Stuehuset er opført i 1889 og restaureret i 1972. Avlsbygningerne består af kvægstald 
fra 1889 ændret til svin i 1973, hestestald fra 1960'erne, svinestald fra 1889 moder
niseret i 1975, fedestald fra 1980, lade fra 1889 og maskinhus fra 1977. Gården drives 
med en svineproduktion på 30 årssøer, der produceres 1.800 slagtesvin årligt, desuden 
er der 2 ponyer, og en sobesætning er under opbygning. Planteproduktionens salgsaf
grøder er raps og hvede. Der er 5 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo samt gennemløbs
tørreri med varm og kold luft.

BRÆRÅVEJ 43, "FUGLSANG", 
FUGLSANG, 6100 HADERSLEV, 
tlf. 74-575129.
JACOB IVER RIIS, gårdejer, 
født d. 15.-2.-1938, søn af Frie
da og Knud O. Riis, gift d. 11.- 
8.-1967 med Birgit Klaassens, 
socialpædagog, født d. 12.-6.- 
1946, datter af Liselotte og 
Carl-Adolf Klaassens. Parret har 
børnene: Knud, født d. 1.-2.- 
1968, Ann-Christina, født d. 9.- 
6.-1969 og Carsten, født d. 13.-7.-1972.
J.I.R. har værte på Gråsten Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for Slivsølaget og 
Hopstrup Lokalhistorisk Forening. Han overtog gården i 1966 fra sin far Knud O. Riis. 
Gården har været i slægtens eje fra før 1888.
Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 57 ha., heraf tilkøbt 8,5 ha., der er 3 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1851 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1845 ændret til svin i 1960'erne, svinestald fra 1845 moderniseret i 1960'er
ne, lade fra 1932, maskinhus fra 1977 og magasin fra 1845. Gården drives med en be
sætning på 8 moderfår af racen Texel. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, 
hvede, byg og vinter byg. Der er 2 tratorer, 1 mejetærsker, 1 drænrørsskyller, kombi
neret korn- og plansilo med varm og kold lufts tørreri samt træfyr.

BUKHOLMVEJ 27, LERSIG, 6100 HADERSLEV, tlf. 74-571182.
LARS LORENZEN, lærer, født d. 9.-2.-1952, søn af Rigmor og Peter Lorenzen, bor 
sammen med Rosa Brøgger, pædagogmedhjælper, født d. 1.-7.-1960, datter af Erna og 
Ejner Brøgger. Parret har børnene: Line, fdøt d. 5.-12.-1985 og Rune, født d. 26.- 
5.-1988. L.S. har bierhverv som fisker. Han overtog gården i 1981 fra sin far Peter 
Lorenzen. Gården har været i familien siden 1954.
Ejendomsskyld 1.070.000. Areal 10,7 ha. Der er bortforpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført i 1954 og restaureret i 1990-91. Udbygningerne består af værk
sted, lager og fyrrymn samt maskinhus alle fra 1990-91. Man har kyllinger og høns. 
Der er 1 traktor og halmfyr.
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BUKHOLMVEJ 52, "BUKHOLM", 
BUKHOLM, 6100 HADERSLEV, 
tlf. 74-571185.
ELSE FISKER, gårdejer, født d. 
30.-7.-1933, datter af Anna Mar
grethe og Viktor Christensen, 
gift d. 20.-12.-1970 med Steffen 
Fisker, født d. 7.-11.-1921, søn 
af Mathias Fisker.
E.F. arbejder som korrespondent. 
S.F. var agronom. Gården blev 
overtaget i 1961 fra Berta Loren
zen.

Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 38 ha., heraf 5 ha. eng og 2 ha. skov. Der er bort
forpagtet 30 ha.
Stuehuset er opført i 1851, det er moderniseret og udvidet i 1980. Avlsbygningerne 
består af kvægstald fra 1851 moderniseret i 1963, svinestald fra 1851, lader fra 1851 
og omkr. 1900 samt maskinhus fra 1978. Der er 1 traktor, kornsilo samt korntørreri 
med varm og kold luft.

BUKHOLMVEJ 56, BUKHOLM, 
6100 HADERSLEV, tlf. 74-571184. 
KNUD JEPSEN, landmand, født 
d. 6.-12.-1944, søn af Karen og 
Jeppe Jepsen.
K.J. har været på Gråsten Land
brugsskole. Han overtog gården 
d. 1.-1.-1980 fra sine forældre 
Karen og Jeppe Jepsen. Gården 
har været i familiens eje siden 
1939.
Ejendomsskyld 800.000. Areal 
12,8 ha.
Stuehuset er opført i 1939. Avlsbygningerne består af kvægstald, svinestald og lade 
alle fra 1939 samt garage og værksted fra 1950. Gården drives udelukkende med plan
teproduktion bestående af hvede og raps. Der ér 2 traktorer og 1 mejetærsker.

BÆK MØLLENAF 2, "MØLKÆRGÅRD", BÆK, 6100 HADERSLEV, tlf. 74-579108.
HANS E. WILDFANG, gårdejer, født d. 26.-1.-1954, søn af Erika og Hans Christian 
Wildfang, gift d. 4.-6.-1983 med Kirsten Anette Knudsen, klinikassistent, født d. 8.- 
1.-1958, datter af Lisbeth og Kristian Knudsen.
H.E.W. er uddannet svineinseminør og har været på Bygholm og Ladelund landbrugs
skoler. Han overtog gården i 1977 fra sin far Hans Chr. Wildfang. Nuværende ejer er 
3. generation på gården.
Ejendomsskyld 2.850.000. Areal 60 ha., heraf 4 ha. skov. Der er forapgtet 18 ha.
Stuehuset er opført før 1850 og restaureret i 1920. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1921 ændret til goldsostald i 1974, klimastald fra 1989, 2 svinestalde og lade 
alle fra 1921, farestald fra 1974, maskinhus fra 1987 og gylletank. Gården drives med 
en svineproduktion på 180 årssøer, der sælges 3.300 smågrise og 100 slagtesvin årligt. 
Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, fabriksroer, hvede og frøgræs. Der er 3 
traktorer, 1 mejetærsker, 1 rendegraver, 1 ammoniaknedfælder, 1 marktank, plan-og 
tånsilo med varm og kold lufts tørreri samt halmfyr. På gården er ansat 1 fast med
hjælper. H.E.W. ejer også Bæk Møllenaf 10, som hører indunder Bæk Møllenaf 2.

BÆK MØLLENAF 10, BÆK, 6100 HADERSLEV.
HANS E. WILDFANG, gårdejer. Omtales under Bæk Møllenaf 2.
H.E.W. overtog gården i 1984 fra Frode Lauridsen.
Udbygningerne består af renserilade og pakhus begge fra 1958, lade med siloanlæg fra 
1969 og 1 brovægt. Der er tårnsilo med varm og kold lufts gennemløbstørreri.
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CHRISTIANFELDVEJ 120, "HAVREMARK", HAVREMARKEN, 6100 HADERSLEV, tlf. 
74-521063.
HANS JØRGEN MUNK, landmand, født d. 3.-11.-1910, søn af Ingeborg og Hans Jørgen 
Munk, gift d. 22.-5.-1942 med Karoline Schødt, født d. 5.-2.-1915, datter af Schødt. 
Parret har sønnerne: Hans Jørgen, født d. 11.-8.-1943, og Niels Christian, født d. 
3.-6.-1945.
H.J.M. overtog gården i 1952 fra sin far Hans Jørgen Munk. Nuværende ejer er 3. 
generation på gården.
Ejendomsskyld 460.000. Areal 6,5 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1876. Avlsbygningerne består af kvægstald fra omkr. 1852, 
hønsehus fra 1947 og lade fra 1952. Der er 1 traktor.

CHRISTIANFELDVEJ 124, 6100 
HADERSLEV, tlf. 74-521099.
SVEND AAGE PETERSEN, hus
mand, født d. 22.-7.-1931, søn af 
Ingeborg og Hans Kristian Peter
sen, gift d. 6.-5.-1961 med Nan
na Jepsen, medhjælpende hustru, 
født d. 26.-7.-1938, datter af 
Johanne og Christian Jepsen. 
Parret har børnene: Bjarne, født 
d. 17.-6.- 1962, Lisbeth, født d. 
29.-10.-1964 og Torben, født d. 
3.-2.-1969.

S.AA.P. er sekretær og kasserer i Haderslev Amts Husmandforening. Han overtog 
gården d. 1.-3.-1959 fra sin far Hans Kr. Petersen. Gården har været i slægtens eje 
siden 1930.
Ejendomsskyld 1.150.000. Arel 17 ha., heraf tilkøbt 11,5 ha., der er 1 ha. eng. Der er 
forpagtet 8 ha.
Stuehuset er opført i 1931. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1931 moderniseret 
senest i 1977, svinestald fra 1931, halmlade fra 1979, lade fra 1935 udvidet i 1948 og 
maskinhus fra 1978. Gården drives men en kvægproduktion på 22 årskøer, 20 ungdyr 
og 10 slagtekalve af racerne RDM og SDM, deuden produceres der 30 slagtesvin år
ligt. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og korntørreri med kold luft.

DALGÅRDSVEJ 14, "DALGÅRD", HEJSAGER, 6100 HADERSLEV, tlf. 74-571221.
NIS LAUERSEN SKAU, gårdejer, født d. 18.-2.-1951, søn af Ellen og Laue Skau, gift 
d. 12.-6.-1984 med Christa Fromm-Christiansen, plejehjemsassistent, født d. 13.-7.- 
1954, datter af Karen og Asmus Fromm-Christiansen. Parret har børnene: Laue, født 
d. 10.-1.-1981, og Elise, født d. 29.-10.-1984.
N.L.S. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården i 1980 fra sin far 
Laue Skau. Nuværende ejer er 7. generation på gården, som har været i slægtens eje 
siden 1790.
Ejendomsskyld 7.200.000. Areal 112 ha., heraf tilkøbt 35 ha., der er 10 ha. skov og 2 
ha. eng. Der er forpagtet 20 ha.
Stuehuset er opført i 1860 og restaureret i 1964. Avlsbygningerne består af svinestald 
fra 1860 moderniseret i 1964 og ændret til høns i 1990, svinestald fra 1860 ændret til 
fyrrum i 1945, lade fra 1920 og maskinhus fra 1974. Besætningen består af høns. Plan
teproduktionens salgsafgrøder er hvede, byg, raps og ærter. Der er 1 traktorer, 1 
mejetærsker, plansilo, korntørreri med varm og kold luft samt halmfyr. Man har 1 
skoledreng til hjælp.

DALGÅRDSVEJ 34, HEJSAGER, 6100 HADERSLEV, tlf. 74-571156.
NIELS HENRIK SUURBALLE, gårdejer, født d. 2.-2.-1959, søn af Musse og Thomas 
Suurballe, bor sammen med Birgitte Kjær, civiløkonom, født d. 10.-3.-1963, datter af 
Nis Kjær.
N.H.S. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog halvdelen af gården i 1990 
fra sin moders forældre Tinne og Niels Kloster. Nuværende ejer er 4. generation på
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gården, som har været i slægtens 
eje siden 1911.
Ejendomsskyld 2.350.000. Areal 
48,7 ha., heraf tilkøbt 5 ha., der 
er 3 ha. skov og 1,5 ha. eng.
Dalgårdsvej 34's stuehus er op
ført i 1848 og restaureret i 1977. 
Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1877 moderniseret til 
ungdyr i 1971, kostald og roerum 
begge fra 1971, svinestald fra 
1877, vognskur fra 1938, ko- og 
ungdyrstald fra 1990, hestestald

og værelser fra 1877 ændret til ungdyr i 1963, lade fra 1890, makinhus fra 1976, gyl
letank og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 56 årskøer og 88 ung
dyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, hvede, byg og 
ærter. Der er 4 tratorer, 1 mejetærsker, kornsilo, korntørreri med varm og kold luft
samt træfyr. N.H.S. driver også Småkærvej 70, Hejsager, 6100 Haderslev.

DALGÅRDSVEJ 39, "SØNDER
GÅRD", HEJSAGER, 6100 HADER
SLEV, tlf. 74-571212.
NIS-JØRN THOMAS DIEDERICH
SEN, søn af Inger og Jens Hans 
Chritian Diederichsen, gift d. 
8.-6.-1991 med Karen Boisen, 
plejer, født d. 26.-3.-1964, dat
ter af Anne og Kaj Boisen. Par
ret har sønnerne: Jens, født d. 
16.-2.-1988, og Niels, født d. 
22.-1.-1991.
N.J.T.D. har været på Korinth og Dalum Landbrugsskoler. Han overtog gården d. 
1.-3.-1991 fra Søren Friis Jacobsen.
Ejendomsskyld 2.050.000. Areal 50 ha., heraf 2 ha. skov og 2 ha. eng. Der er for
pagtet 7 ha.
Stuehuset er opført i 1877 og restaureret i 1980. Avslbygningerne består af kvægstald 
fra 1951 ændret til høns i 1984, hønsehus fra 1877, udhus fra 1932 samt kombineret 
maskinhus og lade fra 1958. Gården drives med en besætning på 3.000 skrabehøns. 
Planteproduktionens salgsafgrøde er hvede, raps og fabriksroer. Der er 4 traktorer, 1 
mejetærsker og træfyr. På gården er ansat 2 faste medhjælpere, og man har 8 skole
drenge til hjælp.
N.J.T.D. driver og bor på Hejsager Strandvej 71, Hejsager, 6100 Haderslev.

DJERNÆS STRANDVEJ 3, "JUHLS- 
GÅRD", DJERNÆS, 6100 HADER
SLEV, tlf. 74-575722.
NIELS ERIK BRØCHNER, gård
ejer, født d. 17.-10.-1950, søn af 
Chatrine Marie og Carl Brøch
ner, gift d. 30.-1 1.-1974 med 
Margit Olsen, bogholder, født d. 
13.-6.- 1952, datter af Laura og 
Peter Olsen. Parret har børnene: 
Torben, født d. 8.-9.-1977 og 
Tina, født d. 17.-4.-1980.

N.E.B. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården i 1980 fra sin far 
Carl Brøchner. Gården har været i familiens eje siden Kong Frederik d. I kom på 
tronen.
Ejendomsskyld 4.900.000. Areal 97 ha., heraf tilkøbt 45 ha., der er 3 ha. skov.
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Stuehuset er opført i 1986. Avlsbygningerne består af klimastald, fedestald og lade 
alle fra 1988, sostald og drægtighedsstald begge fra 1980, maskinhus fra 1981 og gyl
letank. Desuden er der 1 stuehus fra omkr. 1750 på en tilkøbt gård. Gården drives 
med en svineproduktion på 150 årssøer, der produceres 3.300 slagtesvin årligt. Plante
produktionens salgsafgrøde er raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, korn
tørreri med varm og kold luft samt halmfyr. På gården er ansat 1 fast medhjælper. 
N.E.B. har tilkøbt Djernæs Standvej 5, 6100 Haderslev.

D3ERNÆS STRANDVEJ 26, "ØS
TERGÅRD", DJERNÆS, 6100 HA
DERSLEV, tlf. 74-575183.
CHRISTIAN JAKOBSEN, gårdejer, 
født d. 1.-9.-1951, søn af Mar
grethe og Hans Jakobsen, gift d. 
10.-11.-1979 med Esther Hansen, 
overassistent, født d. 5.-10.-1955, 
datter af Dora og Frede Hansen. 
Parret har børnene: Lene, født d. 
18.-3.-1985, og Henning, født d. 
15.-4.-1982.

C.J. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog første halvdel af gården i 
1977 og resten i 1985 fra sin far Hans Jakobsen. Gården har været i familiens eje 
siden 1755.
Ejendomsskyld 6.950.000. Areal 162 ha., heraf tilkøbt 90 ha., der er 1 ha. skov. Der er 
forpagtet 30 ha.
Stuehuset er opført i 1799 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1951 ændret til søer i 1977, slagtesvinestalde fra 1973 og 1984, sostalde fra 
1977 og 1988, lade fra 1983, maskinhus fra 1981 og gylletank. Gården drives med en 
svineproduktion på 210 årssøer, der produceres 4.300 slagtesvin årligt. Planteproduk
tionens salgsafgrøde er raps. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo med varm og 
kold lufts plantørreri samt anpart i vindmølle. På gården er ansat 2 faste med
hjælpere.

DJERNÆS STRANDVEJ 45, DJERNÆS, 6100 HADERSLEV, tlf. 74-576123.
TOMMY KRISTENSEN, gårdejer, født d. 25.-5.-1955, søn af Didde og Bent Kristensen, 
gift d. 18.-5.-1991 med Helle Sørensen, damefrisør, født d. 5.-6.-1960, datter af Else 
og Erik Sørensen. Parret har børnene: Jesper, født d. 18.-3.-1984, og Marie, født d. 
14.-4.-1984.
T.K. arbejder som overkonstabel og har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog 
gården d. 1.-1.-1985 fra Stougaard.
Ejendomsskyld 440.000. Areal 4,8 ha. Der er bortforpagtet 4 ha.
Stuehuset er opført i 1951 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kom
bineret svine- og kvægstald samt lade begge fra 1951 og hønsehus fra før 1950 restau
reret i 1986. Man har høns, ænder og gæs på gården.

DJERNÆSVEJ 11, "ENGHAVE
GÅRD", HOPTRUP, 6100 HADER
SLEV, tlf. 74-575432.
LEO K. IVERSEN, gårdejer, født 
d. 31.-8.-1935, søn af Alexandra 
og Martin Iversen, gift d. 20.-5.- 
1961 med Gudrun Madsen, afde
lingssygeplejerske, født d. 14.-6.- 
1936, datter af Anna Kathrine 
og Anders Christian Madsen. Par
ret har børnene: Annette, født 
d. 19.-2.-1963, Carsten, født d.
30.-11.-1965 og Birgitte, født d. 1.-7.-1972.
L.K.I. arbejder på Korn og Foderstof Kompagniet og har været på Haslev Landbrugs-
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skole. Han overtog gården i 1960 fra sin svigerfar Anders Christian Madsen. Gården 
har været i slægtens eje siden 1936.
Ejendomsskyld 1.550.000. Areal 29 ha., der er frasolgt 1 ha., og der 3 ha. med jule
træer. Der er bortforpagtet 15 ha.
Stuehuset er opført i 1808 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1974 samt svinestald og lade begge fra omkr. 1850. Gården drives udeluk
kende med planteproduktion bestående af byg, hvede og raps. Der er 2 traktorer, 
plansilo, korntørreri med kold og varm luft samt halmfyr.

Danske Europabevægelse. Han overtog gården i 1974

DJERNÆSVEJ 23, HOPTRUP, 
6100 HADERSLEV, tlf. 74-575869. 
PETER IVER JOHANNSEN, gård
ejer, født d. 29.-12.-1943, søn af 
Dora og Hans Peter Johannsen, 
gift d. 20.-8.-1971 med Ulla Nico- 
laisen, sygeplejerske, født d. 17.- 
10.-1942, datter af Dagny og 
Tage Nicolaisen.
P.I.J. er generalsekretær for Det 
Tyske Mindretal, han er uddannet 
agronom og er i bestyrelsen for 
Det Tyske Mindretal samt i Den 
fra sin morbror Walter Schmidt.

Nuværende ejer er 5. generation på gården. 
Ejendomsskyld 2.300.000. Areal 68,5 ha., heraf 
pagtet 11 ha.

5 ha. skov og 5 ha. eng. Der er for-

Stuehuset er opført omkr. 1870 og restaureret i 1914. Avlsbygningerne består af kvæg
stald, ungkreaturstald og lade alle fra 1870 samt maskinhus fra 1978. Gården drives 
udelukkende med planteproduktion bestående af hvede, byg, raps og rug. Der er 3 
traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo samt korntørreri med varm og kold luft. På gården 
er ansat 1 løs medhjælper.

DJERNÆSVEJ 102, "SUNHØJ", 
DJERNÆS, 6100 HADERSLEV, 
tlf. 74-575255.
LAUST LAUSTSEN, gårdejer, 
født d. 7.-6.-1931, søn af Signe 
og Søren Laustsen, gift d. 30.- 
4.-1955 med Helga Bonde, gård
ejer, født d. 5.-4.-1931, datter 
af Didde og Jørgen Bonde. Par
ret har børnene: Inga, født d. 
1.-10.-1956, Bodil, født d. 15.- 
5.-1960 og Søren, født d. 15.-3.- 
1966.
L.L. har været på Gråsten Landbri_ 
sø og repræsentant i Slagteri Region Syd. Han overtog gården d. 1.-4.-1955 fra Peter
Hove. Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 24,5 ha., heraf tilkøbt 3 ha. Der er forpagtet 3 
ha. Stuehuset er opført i 1939 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1939 ændret til svin i 1986, svinestald fra 1961, lade fra 1939 udvidet i 1957 
og maskinhus fra 1978. Gården drives med en svineproduktion på 30 årssøer, der sæl
ges 200 smågrise og 450 slagtesvin årligt, desuden er der 2 årsammekøer og 3 ungdyr. 
Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, 
korntørreri med varm og kold luft samt anpart i vindmølle.

DJERNÆSVEJ 126, "VEDBÆKGÅRD", DJERNÆS, 6100 HADERSLEV, tlf. 74-575486. 
HANS CLAUSEN ASSENHOLM, gårdejer, født d. 14.-8.-1958, søn af Ruth og Jørgen 
Clausen Assenholm, gift d. 21.-5.-1988 med Pia Oxbøll, sygeplejerske, født d. 20.-5.- 
1965, datter af Irma og Jens Christian Oxbøll. Parret har sønnerne: Kasper, født d.
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2.-12.-1986 og Mathias, født d. 29.-9.-1991.
H.C.A. er økonomikonsulent, han har været Gråsten og Nordisk landbrugsskoler. Han 
overtog gården i 1980 fra sine forældre Ruth og Jørgen Clausen Assenholm. Nuvæ
rende ejer er 4. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1863.
Ejendomsskyld 2.850.000. Areal 62 ha., heraf 3 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1987. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1862 moderniseret 
og udvidet i 1952, der er lade fra 1905. Gården drives udelukkende med plantepro
duktion bestående af raps, ærter, hvede, byg og havre. Der er 1 traktor, plansilo med 
varm og kold lufts tørreri.

DJERNÆSVEJ 192, "ELBJERG", 
SØNDERBALLE, 6100 HADER
SLEV, tlf. 74-575284.
JØRGEN POULSEN, gårdejer, 
født d. 17.-9.-1947, søn af Agnes 
og Ole Poulsen, gift d. 13.-10.-1973 
med Anne Marie Skov, medhjæl
pende hustru, født d. 27.-3.-1948, 
datter af Karen og Laurids Skov. 
Parret har sønnerne: Michael, 
født d. 6.-3.-1969, og Søren, født 
d. 23.-1.-74.

J.P. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården i 1969 fra sine for
ældre Agnes og Ole Poulsen. Gården har været i slægtens eje siden 1932 
Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 46 ha., heraf 6 ha. skov og 0,5 ha. eng. Der er for
pagtet 18 ha.
Stuehuset er opført i 1962 og udvidet i 1982. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 
1950 udvidet og moderniseret med spaltestald i 1983, ungkvægspaltestald fra 1990, 
svinestald fra 1985 udvidet i 1986, gylletank og indendørs køresilo. Gården drives med 
en kvægproduktion på 60 årskøer, 65 ungdyr og 34 slagtekalve af racen SDM. Plante
produktionens salgsafgrøder er hvede, vinterbyg og byg. Der er 4 traktorer.

DJERNÆSVEJ 201, "S0NDERBALLEGÄRD", SØNDERBALLE, 6100 HADERSLEV, tlf. 
74-575257.
HANS CHRISTIAN JUHL, gårdejer, født d. 31.-5.-1918, søn af Marie og Peter Bohsen 
Juhl, gift d. 16.-5.-1947 med Anne Marie Jensen, husmor, født d. 16.-3.-1925, datter 
af Dora og Peter Hansen Jensen. Parret har børnene: Peter, født d. 26.-1.-1948, Hans 
Christian, født d. 16.-5.-1951, og Christel Marie, født d. 9.-5.-1953.
Gården bliver drevet som I/S sammen med sønnerne. H.C.J. har været på Hammerum 
Landbrugsskole og sønnen Peter har været på Gråsten Landbrugsskole. H.C.J. forpag
tede gården i 1947 og overtog den i 1962 fra sine forældre Marie og Peter Bohsen 
Juhl. Gården har været i slægtens eje siden 1683.
Ejendomsskyld 3.400.000. Areal 91 ha., heraf 12 ha. skov. Der er forpagtet 30 ha. 
Stuehuset er opført i 1856 og restaureret i 1965. Avlsbygningerne består af kvægstald 
fra 1929 udvidet til søer og fedesvin i 1967, svinestald' fra 1967 senere moderniseret 
med fuldautomatisk foderanlæg til søer og fedesvin, maskinhus og værksted samt bil
garage alle fra 1987, kornlade fra 1956 og gylletank. Desuden er der er fodermester
hus fra 1924, det er moderniseret i 1966. Gården drives med en svineproduktion på 70 
årssøer, der produceres 1.550 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er 
raps, ærter, hvede, maltbyg og vinterbyg. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo 
samt korntørreri med varm og kold luft.

DJERNÆSVEJ 205, SØNDERBALLE, 6100 HADERSLEV, tlf. 74-575151.
PETER MARTINSEN, gårdejer, født d. 10.-6.-1914, søn af Karen Sofie og Martin Mar
tinsen, gift d. 22.-6.-1940 med Kjerstine Ratza, husmor, født d. 27.-3.-1919, datter af 
Frederikke og Andreas Ratza. Parret har børnene: Martin, født d. 29.-6.-1941, Hen
ning, født d. 24.-11.-1942, Birte, født d. 17.-11.-1947, Ingelise, født d. 7.-12.-1949, og 
Bente, født d. 18.-9.-1958.
P.M. overtog gården i 1959 fra Christian Nørgård.



-299-

Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 25 ha.
Stuehuset er opført i 1843 og løbende restaureret siden 1970. Avlsbygningerne består 
af kombineret kvæg- og svinestald fra omkr. 1850 moderniseret i 1960, hestestald og 
gargage begge fra omkr. 1850, lade fra 1858 og maskinhus. Gården drives udelukkende 
med planteproduktion bestående af byg, hvede og raps. Der er 2 traktorer.

DJERNÆSVEJ 206, "NYGÅRD", 
SØNDERBALLE, 6100 HADER
SLEV, tlf. 74-575482.
HANS JULIUS MØLLEGAARD, 
gårdejer, født d. 2.-5.-1920, søn 
af Anna Nielsine og Niels Vil
helm Møllegaard, gift d. 16.-5.- 
1951 med Esther Johnsen, husmor, 
født d. 19.-9.-1918, datter af 
Tobine og John Johnsen. Parret 
har børnene: Anna Birgitte, født 
d. 8.-8.-1953, og Hans Jørgen,

født d. 13.-3.-1955. Sønnen Hans Jørgen er medejer af gården, han har været på 
Dalum og Korinth landbrugsskoler. H.J.M. overtog gården d. 31.-12.-1989 fra Andreas 
Rudbeck. Ejendomsskyld 3.350.000. Areal 86,7 ha., heraf 8,5 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1845. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1888 ændret til 
svin i 1972, svinestald fra 1948, trælade fra 1908, lade fra 1888 ændret til svin i 1960 
og kornsilobygning fra 1972. Desuden er der fodermesterhus fra 1870. Gården drives 
med en svineproduktion på 60 årssøer, der sælges 1.300 smågrise årligt. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er raps, fabrikroer, hvede og maltbyg. Der er 4 traktorer, 1 
mejetærsker, 1 rendegraver, korn- og plansilo, korntørreri med varm og kold luft samt 
træfyr.

DUNDELUM 14, "DUNDELUM", DJERNÆS, 6100 HADERSLEV, tlf. 74-575154.
JØRGEN LEI, gårdejer, født d. 9.-9.-1938, søn af Johanne og Frede Lei, gift d. 19.- 
3.-1966 med Lisbeth Knudsen, sygeplejerske, født d. 5.-6.-1941, datter af Christine og 
Knud Knudsen. Parret har børnene: Jesper, født d. 8.-9.-1971, Frede, født d. 24.-12.- 
1972, og Anne Marie, født d. 7.-7.-1977.
J.L. er specialarbejder og har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården i 
1965 fra sin far Frede Lei. Nuværende ejer er 5. generation på gården, som har været 
i slægtens eje siden 1836.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 20,5 ha., heraf 2,5 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1836 og senest restaureret i 1981-82. Avlsbygningerne består af 
lade fra 1850 ændret til hønsehus i 1959, mejeri fra 1850 ændret til fyrrum i 1965 og 
lade fra 1972. Gården drives med en besætningn på 60 moderfår af racen Texel, des
uden er der 2 rideheste. Planteproduktionens salgsafgrøde er maltbyg. Der er 1 trak
tor og træfyr.

EGEDAL 36, "HOLTERGÅRD", 
EGEDAL, 6100 HADERSLEV, 
tlf. 74-575663.
INGER KRAGH, gårdejer, født 
d. 12.-6.-1945, datter af Klara 
og Emil Pedersen, gift d. 18.- 
10.-1969 med August Kragh, 
gårdejer, født d. 21.-4.-1944, søn 
af Dini og Knud O. Kragh. Par
ret har børnene: Mads, født d. 
15.-9.-1972, Louise, født d. 14.- 
4.-1974, og Laura, født d. 14.- 
8.-1979.
I.K. er sygeplejerske. A.K. er forretningsfører, han har været på Gråsten Landbrugs
skole og er uddannet landbrugstekniker fra Vejlby Landbrugsskole, desuden er han
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officer ved reserven og formand for Skolebestyrelsen. Gården blev overtaget i 1975 
fra A.K.'s far Knud O. Kragh, som byggede gården i 1939.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 40 ha.
Stuehuset er opført i 1939 og restaureret i 1977. Avlsbygningerne består af kvægstald 
fra 1939, lade fra 1939 siden udvidet og maskinhus fra 1950. Gården drives udeluk
kende med planteproduktion bestående af raps, hvede og byg. Der er 2 traktorer.

EJSBØLVEJ 67, "EJSBØL HOVED
GÅRD", EJSBØL, 6100 HADER
SLEV, tlf. 74-521798.
ANTON BONDE, gårdejer, født 
d. 28.-2.-1954, søn af Marie Ka
thrine og Jes Bonde.
A.B. overtog gården d. 22.-11.- 
1977 fra Thomas Sørensens arvin
ger.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 
46 ha., heraf 1 ha. skov og 5 ha. 
eng. Der er forpagtet 22 ha.

Stuehuset er opført omkr. 1850 og restaureret i 1984. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1954 ændret og moderniseret til fedesvin senest i 1986, lade fra omkr. 1850 
ændret til fedesvin i 1986, gastæt silo til korn og gylletank. Gården drives med en 
slagtesvineproduktion på 3.000 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps 
og ærter. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 rendegraver, fodersilo og kornsilo. 
A.B. driver også gården Tøndervej 175, 6100 Haderslev.

ELSAGER 30, "NOERVANG", 
ELSAGER, 6100 HADERSELV, 
tlf. 74-582884.
CARSTEN NOER, husmand, født 
d. 11.-10.-1962, søn af Gudrun 
og John Noer, gift d. 15.-10.-1988 
med Susanne Rahr, medhjælpen
de hustru, født d. 12.-1.-1963, 
datter af Laura og Peder Rahr. 
Parret har børnene: Kjerstine, 
født d. 9.-1.-1985, Christian, 
født d. 12.-8.-1988, og Mette, 
født d. 22.-9.-1990.
C.N. er uddannet driftsleder fra
Gråsten Landbrugsskole, han er medlem af Menighedsrådet og repræsentantskabet i 
Landboungdom samt næstformand for Haderselv Østeramts Husmandsforening. Han 
overtog gården d. 1.-7.-1988 fra sin far John Noer. Gården har været i familiens eje 
siden 1956.
Ejendomsskyld 1.550.000. Areal 22 ha. Der er forpagtet 7 ha. ager og 13 ha. græs.
Stuehuset er opført i 1956 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kom
bineret kvæg- og svinestald fra 1956 senest moderniseret og udvidet i 1988-89, maskin
hus fra 1972 og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 48 årskøer, 70 
ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM. Der er 3 traktorer, kornsilo, korntørreri med 
varm og kold luft og staldvarme anvendes til opvarmning af stuehuset. Man har 1 
skoledreng til hjælp.

ELSAGER 34, "ELSAGER", ELSAGER, 6100 HADERSLEV, tlf. 74-582197.
JØRGEN PEDER SØRENSEN, gårdejer, født d. 18.-3.-1945, søn af Sigrid Marie og 
Jørgen Sørensen, gift d. 8.-7.-1972 med Karen Marie Hansen, syerske, født d. 1.-3.- 
1949, datter af Else og Hans Christian Hansen. Parret har børnene: Dorthe, født d. 
30.-6.-1974, Randi, født d. 24.-7.-1979 og Claus, født d. 14.-5.-1981.
J.P.S. har været på Gråsten Landbrugsskole, han er formand for Haderslev og Åbenrå 
Amts Indkøbsforening samt kredsrepræsentant for DLG Syd-Øst. Han overtog gården
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d. 1.-7.-1972 fra sin far 
Jørgen Sørensen. Gården 
har været i familiens eje 
siden 1941.
Ejendomsskyld 1.050.000. 
Areal 15,6 ha.
"Elsager"s stuehus er opført 
i 1941 og løbende restaure
ret. Avlsbygningerne består 
af kvægstald fra 1941 til
bygget i 1973, svinestald 
fra 1941 ændret og moder

niseret til ungkreaturer i 1976, lade fra 1941 udvidet i 1951 og maskinhus fra 1979. 
Gården drives med en besætning på 22 årskøer og 30 ungdyr af racen SDM. Der er 2 
traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo, korntørreri med varm og kold luft og staldvarme 
anvendes til opvarmning af stuehuset.

ELSAGER 40, "TORUMBJERG", ELSAGER, 6100 HADERSLEV, tlf. 74-582561.
HANS CHRISTIAN HANSEN, gårdejer, født d. 11.-4.-1953, søn af Ester og Jens Han
sen, gift d. 27.-1.-1978 med Bente Marie Andersen, fabriksarbejder, født d. 3.-9.-1952, 
datter af Agnes og Hans Andersen. Parret har døtrene: Lisbeth, født d. 4.-9.-1987, og 
Charlotte, født d. 29.-1.-1991.
H.C.H. arbejder som elektriker. Han overtog gården d. 1.-4.-1986 fra sin morfar Hans 
Nissen Schmidt. Nuværende ejer er 6. generation på gården, som har været i familiens 
eje siden 1853.
Ejendomsskyld 820.000. Areal 16,4 ha., heraf 2 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1853 og restaureret i 1987. Avlsbygningerne består af kvægstald 
fra 1853 senere udvidet, kyllingehus fra 1961 ændret til maskinhus samt lader fra 
1853 og 1952. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af vinter
raps, vinterbyg, maltbyg, vinterhvede og ærter. Der er 2 traktorer og 1 træfyr.

ERLEVVEJ 184, "KIRSTINESYN- 
DE", ERLEV, 6100 HADERSLEV, 
tlf. 74-521092.
MARIE KATHRINE BONDE, 
gårdejer, født d. 29.-10.-1926, 
datter af Anne Kjerstine og Mar
tin Hansen Nielsen, gift d. 2.-5.- 
1953 med Jes Bonde, født d. 
11.-8.-1918, søn af Margrethe og 
Anton Christensen Bonde. Parret 
har sønnerne: Anton, født d. 28.- 
2.-1954, Benny, født d. 25.-7.- 
1958, og John, født d. 11.-3.-1964. Gården blev forpagtet i d. 1.-5.-1949 og overtaget 
i 1960 fra J.B.'s far Anton Christensen Bonde. Gården har været i slægtens eje siden 
1903. Ejendomsskyld 3.000.000. Areal 76 ha., heraf 25 ha. skov og eng samt 2 ha. sø. 
Stuehuset er opført i 1854, det er restaureret i 1967 og herefter løbende. Avlsbygnin
gerne består af kvægstald fra 1962 ændret til svin i 1982, klima- og fedesvinestald 
samt drægtighedsstald og løbeafdeling alle fra 1979, tidligere kyllingehus fra 1903 
ændret til til fedesvin i 1964 og moderniseret i 1982, lade fra 1914, maskinhus fra 
1975 og gylletank. Desuden er der 3 parcelhuse fra 1906, 1929 og 1962. Gården drives 
med en svineproduktion på 170 årssøer, der sælges 1.800 smågrise og 2.000 slagtesvin 
årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og lucerne. Der er plansilo, gennem
løbstørreri med varm og kold luft samt træfyr. Gården bliver drevet af sønnen Benny, 
Nørbygårdvej 50, 6100 Haderslev. Smågrisene bliver flyttet til denne gård.

ERRESTEDVEJ 25, ROVSTRUP, 6100 HADERSLEV, tlf. 74-522689.
SØREN KRAB, landmand, født d. 27.-6.-1918, søn af Ane og Niels Krab, gift d. 22.- 
1.-1950 med Petrea Krab, født d. 22.-3.-1920. Parret har sønnerne: Niels, født d.
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3.-8.-1950, og Martin, født d. 22.-8.-1959.
S.K. overtog gården i 1939 fra Jerikov.
Ejendomsskyld 770.000. Areal 11,5 ha., heraf tilkøbt 2,5 ha.
Stuehuset er opført i 1939. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1939 moderniseret 
og udvidet i 1965 og ændret til svin i 1981, lade fra 1939 og maskinhus fra 1970. Be
sætningen består af 50 høns. Planteproduktionens salgsafgrøder er lucerne og byg. Der 
er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 3 kornsiloer samt korntørreri med varm og kold luft.

ERRESTEDVEJ 29, ROVSTRUP, 6100 HADERSLEV, tlf. 74-523326.
BENT TRANDRUP, overstyrmand, født d. 24.-2.-1956, søn af Grethe og Michael Tan- 
drup, bor sammen med Conni Riggeisen, teknisk assistent, født d. 10.-4.-1963, datter 
af Sine og Knud Riggeisen.
B.T. overtog gården d. 15.-11.-1990 fra Brigitt Petersen.
Ejendomsskyld 850.000. Areal 8,3 ha. Der er bortforpagtet 6 ha.
Stuehuset er opført i 1936 og restaureret i 1988. Avlsbygningerne består af kvægstaid 
fra 1936 ændret til hestestald samt lade fra 1936. Besætningen består af 1 ridehest og 
2 avlshopper. Der er 1 traktor.

ERRESTEDVEJ 43, ROVSTRUP, 
6100 HADERSLEV, tlf. 74-520472. 
PETER MINK, gårdejer, født d. 
28.-3.-1932, søn af Sigfrida og 
Christian P. Mink, gift d. 24.-9.- 
1955 med Grethe Rasmussen, 
medhjælpende hustru, født d. 
11.-3.-1937, datter af Cathrine 
og Svend Rasmussen. Parret har 
børnene: Jytte, født d. 7.-11.-1955, 
og Sten, født d. 15.-9.-1959. 
P.M. overtog gården i 1972 fra

Anton Nissen. Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 21 ha., heraf tilkøbt 8 ha., der er 1 ha. 
skov. Der er forpagtet 10,5 ha.
Stuehuset er opført i 1938. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald 
fra 1938 udvidet til kvæg i 1972 og atter udvidet med malkerum i 1973, roehus fra 
1973, lade fra 1938 og maskinhus fra 1980. Gården drives med en kvægproduktion på 
24 årskøer, 20 ungdyr og 16 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgs
afgrøde er byg. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 roecontainer, 2 kornsiloer samt 
korntørreri med varm og kold luft.

ERRESTEDVEJ 44, "ROGSTRUP- 
GÄRD", ROVSTRUP, 6100 HA
DERSLEV, tlf. 74-531016.
NIELS P. FISCHER, gårdejer, 
født d. 12.-12.-1952, søn af Pe
tra og Hans Fischer, bor sam
men med Birthe Voss, medhjæl
pende hustru, født d. 23.-8.-1953, 
datter af Inge og Hans Petersen. 
Parret har børnene: Kenny, født 
d. 22.-7.-1973, Joan, født d. 29.- 
6.-1975, Johan Erik, født d. 4.- 
11.-1980, og Henriette, født d. 8.-3.-1989.
N.P.F. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården i 1982 fra sin far 
Hans Fischer. Gården har været i slægtens eje siden 1500.
Ejendomsskyld 5.250.000. Areal 117 ha., heraf tilkøbt 22 ha. fra Errestedvej 48, som 
blev lagt ind under "Rogstrupgård" i 1987. Der er 20 ha. skov, eng eller plantage. Der 
er forpagtet 14 ha.
Stuehuset er opført i 1855 og restaureret i 1956. Avlsbygningerne består af kvægstald 
fra omkr. 1855 ændret til savskæreri, svinestald fra omkr. 1855 ændret til plansilo i
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1989 og maskinhus fra 1968. Gården drives med en besætning på 2 årssøer samt 8 
slagtekalve af racen Jersey, desuden er der 1 ridehest. Planteproduktionens salgs
afgrøder er raps, ærter, vinterbyg, vinterhvede, maltbyg og græs til gråmelsfabrik. 
Der er 4 traktorer, 2 mejetærskere, plansilo med varm og kold lufts tørreri samt 
træfyr. Man har 1 skoledreng til hjælp.

ERRESTEDVEJ 48, 6100 HADERSLEV, tlf. 74-531116.
NIELS P. FISCHER, gårdejer. Omtales under Errestedvej 44.
Stuehuset er opført i 1933. Avlsbygningerne består af kvægstald, svinestald og lade 
alle fra omkr. 1850. Gården er lagt indunder "Rogstrupgård" Errestedvej 44, 6100 
Haderslev.

FELDUMVEJ 41, FELDUM, 6100 
HADERSLEV, tlf. 74-579210. 
JOHAN MADSEN, gårdejer, født 
d. 15.-11.-1949, søn af Agnethe 
og Knud Madsen, gift d. 25.-11.- 
1978 med Vibeke Bentzen, med
hjælpende hustru/apoteksassistent, 
født d. 8.-3.-1954, datter af Kä
te og Carsten Bentzen. Parret 
har børnene: Mette, født d. 12.- 
5.- 1979, samt tvillingerne Knud 

_ .. . og Rikke, født d. 17.-11.-1982.
J.M. har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog første halvdel af gården i 
1975 og resten i 1979 fra sin far Knud Madsen. Nuværende ejer er 9. generation på 
gården, som har været i slægtens eje siden 1626.
Ejendomsskyld 3.500.000. Areal 68 ha., heraf 7 ha. skov. Der er forpagtet 30 ha. 
Stuehuset er opført i 1835 og senest restaureret i 1983. Avlsbygningerne består af 
kvægstald fra 1776 genopført efter brand i 1987 som lade, goldsostalde opført i 1964 
og 1975 sidstnævnte renoveret i 1991, løbestald fra 1975, farestald og klimastald 
begge fra 1979, alle stalde er renoveret i 1987, der er hestestald og lade begge fra 
1987, maskinhus fra 1972, halmlade fra 1983 og gylletank. Desuden er der aftægts
bolig fra 1919 og medarbejderbolig fra 1925. Gården drives med en svineproduktion på 
300 årssøer, der sælges 7.000 smågrise årligt, desuden er der 1 ridehest samt 16 då
dyr. Planteproduktionens salgsafgrøder er juletræer, vinterraps, fabriksroer, græsfrø, 
vårbyg, vinter- og vårhvede samt lucerne og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 
kornsilo med varm og kold lufts tørreri samt halmfyr. På gården er ansat 1 faste 
medhjælper.

FELDUMVEJ 44, "FELDUM- 
GÄRD", FELDUM, 6100 
HADERSLEV, tlf. 74-579175. 
PETER BRAMSEN, gårdejer, 
født d. 29.-4.-1940, søn af 
Annegrethe og Martin 
Bramsen, gift d. 8.-12.-1967 
med Ingrid Holm, klinikse
kretær, født d. 18.-3.-1944, 
datter af Thilde og Jakob 
Holm. Parret har børnene: 
Dorthe, født d. 2.-7.-1969,
Lisbeth, født d. 13.-4.-1972, og Jens-Martin, født d. 9.-7.-1976.
P.B. har været på Dalum Landbrugsskole, han beklæder flere tillidshverv i forbindelse 
med landbrugets organisationer. Han overtog gården i 1967 fra sin far Martin Bram
sen. Nuværende ejer er 4. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 
1901. Ejendomsskyld 3.200.000. Areal 70 ha., heraf tilkøbt 16 ha., der er ha. skov. 
Stuehuset er opført i 1835 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1934 ændret til svinestald i 1967, svinestald fra 1929 ændret til søer i 1967,
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svinestalde fra 1971 og 1977, lade fra 1979, maskinhus fra 1967, gylletank og 2 gas
tætte siloer. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 2.600 stk. årligt. Plante
produktionens salgsafgrøder er raps, ærter, lucerne og fremavlshvede. Der er 3 trak
torer, 1 mejetærsker samt plansilo med varm og kold lufts tørreri. På gården er ansat 
1 fast medhjælper.

18.-7.-1978, og Niels, født d. 27.-4.-1980

FELDUMVEJ 64, "HØJ- 
VANG", SILLERUP, 6100 
HADERSLEV, tlf. 74-566698. 
ARNE MØLLER BRAMSEN, 
landmand, født d. 1.-12.- 
1945, søn af Marie og Sø
ren Bramsen, gift d. 7.-6.- 
1975 med Margrethe Jen
sen, sygeplejerske, født d. 
23.-10.-1952, datter af Ma
rie og Erik Jensen. Parret 
har sønnerne: Lars, født d.

A.M.B. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården i 1978 fra sin mor 
Marie Bramsen. Gården har været i familiens eje siden 1937.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 22 ha., heraf tilkøbt 7 ha. Der er forpagtet 14 ha. 
Stuehuset er opført i 1937 og restaureret i 1979. Avlsbygningerne består af kvægstald 
fra 1937 ændret til goldsostald i 1979, svinestalde fra 1979 og 1984, lade fra 1937, 
maskinhus fra 1979, gylletank og 2 gastætte fodersiloer. Gården drives med en svine
produktion på 50 årssøer, der produceres 800 slagtesvin årligt, desuden er der 2 mo
derfår. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 marksprøjte, samt plansilo med varm og 
kold luft tørreri.

FJELSTRUPVEJ 32, "VRANG
AGER", NEDER AASTRUP, 6100 
HADERSLEV, tlf. 74-520092.
HANS PETER LEI, gårdejer, 
født d. 25.-7.-1946, søn af Kri
sta og Lorenz Lei, gift d. 9.-7.- 
1971 med Anna Cathrine Carsten
sen, medhjælpende hustru, født 
d. 30.-5.-1947, datter af Edith 
og Hans Carstensen. Parret har 
børnene: Søren, født d. 5.-1.- 
1972, Klaus, født d. 16.-6.-1974 
og Janne, født d. 11.-4.-1980.
H.P.L. har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog første halvdel af gården d 
1.-7.-1973 og resten d. 1.-7.-1979 fra sin far Lorenz Lei. Nuværende ejer er 3. gene
ration på gården, som har været i slægtens eje siden 1912.
Ejendomsskyld 3.450.000. Areal 76,5 ha., heraf tilkøbt 9 ha., der er 3 ha. skov og 2 
ha. eng. Der er forpagtet 25 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1840 og restaureret i 1922. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra omkr. 1900 ændret til svin i 1970, maskinlade fra 1840, fedesvinestald fra 
1973-74, staldbygning fra omkr. 1900 moderniseret til fare- og drægtighedsstald i 
1982, staldbygning fra omkr. 1900 ændret til klimastald i 1990, lade fra omkr. 1900 
udvidet i 1925, maskinhus fra 1985 og gylletank. Gården drives med en svineproduk
tion på 75 årssøer, der produceres 1.500 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgs
afgrøder er raps, brødhvede og brødrug. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, 
korntørreri med varm og kold luft samt halmfyr.

FJELSTRUPVEJ 54, SILLERUP, 6100 HADERSLEV.
IB J. KLIVER, landmand, født d. 5.-10.-1955, søn af Elsabeth og Iver J. Kliver, gift d.
20.-5.-1983 med Vivian Thomsen, revisorassistent, født d. 22.-9.-1962, datter af
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Kathrine og Anton Thomsen. Parret har døtrene: Helle, født d. 3.-8.-1984, og Trine, 
født d. 17.-6.-1987.
1.3.K. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gårdne d. 1.-1.-1982 fra sin 
far Iver 3. Kliver, som købte gården i 1957.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 29 ha., heraf tilkøbt 13 ha. Der er forpagtet 8 ha. 
Stuehuset er opført i 1860 og restaureret i 1984. Avlsbygningerne består af kvægstald 
fra 1860 ombygget til søer i 1982, svinestalde fra 1860 og 1985 førstnævnte står ube
nyttet, lade fra 1860, maskinhus fra 1958 og gylletank. Gården drives med en svine
produktion på 45 årssøer, der sælges 900 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsaf
grøder er maltbyg, hvede, raps,græsfrø og fabriksroer. Der er 2 traktorer, 1 
mejetærsker, 3 kornsiloer, 1 plansilo samt korntørreri med varm luft.

F3ELSTRUPVE3 56, "BAKKELY", 
SILLERUP B3ERG, 6100 HADER
SLEV, tlf. 74-566504.
FREDE BRAMSEN 30RGENSEN, 
gårdejer, født d. 5.-4.-1941, søn 
af Anna og 3es 3ørgensen, gift d. 
15.-1.-1966 med Tove Marie 
Schultz, medhjælpende hustru, 
født d. 11.- 5.-1944, datter af 
Gunder og Simon Schultz. Parret 
har døtrene: Tina, født d. 7.- 
4.-1968, og Gitte, født d. 13.-7.- 
1972.

T.M.S. arbejder som ekspeditrice i en legetøjsforretning. F.B.3. har været på Gråsten 
Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-5.-1966 fra sin far 3es 3ørgensen. Gården 
har været i slægtens eje siden 1931.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 25 ha., heraf tilkøbt 7 ha. Der er forpagtet 4 ha. 
Stuehuset er opført i 1931 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1931, svinestald fra 1931 ændret til søer, svinestald fra 1970, lade fra 1931, 
maskinhus fra 1976 og udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 20 
årskøer, 25 ungdyr og 10 slagtekalve af racen SDM, desuden er der en svineproduktion 
på 10 årssøer, der produceres 200 slagtesvin årligt. Der er 2 traktorer, 1 roesåmaskine 
og 1 roeoptager, kornsilo samt korntørreri med varm og kold luft.

F3ELSTRUPVE3 63, "VESTER
GÅRD", AASTRUP, 6100 HADER
SLEV, tlf. 74-523692.
HANS LEHRSKOV, gårdejer, 
født d. 24.-1.-1946, søn af Anni 
og Hans Lehrskov, gift d. 12.- 
2.-1966 med Hedvig Petersen, 
kontorassistent, født d. 16.-12.- 
1947, datter af Emma og Claus 
Petersen. Parret har døtrene: 
Mette, født d. 2.-7.-1966, Tina, 
født d. 26.-1.-1969, og Mia, født 
23.-8.-1974.
H.L. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården i 1968 fra 3es Lehr
skov. Gården har været i slægtens eje siden d. 7.-8.-1776.
Ejendomsskyld 2.800.000. Areal 70 ha., heraf tilkøbt 5,7 ha., der er 5,5 ha. løvskov.
Der er forpagtet 7 ha.
Stuehuset er opført i 1869 og restaureret i 1975. Avlsbygningerne består af kvægstald 
fra 1911 ændret til fedesvin i 1971, svinestald fra 1975, svinestald fra før 1860 mo
derniseret til søer i 1975, kornlade fra omkr. 1860, maskinhus fra 1967 og gylletank. 
Gården drives med en svineproduktion på 50 årssøer, der produceres 1.000 slagtesvin 
årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, brødhvede og maltbyg. Der er 3 
traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, korntørreri med varm og kold luft samt træfyr.
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FJELSTRUPVEJ 72, "VILDFANG", VILDFANG, 6100 HADERSLEV, tlf. 74-566737. 
KIM BERG, gårdejer, født d. 26.-6.-1955, søn af Grete og Kai Berg, gift med Mette 
Jørgensen, pædagog, født d. 8.-1.-1957, datter af Inge og Kristian Jørgensen. Parret 
har døtrene: Louise, født d. 24.-2.-1976 og Kristine, født d. 18.-2.-1981.
Parret har børn i familiepleje. K.B. har været på Malling og Bygholm landbrugsskoler. 
Han overtog første halvdel af gården i 1978 og resten d. 1.-7.-1989 fra sin far Kai 
Berg. Gården har været i slægtens eje siden 1947.
Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 57,3 ha., heraf 5 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1805. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1805 moderniseret 
i 1930, fyr- og brændselshus fra 1981, hestestald og kornlager fra 1805, svinestald fra 
1805 ændret til garage og lager, kyllingehuse fra 1965, 1975 og 1991, højlade fra 1930 
og maskinhus fra 1978. Gården drives med en besætning på 35 fedeungdyr af racen 
SDM samt 65.000 kyllinger af gangen. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, græs
frø, maltbyg og vinterbyg. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, korntørreri 
med varm og kold luft samt halm- og træfyr. Der er ansat 1 halvtidsmedhjælper.

FJELSTRUPVEJ 79, SILLE
RUP BJERG, 6100 HADER
SLEV, tlf. 74-566482.
ARNE SØRENSEN, land
mand, født d. 30.-7.-1934, 
søn af Dora og Ove Søren
sen, gift d. 27.-2.-1960 
med Martha Olsen, hjemme
hjælper, født d. 16.-8.-1940, 
datter af Petrea og Ferdi- 
nan Olsen. Parret har bør
nene: Kurt, født d. 15.-10.- 

962, Jytte, født d. 29.-9.-1964, og Per, født d. 28.-3.-1970.
A.S. er medlem af Driftsøkonomiudvalget for De Samvirkende Sønderjyske Husmands
foreninger. Han overtog gården i 1958 fra Villy Reichval.
Ejendomsskyld 770.000. Areal 9 ha., heraf tilkøbt 1,6 ha.
Stuehuset er opført i 1888 og restaureret i 1973. Avlsbygningerne består af kvægstald 
fra 1912 moderniseret og udvidet i 1969 og ændret til svin i 1971, svinestald fra 1977, 
maskinhus fra 1980 og gastæt silo. Gården drives med en svineproduktion på 50 års
søer, der produceres 1.000 slagtesvin årligt, desuden er der 50 chinchilla avlshunner.

FJELSTRUPVEJ 91, SILLERUP, 
6100 HADERSLEV, tlf. 74-566465.
HANS GOTTFREDSEN, gårdejer, 
født d. 13.-3.-1928, søn af (Did
de) Christine og Andreas Gott- 
fredsen.
H.G. har været på Gråsten Land
brugsskole. Han overtog gården i 
1967 fra sin far Andreas Gott- 
fredsen. Nuværende ejer er 3. ge
neration på gården, som har væ
ret i slægtens eje siden 1904.
Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 33 ha., heraf 3 ha. skov.
Stuehuset opført omkr. 1870. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1978, svinestald 
fra 1951 samt lader fra 1870 og 1978. Gården drives med en besætning på 5 årsamme- 
køer og 5 ungdyr af kødrace. Planteproduktionens salgsafgrøder byg, hvede, vinterbyg 
og ærter. Der er 2 traktorer, kornsilo samt korntørreri med varm og kold luft.

FJELSTRUPVEJ 100, "SILLERUPGÄRD", SILLERUP, 6100 HADERSLEV, tlf. 74- 
566158.
MARTIN DAUGAARD-HANSEN, gårdejer, født d. 5.-9.-1936, søn af Inge og Jacob 
Daugaard-Hansen, gift d. 10.-5.-1961 med Birgit Enemark, medhjælpende hustru, født
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d. 20.-5.-1939, datter af Marie og Peter Enemark. Parret har børnene: Marianne, født 
d. 20.-3.-1962, Inger, født d. 20.-11.-1964, og Hans-Martin, født d. 10.-11.-1968.
M.D.H. har været på Bygholm og Ladelund landbrugsskoler, han er formand for H.A.G. 
Grovmelsfabrik, i hovedbestyrelsen for Kisam og DLG driftkursus og er forhenværende 
byrådsmedlem. Han forpagtede gården i 1961 og overtog den i 1966 fra Laue og Marie 
Frederiksen. Gården har været i slægtens eje i over 300 år.
Ejendomsskyld 4.600.000. Areal 130 ha., heraf 30 ha. skov. Der er forpagtet 10 ha. 
Stuehuset er opført i 1871. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestalde begge fra 
1871, lader fra 1871, 1979 og 1982 samt maskinhus fra 1976. Gården drives med en 
besætning på 10 årsammekøer og 9 ungdyr af racen Hereford, desuden er der 1 ride
hest. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, hvede, lucerne, græsfrø, byg og rug. 
Der er 5 traktorer, 2 mejetærskere, 1 rendegraver, plan- og kornsilo med varm og 
kold lufts tørreri samt halmfyr. På gården er ansat 1 fast medhjælper. 
M.D.H. ejer og driver også Møllegyden 7 i Christianfeld Kommune.

F3ELSTRUPVE3 106, "ENGGÅRD", 
SILLERUP, 6100 HADERSLEV, 
tlf. 74-566467.
MORTEN BRAMSEN, gårdejer, 
født d. 7.-5.-1925, søn af Sigrid 
og Peter Bramsen, gift d. 7.-10.- 
1950 med Harriet Ellegaard, med
hjælpende hustru, født d. 27.-3.- 
1926, datter af Karoline og An
ders Ellegaard. Parret har datte
ren Sigrid, født d. 5.-7.-1954. 
M.B. har været på Ladelund Land
brugsskole. Han overtog gården 
d. 1.-1.-1950 fra sin far Peter

Bramsen. Nuværende ejer er 4. generation på gården.
Ejendomsskyld 790.000. Areal 15 ha., heraf 3 ha. fredsskov, løvskov.
Stuehuset er opført i 1837. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1838 renoveret i 
1972, svinestald fra 1838 renoveret i 1953 og lade fra 1843. Gården drives ude
lukkende med planteproduktion bestående af raps, vinterbyg og maltbyg. Der er 1 
traktor, kornsilo og korntørreri med kold luft.

F3ELSTRUPVE3 110, SILLERUP, 6100 HADERSLEV, tlf. 74-566476.
HANS CHRISTIAN HAVE, gårdejer, født d. 6.-6.-1930, søn af Margrethe og Peter 
Have. H.C.H. arbejder som landbrugstekniker og har været på Vejlby Landbrugsskole. 
Han overtog gården i 1961 fra sin far Peter Have. Gården har været i slægtens eje 
siden 1923.
Ejendomsskyld 890.000. Areal 17 ha., heraf 2 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1856 og restaureret i 1966. Avlsbygningerne består af kvægstald 
og lade begge fra 1856. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af 
vinterraps, vinterbyg og vinterhvede. Der er 1 traktor.

F3ELSTRUPVE3 116, SILLERUP, 6100 HADERSLEV, tlf. 74-566113.
BENT 3AKOBSEN, gårdejer, født d. 9.-11.-1942, søn af Anne og Marinus 3akobsen. 
B.3. har børnene: tvillingerne Andreas og Kristian, født d. 14.-8.-1977 samt Annette, 
født d. 2.-10.-1981.
B.3. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården i 1975 fra sin far Mari
nus 3akobsen. Gården har været i slægtens eje siden 1942.
Areal 26 ha., heraf tilkøbt 8,7 ha.
Stuehuset er opført før 1900 og renoveret senest i 1976. Avlsbygningerne består af 
svinestalde fra 1978 og 1982 samt lade fra 1982. Gården drives udelukkende med 
planteproduktion bestående af raps, hvede, vinterbyg og rug. Der er 2 traktorer, korn
silo samt korntørreri med varm og kold luft.
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tvillingerne Ellen og Lidde, født d. 1.-1.-1966.

FJELSTRUPVEJ 118, "ABILD- 
GÅRD", SILLERUP, 6100 HADER
SLEV, tlf. 74-566144.
TORBEN BAGGE HANSEN, gård
ejer, født d. 20.-12.-1935, søn af 
Johanne og Andreas Bagge Han
sen, gift d. 17.-9.-1960 med Ka
ren Michelsen, gårdejer, født d. 
4.- 6.-1937, datter af Cecilie og 
Richard Michelsen. Parret har 
børnene: Jacob, født d. 30.-8.-1962, 
Anders, født d; 20.-8.-1964 samt

T.B.H. er været på Dalum Landbrugsskole og er medlem af Sønderjyllands Jordbrugs- 
skommission. Han overtog gården i 1964 fra sin far Andreas Bagge Hansen. Nuværende 
ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1928.
Ejendomsskyld 5.335.000. Areal 131 ha., heraf 3 ha. skov og 4 ha. eng. 
Stuehuset er opført i 1925. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1900 ændret til 
svin i 1970, farestald fra 1985, fedestad fra 1970, lade fra 1900 restaureret i 1976, 
halmlade fra 1976, maskinhus fra 1973 og 2 gylletanke. Gården drives med en svine
produktion på 150 årssøer, der sælges 2.000 smågrise og 1.000 slagtesvin årligt, des
uden er der 7 rideheste af racen Dansk Varmblod. Planteproduktionens salgsafgrøder 
er byg, hvede, raps, sukkerroer og græsfrø. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, plan- 
og kornsilo med varm og kold lufts tørreri samt halmfyr. På gården er ansat 2 faste 
medhjælpere. T.B.H. ejer og driver også Ronkærgårdvej 20 i Christianfeld Kommune.

FLOVT BYGADE 4, "SKOVGÅRD", 
FLOVT, 6100 HADERSLEV, tlf. 
31-624800.
ELI BRASK CHRISTENSEN, gård
ejer, født d. 29.-9.-1920, datter 
af Anna Margrethe Ortmann 
Brask og Iver H. Simonsen, gift 
d. 2.- 12.- 1943 med Tomas 
Christensen, født d. 24.-4.-1912, 
søn af Jensine og Jens Christen
sen. Parret har sønnerne: Kim 
Tom, født d. 27.-1.-1950, Steen 
Tom, født d. 17.-12.-1955, og 
Marc Tom, født d. 3.-1.-1957.
E.B.C. overtog 1/3 af gården omkr. 1948 fra Jens Brask og resten senere fra sin far 
Iver H. Simonsen. Gården har været i slægtens eje siden 1920.
Ejendomsskyld 2.300.000. Areal 70 ha., heraf 14 ha. skov. Desuden er der en del 
strandeng, som ikke er medregnet i det samlede areal. Der er bortforpagtet 55,7 ha. 
Stuehuset er opført i 1865 og senere gennemrestaureret. Avlsbygningerne består af
kvægstald, svinestald og lade.

FLOVT BYGADE 7, FLOVT, 6100 
HADERSLEV, tlf. 74-584263.
MORTEN SIMONSEN, gårdejer. 
Omtales under Raade Bygade 21. 
Stuehuset er opført i 1836 og 
restaureret i 1972. Avlsbygninger
ne består af en gammel stald, 
som benyttes til garage og lager. 
M.S. ejer og driver også Raade 
Bygade 21, Raade, 6100 Hader
slev.
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FLOVTVEJ 35, "DAHLMANNSMINDE", FLOVT, 6100 HADERSLEV, tlf. 74-584224. 
HANS-HENNING KRAACK, gårdejer, født d. 2.-7.-1957, søn af Edel og Hans Kraack, 
gift d. 22.-6.-1985 med Doris Dithlefsen, kontorassistent, født d. 2.-9.-1959, datter af 
Elisabeth og Artur Dithlefsen. Parret har datteren Kathrine Elisabeth, født d. 6.- 
12.-1988.
H.H.K. har været på Korinth og Bygholm landbrugsskoler. Han overtog gården d. 31.- 
12.-1977 fra sin far Hans Kraack. Nuværende ejer er 5. generation på gården, som har 
været i slægtens eje siden 1848.
Ejendomsskyld 2.600.000. Areal 148 ha., heraf tilkøbt 102 ha., der er 8 ha. skov. Der 
er forpagtet 46 ha.
Stuehuset er opført i 1870. Avlsbygningerne består af fedekalvestald fra 1983, hønse
hus fra 1970, hestestald fra 1870 ændret til garage i 1984, halmlade fra 1935, korn
lade fra 1984 og maskinhus fra 1980. Gården drives med en produktion på 150 slagte
kalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, hvede, vinter
byg, ærter og vinterraps. Der er 7 traktorer, 1 mejetærsker, 1 bigballepresser, korn
silo samt korntørreri med varm og kold luft. På gården er ansat 1 fast medhjælper.

født d. 15.-6.-1989.

FLOVTVEJ 38, FLOVT, 6100 HA
DERSLEV, tlf. 74-584772.
HANS RUDBECK, gårdejer, født 
d. 7.-7.-1947, søn af Marie og 
Jørgen Rudbeck, gift d. 5.-7.-1980 
med Aase Haugaard, medhjælpen
de hustru, født d. 26.-4.-1953, 
datter af Grethe og Børge Hau
gaard. Parret har børnene: Jør
gen, født d. 1.-4.-1980, Hanne, 
født d. 9.-11.-1981, Christian, 
født d. 16.-2.-1987 og Anders,

H.R. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården i 1980 fra sin 
far Jørgen Rudbeck. Nuværende ejer er 10 generation på gården, som har været i 
slægtens eje siden 1717.
Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 46 ha., heraf 2,5 ha. skov. Der er forpagtet 7,5 ha. 
Stuehuset er opført i 1840 og restaureret senest i 1990. Avlsbygningerne består af 
farestald fra 1980, klimastald fra 1985, lade fra 1909, maskinhus fra 1984 og gylle
tank. Gården drives med en svineproduktion på 160 årssøer, der sælges 3.900 smågrise 
årligt, desuden er der 1 pony. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer og raps.
Der er 2 traktorer, kornsilo med 
lufts tørreri.

kold

FLOVTVEJ 41, "SOLBÆKGÅRD", 
FLOVT, 6100 HADERSLEV, tlf. 
74-584419.
NICOLAI KRAACK, gårdejer, 
født d. 18.-1.-1945, søn af Edel 
og Hans Kraack, gift d. 20.-1.-1968 
med Karin Bondesen, medhjælpen
de hustru, født d. 15.-8.-1948, 
datter af Georgine og Svend Bon
desen. Parret har børnene: Pe
der, født d. 24.-6.-1968, Mari
anne, født d. 26.-4.-1970 og Vi
beke, født d. 8.-3.-1972.

varm og kold lufts tørreri samt plansilo med

N.K. har været på Gråsten Landbrugsskole, han er medlem af repræsentantskabet for 
slagteriet Danich Crown, formand for Idrætsforeningen i Østby og Haderslev Sam
virkende Idrætsforening. Han overtog gården i august 1968 fra Mathias Hansen.
Ejendomsskyld 2.400.000. Areal 40 ha., heraf tilkøbt 5 ha., der er 2,5 ha. skov. Der 
forpagtet 2,5 ha.
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Stuehuset er opført i 1870 og restaureret i 1984. Avlsbygningerne består af kvægstald 
fra 1867 ændret til svin i 1960 og moderniseret i 1970, bilgarage og værksted fra 
1867, fedesvinestald fra 1977, svinestald fra 1867 moderniseret til fedesvin i 1970, 
baghus fra 1920, lade fra 1953 og maskinhus fra 1974, desuden er der fyrrum, lager og 
værelser. Medhjælperbolig fra 1953 blev tilbagekøbt i 1973. Gården drives med en 
slagtesvineproduktion på 2.700 stk. årligt, desuden er der 1 ridehest. Plantepro
duktionens salgsafgrøde er fabriksroer. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo 
med varm og kold lufts tørreri, udendørs kornsilo og træfyr.

FLOVTVEJ 70, "DALAGERGÄRD", FLOVT, 6100 HADERSLEV, tlf. 74-584190.
PETER RUDBECK, gårdejer, født d. 8.-10.-1935, søn af Marie (Ichen) og Jørgen Rud- 
beck, gift d. 29.-10.-1958 med Elna Grau, medhjælpende hustru, født d. 11.-3.-1935, 
datter af Anne og Jes Grau. Parret har børnene: Jørgen, født d. 18.-8.-1959 og Mari
anne, født d. 4.-2.-1962.
P.R. er markfoged for Haderslev Kommune og vurderingsformand for Ydre vurderings
kreds, og han har været på Gråsten Landbrugsskole. P.R. overtog gården i 1964 fra 
sine forældre Ichen og Jørgen Rudbeck. Nuværende ejer er 4. generation på gården. 
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 43,5 ha., heraf tilkøbt 10 ha., der er 2 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1870. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1870 restaureret 
og moderniseret til svin i 1970, svinestald fra 1930 restaureret i 1970, kornlade fra 
1951 og lade fra 1870 moderniseret i 1959. Gården drives udelukkende med plante
produktion bestående af byg, hvede og raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, korn- 
og plansilo samt korntørreri med varm og kold luft.

FLOVTVEJ 79, "HØJAGER", 
FLOVT, 6100 HADERSLEV, 
tlf. 74-584192.
PETER NØRGAARD, land
mand, født d. 29.-7.-1935, 
søn af Laura og Christian 
Nørgård, gift d. 23.-4.-1960 
med Inge Johansen, med
hjælpende hustru, født d. 
17.-3.-1938, datter af El
len og Helmer Johansen. 
Parret har børnene: Rene, 
født d. 5.-8.-1960, og Ti

na, født d. 29.-12.-1968. P.N. arbejder som specialarbejder og har været på Dalum 
Landbrugsskole. Han overtog gården i 1962 fra sin far Christian Nørgård. Gården har 
været i slægtens eje siden 1934.
Ejendomsskyld 1.020.000. Areal 13 ha., heraf tilkøbt 3 ha., der er 2 ha. med natur
reservat.
Stuehuset er opført i 1934 og restaureret i 1976. Avlsbygningerne består af kvægstald 
fra 1934 ændret i 1978, svinestald fra 1934 udvidet i 1963, maskinhuse fra 1935 og 
1972. Gården drives med en svineproduktion på 16 årssøer, der produceres 325 slagte
svin årligt. Der er 1 traktor samt kornsilo.

FORRETGÄRDVEJ 15, "MARIES- 
MINDE", MOLTRUP, 6100 HA
DERSLEV, tlf. 74-522193.
HANS ERIK PETERSEN, gårdejer, 
født d. 11.-7.-1937, søn af Ma
ren Margrethe og Peter Peter
sen, gift d. 29.-9.-1963 med 
Ester Cathrine Arnum, sygehjæl
per, født d. 24.-4.-1938, datter 
af Kjerstine og Evaldt Arnum. 
Parret har børnene: Torben, født 
d. 26.- 6.-1964 og Margit, født
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d. 8.-11.-1966. H.E.P. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården i 
1963 fra sin mor Maren Margrethe Petersen. Gården har været i slægtens eje siden 
1934. Ejendomsskyld 960.000. Areal 18 ha.
Stuehuset er opført i 1934 og restaureret senest i 1991. Avlsbygningerne består af 
kombineret kvæg- og svinestald samt lade begge fra 1934 og maskinhus fra 1960. Går
den drives med en kvægproduktion på 13 årskøer, 15 ungdyr og 5 slagtekalve af racen 
SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der 1 traktor, kornsilo, portionstørreri 
med varm og kold luft samt oliefyr.

FORRETGÅRDVEJ 17, "FORRETGÅRD", MOLTRUP, 6100 HADERSLEV, tlf. 74- 
522192.
HANS CHRISTIAN MOOS, gårdejer, født d. 20.-3.-1932, søn af Helena Andrea og 
Marius Christian Moos, gift d. 5.-3.-1966 med Edith Ivera Holm, sygehjælper, født d. 
16.-9.-1941, datter af Karen Nørgaard og Iver Nissen Holm. Parret har børnene: Irene, 
født d. 28.-4.-1967, Thorkild Christian, født d. 27.-6.-1970 og Martin Iver, født d. 
17.-5.-1973.
H.C.M. har været på Haslev Landbrugsskole og er kirkekasserer for Moltrup Kirke. 
Han overtog gården d. 1.-3.-1964 fra Nic Boysen.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 44,5 ha., heraf tilkøbt 10 ha. Der er forpagtet 5 ha. 
Stuehuset er opført omkr. 1800 og restaureret i 1975. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1910 moderniseret i 1978, garage og værksted fra omkr. 1800, lade fra 1910 
og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 40 årskøer, 50 ungdyr og 20 
slagtekalve af racen SDM, desuden er 150 par slagteduer. Planteproduktionens salgs
afgrøder er raps og hvede. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, korn- og plansilo med 
varm og kold lufts tørreri samt halmfyr.

FORRETGÅRDVEJ 25, "BLÆS- 
BJERG", BRAMDRUP, 6100 HA
DERSLEV, tlf. 74-528722.
JØRGEN LEI, landmand, født d. 
10.-12.-1946, søn af Grethe og 
Hans Christian Lei, gift d. 16.- 
2.-1980 med Lona Iversen, skatte
revisor, født d. 9.-5.-1954, datter 
af Frida og Ejner Iversen.
J.L. har været på Ladelund Land
brugsskole. Han overtog gården i 
1982 fra Anne Jensen.

Ejendomsskyld 630.000. Areal 10 ha. Der er forpagtet 5 ha.
Stuehuset er opført i 1923. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade begge fra 
1923, laden er udvidet i 1963. Gården drives med en kvægproduktion på 3 årsamme- 
køer, 3 ungdyr og 3 slagtekalve af racen Hereford. Planteproduktionens salgsafgrøder 
er lucerne og byg. Der er 2 traktorer og 1 halmfyr.
J.L. driver desuden 12 ha. plantage i Tinglev.

FORRETGÅRDVEJ 27, "ENGESBJERG", MOLTRUP, 6100 HADERSLEV, tlf. 74- 
521988.
KARLO WOLDEMAR, gårdejer, født d. 9.-8.-1943, søn af Dagny og Jacob Woldemar, 
gift d. 19.-7.-1975 med Lis Iversen, medhjælpende hustru, født d. 21.-7.-1951, datter 
af Johanne og Hans Christian Iversen. Parret har døtrene: Susanne, født d. 28.-8.- 
1976, Katrina, født d. 31.-8.-1978, og Charlotte Marlene, født d. 13.-8.-1982.
K.W. har været på Gråsten Landbrugeskole. Han overtog gården i 1973 fra sin far 
Jacob Woledemar. Nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 2.900.000. Areal 35 ha., heraf tilkøbt 4 ha-
Stuehuset er opført i 1906, det er restaureret og udvidet i 1987. Avlsbygningerne 
består af kvægstald fra 1906 ændret til farestald i 1975, minklade fra 1984, svinestald 
fra 1912 moderniseret til drægtighedsstald i 1975, 3 klimastalde fra 1987, fedestald 
fra 1975 moderniseret i 1990, fedestald fra 1983, lade og maskinhus begge fra 1989, 2 
gylletanke og 3 gastætte siloer. Gården drives med en svineproduktion på 150 årssøer,
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der produceres 3.300 slagtesvin årligt, desuden er der noget Herefordkvæg samt 1 
ridehest. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps, ærter og græsfrø. Der er 5 trak
torer, 1 mejetærsker, plan- og kornsilo med varm og kold lufts tørreri samt stald
varme til stuehuset. K.W. ejer og driver også Bramdrup Vestergade 15, Haderslev.

FREDESHØJ 12, "FREDESHØJ", 
HEJSAGER, 6100 HADERSLEV, 
tlf. 74-571232.
INGEFRED RAVN, gårdejer, født 
d. 1.-8.-1943, datter af Agnes og 
Aage Hansen, gift d. 1.-6.-1963 
med Jens Ravn, født d. 4.-6.- 
1935, søn af Petra og Iver Ravn. 
Parret har børnene: Annette, 
født d. 15.-5.-1964, og Iver, født 
d. 24.-1.-1975.
I.R. arbejder som sygehjælper.

Gården blev overtaget d. 1.-3.- 1962 fra J.R.'s far Iver Ravn.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 50 ha., heraf 2,1 ha. skov og 2 ha. eng. Der er 
bortforpagtet 45 ha.
Stuehuset er opført i 1854 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald med fedesvinestald på loftet fra 1922, svinestalde fra 1854 og 1922 samt lade 
fra 1922 restaureret i 1990. Der er 1 traktor og kombi træfyr.

FREDSTEDVEJ 15, "FREDSTED- 
GÅRD", FREDSTED, 6100 HA
DERSLEV, tlf. 74-520320.
ERIK EJLERTSEN, gårdejer, 
født d. 5.-1.-1946, søn af Bodil 
og Kaj Ejlertsen, gift d. 4.-12.- 
1971 med Elly Kliver, husmor, 
født d. 13.-5.-1948, datter af 
Mimmi og Jørgen Kliver. Parret 
har døtrene: Tina, født d. 22.- 
4.-1975, og Anette, født d. 24.- 
4.-1978.
E.E. er afdelingsingeniør hos 
Ove Arkit. Han overtog gården
d. 1.-2.-1983 fra Rasmus Rasmussen.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 20,8 ha., heraf 3 ha. skov og 6 ha. eng. 
Stuehuset er opført i 1983. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1949 moderniseret 
til kødkvæg i 1985 samt lade fra 1949. Gården drives med en kødkvægsproduktion på 5 
ammekøer, 5 ungdyr og 3 slagtekalve af racen Hereford, desuden er der 1 avlstyr og 3 
heste af racen Dansk Varmblod. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, byg, raps 
og rug. Der er 1 traktor, kornsilo, korntørreri med varm og kold luft samt varme
pumpe.

FREDSTEDVEJ 18, "KILDEGÅRDEN", FREDSTED, 6100 HADERSLEV, tlf. 74-522090. 
ERIK AXEL, landmand, født d. 13.-3.-1958, søn af Helga og Martin Axel, gift d 3.- 
11.-1986 med Astrid Thysen Sørensen, kontorassistent, født d. 12.-1.-1960, datter af 
Birgithe og Arne Sørensen. Parret har sønnen Niels Henrik, født d. 4.-10.-1989.
E.A. har været på Ladelund og Gråsten landbrugsskoler. Han overtog gården i 1979 fra 
sin mor Helga Axel. Gården har været i slægtens eje siden 1960.
Ejendomsskyld 1.850.000. Areal 47 ha., heraf 5 ha. skov.
Stuehuset er opført omkr. 1880. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1856 moder
niseret i 1980 og 1984, lade tilbygget til stald i 1960, maskinhus fra 1985 og gylle
tank. Gården drives med en produktion på 400 slagtekalve årligt. Planteproduktionens 
salgsafgrøder er raps, ærter, byg og hvede. Der 4 traktorer, 1 mejetærsker, korn- og 
plansilo begge med varm og kold lufts tørreri samt kombineret træfyr.
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FREDSTEDVEJ 31, "SØHOLM", 
FREDSTED, 6100 HADERSLEV, 
tlf. 74-528858.
JENS BANG HANSEN, gårdejer, 
født d. 20.-3.-1962, bor sammen 
med Mona Rudebeck, sygeplejer
ske, født d. 9.-2.-1961. Parret 
har datteren Mette, født d. 16.- 
2.-1991.
J.B.H. har været på Gråsten og 
Bygholm landbrugsskoler. Han 
overtog gården i 1987 fra Jørgen

Christiansen. Ejendomsskyld 3.200.000. Areal 60 ha., heraf 5 skov og 5 ha. eng. Der er 
forpagtet 23 ha.
Stuehuset er opført i 1886. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1982, ungdyrstald 
og kalvestald begge fra 1982, kvægstald fra 1936 ændret til mejeri i 1982, foderlade 
fra 1982, lade fra 1936 og gylletank. Gården drives med en besætning på 105 årskøer 
og 100 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg og hvede. Der 
er 2 traktorer, 1 gummiged og staldvarme til stuehuset. På gården er ansat 1 fast 
medhjælper, man har 2-3 skoledrenge til hjælp. Fra gården drives "Gårdmejeriet 
Søholm."

FÆRGEVEJ 12, AARØSUND, 
6100 HADERSLEV, tlf. 74-584248. 
AAGE SNEDKER, gårdejer, født 
d. 29.-4.-1919, søn af Margrethe 
og Jens Jensen, gift d. 28.-4.- 
1946 med Gerda Nielsen, med
hjælpende hustru, født d. 11.-5.- 
1923, datter af Inga og Hans Ni
elsen. Parret har børnene: Bir
the, født d. 6.-7.-1947, Preben, 
født d. 6.-6.-1948, Inga, født d. 
11.-5.-1949, Bodil, født d. 1.- 
4.-1952, og Jens, født d. 26.-5.-1954.
AA.S. har været på Vejlby Landbrugsskole. Han overtog gården i 1968 fra Marie og 
Jeppe Thede.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 20 ha., heraf 4,2 ha. eng. Der er bortforpagtet 3 ha. 
Stuehuset er opført før 1890 og restaureret senest i 1978. Avlsbygningerne består af 
kvægstald fra før 1890 og moderniseret i 1978, garage og værksted fra før 1890 og 
lade fra før 1890 senere udvidet. Gården drives men en kødkvægsproduktion på 10 års- 
ammekøer, 5 ugndyr og 10 slagtekalve af racen Simmentaler, desuden er der 12 moder
får af racen Texel. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, ærter, byg og 
hvede. Der er 1 traktor, kornsilo samt korntørreri med varm og kold luft.

FÆRGEVEJ 22, AARØSUND, 
6100 HADERSLEV, tlf. 74-584375. 
PETER JØRGEN HANSEN, gård
ejer, født d. 17.-3.-1936, søn af 
Andrea og Hans Peter Hansen, 
gift d. 25.-11.-1960 med Inger 
Marie Nielsen, medhjælpende hu
stru, født d. 19.-2.-1937, datter 
af Esther og Niels Nielsen. Par
ret har børnene: Hans Peter, 
født d. 14.-3.-1961, Anna Grethe, 
født d. 5.-4.-1962, Niels Jørn, 
født d. 22.-3.-1964 og Else Ma
rie, født d. 30.-5.-1967.
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P.J.H. driver maskinstation. Han overtog gården i 1969 fra sin far Hans Peter Hansen. 
Nuværende ejer er 6. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 10,3 ha., heraf 2 ha. eng. Der er forpagtet 20 ha. 
Stuehuset er opført i 1856 og restaureret i 1959. Avlsbygningerne består af kvægstald 
fra 1939 moderniseret og udvidet i 1972, kornlade og værksted fra 1915, halmlade fra 
1978, maskinhus fra 1981, foderhus fra 1973 og indendørs køresilo. Gården drives med 
en kvægproduktion på 20 årskøer, 22 ungdyr og 10 slagtekalve af racen SDM. Plante
produktionens salgsafgrøder er hvede og byg. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 
enkorns roe-såmaskine med 12 rækker, 1 dynedreve special harve, plansilo samt korn
tørreri med kold luft.

FÆRGEVEJ 37, AARØSUND, 
6100 HADERSLEV, tlf. 74-584252. 
PETER NISSEN, husmand, født d. 
27.-5.-1923, søn af Bothilde og 
Jørgen Nissen.
P.N. har været på Husmandsskole 
ved Odense. Han overtog gården 
i 1956 fra sin far Jørgen Nissen. 
Nuværende ejer er 6. generation 
på gården.
Ejendomsskyld 820.000. Areal 8 
ha. Der er forpagtet 4 ha. og 
bortforpagtet 3 ha.
Stuehuset er opført i 1858 og 
restaureret i 1961. Avlsbygnin

gerne består af kvægstald fra 1938 udvidet 2 gange, svinestald fra 1958, lade fra 1910 
og maskinhus fra 1960. Gården drives med en svineproduktion på 3 årssøer, der produ
ceres 50 slagtesvin årligt, desuden er der ænder, gæs og kyllinger. Planteproduktionens 
salgsafgrøde er byg. Der er 2 traktorer, kornsilo, korntørreri med varm og kold luft 
samt gastilslutning.

GAMMEL KABDRUPVEJ 4, SIL
LERUP, 6100 HADERSLEV, tlf. 
74- 566398.
JOHANNES A. DINSEN, gårdejer, 
født d. 22.-3.-1913, søn af Marie 
og Julius Dinsen.
J.A.D. overtog gården i 1966 fra 
sin mor Marie Dinsen. Gården 
har været i slægtens eje siden 
1913.
Ejendomsskyld 520.000. Areal 10 
ha., heraf tilkøbt 1 ha. Jorden 
er bortforpagtet.
Stuehuset er opført omkr. 1860. 
lade alle fra omkr. 1860.

Avlsbygningerne består af kvægstald, svinestald og

GAMMELBROVEJ 56, "AARØSUND FRUGTPLANTAGE", AARØSUND, 6100 HADER
SLEV, tlf. 74-584151.
PETER CHRISTIANSEN, gartner, født d. 7.-11.-1952, søn af Edith og Christian Chri
stiansen, gift d. 15.-11.-1975 med Esther Kyhl, medhjælpende hustru, født d. 25.-3.- 
1955, datter af Gerda og Bendix Kyhl. Parret har døtrene Annette, født d. 
21.-2.-1978, Lene, født d. 2.-12.-1979, og Stine, født d. 20.-12.-1984.
P.C. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården i 1981 fra Rasmus 
Knudsen.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 6 ha., heraf 5 ha. æbleplantage. Der er forpagtet 65 
ha.
Stuehuset er opført omkr. 1951. Avlsbygningerne består af lagerrum fra før 1940 samt
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kølerum og hal. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af kartof
ler, løg, kinakål, æbler, pærer, blommer, kirsebær, solbær, hindbær, ribs, byg, hvede, 
ærter og sukkerroer. Der er 5 traktorer, 1 mejetærsker, 1 løgoptager, 1 kartoffelopta
ger, 1 pakkeanlæg samt 1 sorterings- og renseanlæg til løg. I sæsonen anvendes løs 
medhjælp.

GRARUP OVERBY 11, GRARUP, 6100 HADERSLEV, tlf. 74-571285.
VIGGO Winther, gårdejer, født d. 31.-3.-1930, søn af Eva og Skjalm Winther, gift d. 
15.-4.-1954 med Edel Elisabeth Wrae, medhjælpende hustru, født d. 16.-6.-1933, datter 
af Kitty og dens Wrae. Parret har børnene: Carsten Boe, født d. 6.-2.-1955 og Kitty, 
født d. 1.-1.-1958.
V.W. har været på Ladelund Landbrugsskole, han er hegnsynsmand samt første supple
ant til Byrådet. Han overtog gården i 1967 fra Viktor Juhl.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 20,7 ha.
Stuehuset er opført 1846 og restaureret senest i 1989. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1928 moderniseret og udvidet i 1970, svinestald og lade begge fra 1928 samt 
maskinhus fra 1975. Gården drives men en svineproduktion på 2 årssøer, der produce
res 15 slagtesvin årligt, desuden er der 5 moderfår af racen Oxford Down. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er vinterraps, vinterbyg, vårbyg og sukkerroer. Der er 3 trak
torer, andel i mejetærsker, kornsilo, korntørreri med varm og kold luft samt halmfyr. 
V.W. ejer og driver også "Spånshøj", som han overtog i 1957 fra Karl Petersen.

GRARUP OVERBY 14, GRARUP, 
6100 HADERSLEV, tlf. 74-571217. 
NIS SKAU, gårdejer, født d. 26.- 
6.-1948, søn af Anne og Asmus 
Skau.
N.S. overtog gården i 1979 fra 
sin far Asmus Skau. Nuværende 
ejer er 4. generation på gården. 
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 
35 ha., heraf tilkøbt 2,5 ha., der 
er 1,5 ha. skov.
Stuehuset er opført før 1900 og

restaureret senest i 1989. Avslbygningerne 
i 1974, ungkvægsstald fra 1974, svinestald 
fra 1948, foderlade fra 1984, maskinhus 
Gården drives med en svineproduktion på

består af kvægstald fra 1941 moderniseret 
fra 1968, garage, værksted og fyrrum alle 
fra 1973, gylletank og indendørs køresilo.
18 årssøer, der produceres 350 slagtesvin

årligt, desuden er der 70 fedekalve. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter 
og fabriksroer. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo samt korntørreri med varm 
og kold luft.

GRARUP OVERBY 31, GRARUP, 
6100 HADERSLEV, tlf. 74-571282. 
ESKILD BRAM, gårdejer, født d. 
11.-1.-1927, søn af Johanne og 
Mathias Bram, gift d. 11.-7.-1952 
med Anna Mathilde Barsøe, med
hjælpende hustru, født d. 14.-6.- 
1931, datter af Dora og Hans 
Barsøe. Parret har børnene: Ma
thias, født d. 21.-5.-1953 og død 
d. 6.-4.-1990, Hans, født d. 29.- 
11.-1954, og Anne Marie, født d. 
4.-3.-1959.
E.B. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han forpagtede gården fra d. 1.-5.-1952 til 
han overtog den i 1957 fra sin far Mathias Bram. Gården har været i slægtens eje 
siden 1912.
Ejendomsskyld 2.750.000. Areal 60 ha., heraf 2,5 ha. skov.
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Stuehuset er opført før 1850 og løbende restaureret siden 1952. Avlsbygningerne 
består af kvægstald fra 1925 moderniseret i 1956, hestestald fra 1925 ændret og ud
videt til ungkreaturer i 1956, svinestald fra 1843 restaureret senest i 1989, svinestald 
fra 1978, lade fra 1843, maskinhus fra 1936 og udendørs køresilo, desuden er der foder
mesterbolig og daglejerbolig, som begge udlejes. Gården drives med en besætning på 
41 årskøer og 55 ungdyr af racen SDM, desuden er der en slagtesvineproduktion på 
1.350 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er fabriksroer, raps og ærter. Der 
er 4 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, silohus, korntørreri med varm og kold luft.

GRARUPVEJ 21, "SKØTTSMIN- 
DE", GRARUP, 6100 HADERSLEV, 
tlf. 74-571280.
AKSEL HØJER SKØTT, gårdejer, 
født d. 19.-4.-1911, søn af Marie 
Bothilde og Simon Christian 
Skøtt, gift d. 20.-2.-1943 med 
Gerda Schmidt, husmor, født d. 
8.-6.-1917, datter af Eline Kri
stine og Mads Peter Schmidt. 
Parret har børnene: Birgit Loui
se, født d. 28.-8.-1943, Knud 
Christian, født d. 10.-5.-1946,

Aksel, født d. 7.-1.-1953, og Karen Marie, født d. 2.-12.-1956.
A.H.S. overtog gården i 1968 fra sin far Christian Skøtt. Nuværende ejer er 4. gene
ration på gården.
Ejendomsskyld 630.000. Areal 8 ha.
Stuehuset er opført i 1890 og udvidet i 1968. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 
1908, kornlade fra 1950 og lade fra 1989. Gården drives med en besætning på 10 fede- 
ungdyr, 3 moderfår samt høns. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, byg og 
hvede. Der er 1 traktor og kornsilo.

GRARUPVEJ 24, "GRARUPGAARD", 6100 HADERSLEV, tlf. 74-571203.
A.S.G. Fromm, gårdejer, født d. 8.-5.-1957, søn af Aase Christine og Thomas A. 
Gunge Fromm, gift d. 17.-6.-1988 med Margot Mohr, sygeplejerske, født d. 1.-4.-1964, 
datter af Marie og Erik Mohr. Parret har sønnerne: Thomas, født i 1966, og Jeppe, 
født i 1990.
A.S.G.F. er kaptajn i hæren og er uddannet agrar merconom. Han overtog gården d. 
1.-1.-1990 fra sin far Thomas A. G. Fromm. Nuværende ejer er 15. generation på går
den. Areal 80 ha., heraf 6 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1700-tallet. Avlsbygningerne består kvægstald og lade begge fra 
1990, køresilo og gastæt silo. Gården drives med en besætning på 105 slagtekalve af 
racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, lucerne og raps. Man har 
1 skoledreng til hjælp. A.S.G.F. ejer og driver også Stenderupvej 28, 6100 Haderslev.

GRARUPVEJ 25, GRARUP, 6100 HADERSLEV, tlf. 74-571271.
JØRGEN BRAM, gårdejer, født d. 18.-6.-1967, søn af Christel og Jes Bram, bor sam
men med Leila Schmidt, kontorassistent, født d. 10.-4.-1966, datter af Annegrethe og 
Jørgen Schmidt.
J.B. har været på Tønder og Gråsten landbrugsskoler. Han overtog gården d. 1.-6.- 
1991 fra sin far Jes Bram.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 38,7 ha., heraf 4 ha. eng og 3/4 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1872. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1927 ændret til 
svin i 1967, fedesvinestald fra 1973, lade fra 1927 og maskinhus fra 1974. Gården 
drives med en svineproduktion på 25 årssøer, der produceres 500 slagtesvin årligt, 
svinebestanden skal udvides. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og 
fabriksroer. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, korntørreri med varm og kold 
luft samt halmfyr.
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GRARUPVEJ 52, "RUDBÆKSMINDE", GRARUP, 6100 HADERSLEV, tlf. 74-571210. 
PETER THYSEN SØRENSEN, gårdejer, født d. 12.-1.-1960, søn af Birgitte og Arne 
Sørensen, gift d. 13.-1.-1990 med Bente Qvortrup Larsen, buschauffør, født d. 1.-7.- 
1957, datter af Inger og Poul Anker Larsen. Parret har børnene: Charlotte, født d. 
12.-11.-1978, og Jens Peter, født d. 19.-1.-1991.
P.T.S. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1990 fra 
Christian Kiil.
Ejendomsskyld 2.500.000. Areal 22 ha., heraf 1,5 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1870 og restaureret fra 1990-91. Avlsbygningerne består af 
kvægstald fra omkr. 1900 ændret til farestald i 1978 og igen i 1991 til smågrise, 
goldsostald fra 1978, farestald fra 1991, makinhus fra 1984, gylletank og garage. 
Gården drives med en svineproduktion på 110 årssøer, der sælges 2.500 smågrise år- 
ligt, desuden er der 1 ridehest og 2 ponyer. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og 2 
kornsiloer. På gården er ansat 1 fast medhjælper.

GRARUPVEJ 65, "FUGLSANGGÅRD", HEJSAGER, 6100 HADERSLEV, tlf. 74-571348. 
JENS PETER FROM, gårdejer, født d. 15.-5.-1944, søn af Gerda og Hans From, gift d. 
9.-3.-1968 med Karen Lei, lærer, født d. 24.-3.-1946, datter af Hanne og Frede Lei. 
Parret har børnene: Hanne, født d. 2.-8.-1968, og Hans, født d. 19.-6.-1971.
J.P.F. har været på Vejlby Landbrugsskole, han er medlem af bestyrelsen for Hader
slev Amts Landboforening, medlem af Landsudvalget for Svin samt formand for SPF- 
selskabet. Han overtog gården i 1971 fra sin far Hans From. Gården har været i slæg
tens eje siden 1942.
Ejendomsskyld 2.966.000. Areal 80 ha., heraf tilkøbt 37 ha., der er 11 ha. skov og 9 
ha. eng. Der er forpagtet 26 ha.
Stuehuset er opført i 1806 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af sostalde 
fra 1974 og 1978, lade og maskinhus begge fra 1974 samt gylletank. Gården drives 
med en svineproduktion på 225 årssøer, der sælges 4.300 smågrise og 50 slagtesvin 
årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter, hvede, rug og byg. Der er 3 
traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, korntørreri med varm og kold luft samt halmfyr. 
På gården er ansat 1 fodermester og 1 fast medhjælper.

GRETBJERGVEJ 7, STEVELT, 6100 HADERSLEV, tlf. 74-584354.
JEPPE ERIK MORTENSEN, gårdejer, født d. 4.-1.-1951, søn af Marie og Jens Mor
tensen, gift d. 19.-5.-1984 med Tove Weber Wollesen, frisør/medhjælpende hustru, født 
d. 29.-3.-1958, datter af Anne Margrethe Johanne Weber og Orla Wollesen. Parret har 
sønnen Buster, født d. 30.-10.-1990.
J.E.M. driver maskinstation og har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog 
gården d. 31.-12.-1978 fra sin far Jens Mortensen. Nuværende ejer er 4. generation på 
gården, som har været i slægtens eje siden 1880.
Ejendomsskyld 2.800.000. Areal 65,7 ha., heraf tilkøbt 18 ha., der er 6 ha. skov og 8 
ha. eng. Der er forpagtet 7 ha.
Stuehuset er opført i 1880. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1880 senere æn
dret til kalve, kostald fra 1965 udvidet i 1989, garage og salon begge fra 1983, foder
lader fra 1983 og 1989, maskinhus fra 1972, ajlebeholder og indendørs køresilo. Gården 
drives men en kvægproduktion på 50 årskøer, 60 ungdyr og 20 slagtekalve af racen 
SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede og fabrikssukkerroer. Der er 3 
traktorer, 1 mejetærsker, plan- og kornsilo begge med varm og kold lufts tørreri samt 
træfyr.

GRØDEBØLVEJ 11, "GRØDEBØLGÅRD", GRØDEBØL, 6100 HADERSLEV, tlf. 
74-524294.
BRUNO CORDSEN NIELSEN, gårdejer/pelsdyravler, født d. 7.-10.- 1932, søn af Mar
grethe og Christian Nielsen, gift d. 3.-4.-1958 med Inger C. Beck, overassistent, født 
d. 2.-3.-1937, datter af Krestine og Villy Beck. Parret har børnene: Susanne, født d. 
12.-2.-1959, Ghita, født d. 10.-6.-1960 og Christian, født d. 9.-6.-1964.
G.C.N. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1958 fra sin 
far Christian Nielsen. Nuværende ejer er 10. generation på gården, som har været i 
slægtens eje fra før 1650.
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Ejendomsskyld 3.000.000. Areal 
75 ha., heraf 2,5 ha. skov og 1,5 
ha. eng. Der er forpagtet 17 ha. 
"Grødebølgård"s stuehus er opført 
i 1497 og løbende restaureret i 
gammel stil. Avlsbygningerne be
står af svinestald og lade begge 
benyttet til kvægstald samt 35 
minkhaller. Desuden er der af
tægtshus fra 1497 og 2 landar
bejderboliger fra henholdsvis 
1963 og 1965. Gården drives

med en besætning på 2.000 minktæver. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og 
hvede. Der er 3 traktorer. Gården bliver drevet med hjælp fra maskinstation. På 
minkfarmen er ansat 2 faste medhjælpere.

GRØDEBØLVEJ 17, "MORTENSGÅRD", GRØDEBØL, 6100 HADERSLEV, tlf. 74- 
522655.
SVEN KNUDSEN, gårdejer, født d. 15.-9.-1935, søn af Hanne og Hans Knudsen, gift d. 
29.-6.-1963 med Nelly Knudsen, landhusmor, født d. 28.-1.-1940 i Holland. Parret har 
børnene: Peter, født d. 4.-3.-1965, Johannes, født d. 1.-5.-1968, og Sven, født d. 
27.-5.-1972.
S.K. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-1.-1962 fra sin 
far Hans Knudsen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 6.700.000. Areal 60 ha., heraf tilkøbt 26 ha. Der er forpagtet 50 ha. 
Stuehuset er fra før år 1900 og restaureret i 1990. Avlsbygningerne består af spalte
stald til ungkreaturer fra 1973, 2 kyllingehuse fra 1989 og 1 fra 1991, lader fra 1975 
og 1989, maskinhus fra 1979, gylletank og gastæt silo. Desuden er der landarbejderbo
liger fra 1972 og 1975. Gården drives med en besætning på 150.000 kyllinger pr. gang, 
desuden er der goldkøer fra "Tørninggård". Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, 
hvede og byg. Der er 4 traktorer, 1 markvandingsanlæg, kornsilo, korntørreri med 
varm og kold luft samt halmfyr. På gården er ansat 2 faste medhjælpere.
S.K. ejer og driver også Knagstedvej 1, Vojens Kommune og Aabenråvej 164, 6100 
Haderslev.

GYMOSEVEJ 10, "GYMOES", ÅSTRUP, 6100 HADERSLEV, tlf. 74-579135.
MATHIAS MADSEN, gårdejer, født d. 4.-3.-1945, søn af Clara og Hans Madsen, gift d. 
23.-5.-1968 med Ingrid Juhl, medhjælpende hustru, født d. 7.-8.-1945, datter af 
Chatarina og Marius Juhl. Parret har børnene: Hans, født d. 3.-12.-1970, Torben, født 
d. 20.-2.-1973, Margit, født d. 12.-2.-1975, og Randi, født d. 13.-8.-1977. 
M.M. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården i 1966 fra sin mor 
Clara Madsen. Nuværende ejer er 5. generation på gården.
Ejendomsskyld 2.700.000. Areal 60 ha., heraf tilkøbt 8 ha., der er 5 ha. skov og 3 ha. 
eng. Der er forpagtet 50 ha.
Stuehuset er opført i 1854. Avlsbygningerne består af svinestald fra 1971, fedestald 
fra 1976, lade fra omkr. 1854, maskinhuse fra 1974 og 1985, gylletank og gastæt silo 
til korn. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 3.000 stk. årligt. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er raps, ærter og græsfrø. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 
kornsilo med varm og kold lufts tørreri samt staldvarme til stuehuset.

GÅSEVIG 2, "GÅSEVIG", SØNDERBALLE, 6100 HADERSLEV, tlf. 74-575258. 
CARL HEINZ SCHMIDT, gårdejer, født d. 3.-3.-1935, søn af Emilie og Carl Schmidt, 
gift d. 23.-7.-1966 med Guni Margot Johansen, medhjælpende hustru, født d. 5.- 
7.-1938, datter af Margot og Wilhelm Johansen. Parret har børnene: Carsten, født d. 
3.-12.-1968, Susanne, født d. 26.-4.-1970 og Randi, født d. 27.-6.-1975.
C.H.S. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han forpagtede gården i 1964 og overtog 
den i 1968 fra sin far Carl Schmidt. Nuværende ejer er 12. generation på gården, som 
har været i slægtens eje siden 1576.
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og 98 ungdyr af racen SDM, desuden er der 1 æsel

Ejendomsskyld 2.600.000. Areal 
60 ha., heraf 8 ha. skov og 3 ha. 
eng. Der er forpagtet 39 ha. 
"Gåsevig"s stuehus er opført 
omkr. 1750 og restaureret senest 
i 1975. Avlsbygningerne består af 
kvægstald fra 1972, stald renove
ret i 1920 benyttes til foder, 
maskinhuse fra 1952 og 1977, 
foderlade fra 1952, gylletank og 
udendørs køresilo. Gården drives 
med en besætning på 40 årskøer 
og 2 geder. Planteproduktionens 

salgsafgrøder er frøgræs, raps, maltbyg, vinterbyg og foderhvede. Der er 3 traktorer, 
1 mejetærsker, 3 kornsiloer, plansilo, korntørreri med varm og kold luft, anpart i 
vindmølle samt træfyr.

HAJSTRUPGADE 13, "IN- 
GEBORGMINDE", HAJ
STRUP, 6100 HADERSLEV. 
HELGA SØRENSEN, gård
ejer, datter af Margrethe 
og Simeon Sørensen.
H.S. overtog gården i 1967 
fra sin far Simeon Søren
sen. Gården har været i 
slægtens eje siden 1918. 
Ejendomsskyld 1.350.000. 
Areal 25 ha., heraf 1 ha. 
skov. Der er bortforpagtet 
23 ha.

1923. Avlsbygningerne består af kvægstald, svinestald,Stuehuset er restaureret i
vognport, værelser og lade alle fra 1923.

HAJSTRUPGADE 20, HAJSTRUP, 6100 HADERSLEV.
CHRISTIAN DECKER, gårdejer, født d. 28.-5.-1925, søn af Maren Marie og Jeppe 
Decker, gift d. 11.-12.-1954 med Nora Bramsen, medhjælpende hustru, født d. 17.-9.- 
1925, datter af Helga Bramsen og Alfred Mortensen. Parret har børnene: Helga, født 
d. 8.-4.-1954, Margit, født d. 13.-3.-1955, Jeppe, født d. 9.-2.-1956, Jørn Alfred, født 
d. 18.-7.-1958, og Eva, født d. 7.-2.-1960.
C.D. er uddannet driftsleder fra Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården i 1962 
fra Caroline Decker. Nuværende ejer er 5. generation på gården, som har været i 
slægtens eje siden 1720.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 28 ha., heraf 0,5 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1720 og restaureret i 1981. Avlsbygningerne består af hestestald 
og lade. C.D. ejer og driver også Stokkehovedvej 4, 6500 Vojens.

HAJSTRUPGADE 28, HAJSTRUP, 6100 HADERSLEV, tlf. 74-584558.
PEDER OLE FRIIS, gårdejer, født d. 8.-5.-1945, søn af Doris og Ole Peder Friis, gift 
d. 29.-6.-1969 med Elly Jørgensen, gårdejer, født d. 6.-8.-1944, datter af Anna og 
Jørgen Jørgensen. Parret har børnene: Anneken, født d. 26.-4.-1979, og Ole Peder, 
født d. 8.-6.-1973.
E.J. arbejder som børneinstitutionsleder. P.O.F. er lastvognssælger. Parret overtog 
gården i 1974 fra E.J.'s mor Anna Jørgensen. Gården har været i slægtens eje siden 
1750. Areal 14 ha., heraf 1,5 ha. skov. Der er bortforpagtet 12 ha.
Stuehuset er opført i 1850 og restaureret i 1974. Avlsbygningerne består af kvægstald 
fra omkr. 1900 og maskinhus fra 1850. Der er 1 halmfyr.
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HAJSTRUPGADE 31, "LIN
DEGÅRD", HAJSTRUP, 
6100 HADERSLEV, tlf. 
74-584886.
CHRISTIAN SØNDERGAARD 
KNUDSEN, gårdejer, født 
d. 16.-4.-1956, søn af Niel
sine og Arne Knudsen, gift 
d. 2.-6.-1984 med Karin 
Holm, medhjælpende hustru, 
født d. 17.-9.-1959, datter 
af Margrethe og Hans 
Holm. Parret har børnene:

Mads, født d. 15.-3.-1985, Signe, født d. 23.-11.-1987 og Mette Kathrine, født d. 
25.-8.-1989. C.S.K. har været på Ladelund og Dalum landbrugsskoler. Han overtog 
gården i december 1980 fra Erik Ravn.
Ejendomsskyld 1.550.000. Areal 32 ha., heraf 2 ha. skov. Der forpagtet 58 ha.
Stuehuset er opført i 1982. Avlsbygningerne består af svinestald fra omkr. 1900 æn
dret til butik, købe- og lagerrum i 1990, hvorfra der sælges frugt og grønsager, der er 
lade fra omkr. 1900 og maskinhus fra 1986. Gården drives udelukkende med plantepro
duktion bestående af fabriksroer, raps, byg, hvede, kartofler og kinakål. Der er 5 trak
torer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, 1 plantemaskine, 1 kartoffeloptager, korn
silo samt korntørreri med varm og kold luft. På gården er ansat 2 faste medhjælpere.

HAJSTRUPGADE 34, HAJ
STRUP, 6100 HADERSLEV, 
tlf. 74-584397.
CHRISTIAN HANSEN, gård
ejer, født d. 11.-1.-1916, 
søn af Christine og Julius 
Hansen, gift d. 19.-3.-1947 
med Johanne Kjær, husmor, 
født d. 20.-4.-1923, datter 
af Anne og Peter Kjær. 
Parret har sønnen Julius, 
født d. 13.-11.-1948.
C.H. har været på Gråsten 
Landbrugsskole og er med
lem af bestyrelsen for Sønderjysk Skoleforening. Han overtog gården i 1943 fra sin far 
Julius Hansen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 27 ha., heraf 1,3 ha. skov.
Stuehuset er fra før 1850 og restaureret i 1914. Avlsbygningerne består af kvægstald 
fra omkr. 1931 udvidet med spaltestald i 1968, svinestald fra 1800 ændret til garage, 
værksted fra 1978, biludstillingshus fra 1987, lade fra 1928 og maskinhus fra 1975. 
Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede og ærter. Der er 2 traktorer, korn
silo, korntørreri med varm og kold luft samt træ kombifyr.

HAJSTRUPGADE 40, "MIDTBYGÅRD", HAJSTRUP, 6100 HADERSLEV, tlf. 74-584279. 
ERIK BONDE HANSEN, gårdejer, født d. 30.-7.-1958, søn af Inge Maria og Jørgen 
Claus Hansen, bor sammen med Rita Helene Poulsen, plejehjemsassistent, født d. 
23.-1.-1965, datter af Edel og Johannes Poulsen.
E.B.H. har været på Ribe Kjærgård Landbrugsskole. Han forpagtede gården i 1981 og 
overtog d. 1.-1.-1991 fra sin far Jørgen Claus Hansen. Gården har været i slægtens 
eje siden 1620.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 24 ha., heraf 1,3 ha. skov. Der er forpagtet 1 ha.
Stuehuset er opført i 1855. Avlsbygningerne består kvægstald, kombineret lade og 
svinestald samt kornlade alle fra 1926. Gården drives med en svineproduktion på 25 
årssøer, der produceres 400 slagesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps 
og ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og plansilo.
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HA3STRUPGADE 60, "HA3- 
STRUPGÅRD", HA3STRUP, 
6100 HADERSLEV, tlf. 
74-584874.
HANS HENNING RAUN 
FABRISIUS, gårdejer, født 
d. 6.-1.-1967, søn af Ulla 
og Egon Fabrisius.
H.H.R.F. har været på La
delund Landbrugsskole. 
Han overtog gården d. 1.- 
4.-1990 fra Niels Thomsen. 
Ejendomsskyld 2.500.000. 
Areal 55 ha., heraf 5 ha.

skov. Stuehuset er opført i 1863. Avlsbygningerne består af kvægstald, svinestald og 
lade. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af raps, hvede, byg 
og fabriksroer.

HA3STRUPGADE 68, HA3STRUP, 6100 HADERSLEV, tlf. 74-584451.
ARNE MADSEN, gårdejer. Omtales under Hajstrupvej 69.
A.M. overtog gården d. 1.-1.-1990 fra Mads Nissen.
Ejendomsskyld 610.000. Areal 11,2 ha., heraf 1,3 ha. eng og 0,5 ha. skov.
Stuehuset er fra før 1850 og restaureret i 1990. Avlsbygningerne består af kombineret 
kvæg- og svinestald fra før år 1800, lade fra 1949, bilgarage, hønsehus og værksted 
alle fra omkr. 1920 og renoveret i 1990.
A.M. ejer og driver også Hajstrupgade 69, Hajstrup, 6100 Haderslev.

HA3STRUPGADE 69, HAO
STRUP, 6100 HADERSLEV, 
tlf. 74-584451.
ARNE MADSEN, landmand, 
født d. 24.-7.-1942, søn af 
3ohanne og Frederik Mad
sen, gift d. 24.-7.-1965 
med Aase Toft, medhjæl
pende hustru, født d. 17.- 
8.-1942, datter af Olga og 
Sven Aage Toft. Parret 
har børnene: Birthe, født 
d. 20.-9.-1968, og Flemming, født d. 2.-3.-1970.
A.M. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården i 1969 fra sin far 
Frederik Madsen. Nuværende ejer er 5. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.750.000. Areal 39,5 ha., heraf tilkøbt 3,3 ha., der er 3,25 ha. skov. 
Der er forpagtet 14,9 ha. græs.
Stuehuset er opført i 1847 og løbende restaureret fra 1977-90. Avlsbygningerne består 
af kvægstald fra 1956 renoveret i 1979, svinestald fra 1956 ændret til kraturer i 1979, 
kornlade fra 1903, maskinhus fra 1974 og udendørs køresilo. Gården drives med en 
kvægproduktion på 38 årskøer, 60 ungdyr og 7 slagtekalve af racen SDM, desuden er 
der 2 heste af racen Nordbagge. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og sukker
roer. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, kornsilo med varm og kold lufts 
tørreri samt kombineret træfyr.
A.M. ejer og driver også Hajstrupgade 68, Hajstrup, 6100 Haderslev.

HALKLØKKE 12, "GAMMELGÅRD", HALK, 6100 HADERSLEV, tlf. 74-571251.
30RGEN HANSEN, gårdejer, født d. 2.-10.-1946, søn af 3ohanne og Peter Hansen, gift 
d. 18.-2.-1989 med Anneken Christiansen, medhjælpende hustru, født d. 18.-12.-1957, 
datter af Annemarie og Povl Christiansen. Parret har børnene: Annmari, født d. 
27.-5.- 1978 og Peter, født d. 25.-7.-1989.
3.H. overtog gården i 1967 fra Anneken og Peter Ravnsgaard. Nuværende ejer er 8.
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generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1660. Peter Ravnsgaard er 
morbror til J.H.
Ejendomsskyld 1.625.000. Areal 32 ha., heraf 2 ha. skov og 3 ha. eng. Der er for
pagtet 23 ha.
Stuehuset er opført i 1859 og restaureret i 1979. Avlsbygningerne består af kvægstald 
fra 1976, svinestald fra 1859 ændret til maskinlade i 1975, foderlade fra 1987, gylle
tank og indendørs køresilo, desuden er der aftægtshus fra 1859. Gården drives med en 
kvægproduktion på 32 årskøer, 31 ungdyr og 15 slagtekalve af racerne SDM og RDM. 
Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede og vinterraps. Der er 3 traktorer, 1 
mejetærsker, kornsilo samt korntørreri med varm og kold luft.

HALKLØKKE 24, "GAM
MELGÅRD", HALK, 6100 
HADERSLEV, tlf. 74-571250. 
HANS IVERSEN GAMMEL
GAARD, født d. 16.-4.- 
1915, søn af Kjerstine og 
Christian Gammelgaard, 
gift d. 6.-7.-1945 med In
geborg Kristensen, husmor, 
født d. 16.-10.-1918, dat
ter af Ingeborg og Kresten 
Kristensen. Parret har bør
nene: Herdis, født d. 21.- 

11.-1946, Ingrid, født d. 4.-10.-1950, Christian, født d. 7.-4.-1954, og Hans, født d. 7.- 
8.-1959. H.I.G. forpagtede gården d. 1.-4.-1944 og overtog den i 1949 fra sin mor Kjer
stine Gammelgaard. Gården har været i slægtens eje siden 1564. I 1979 købte sønnen 
Christian halvpart i gården. Areal 45 ha., heraf 1 ha. skov og 0,5 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1850 og restaureret i 1925. Avlsbygningerne består af kvægstald 
fra 1910 udvidet i 1923 og ændret til svin i 1979, svinestald fra 1979, baghus og lade 
begge fra 1850 samt gylletank. Gården drives udelukkende med planteproduktion be
stående af raps, hvede og byg. Der er 2 traktorer og halmfyr.

HALKVEJ 15, "LILHOLT", SODE, 
6100 HADERSLEV, tlf. 74-571287. 
EGON KJÆR, gårdejer, født d. 
31.-3.-1936, søn af Anna Chatri- 
ne og Jørgen Kjær, gift d. 14.- 
3.-1970 med Inge Nielsen, med
hjælpende hustru, født d. 15.-3.- 
1937, datter af Gerda og Eduard 
Nielsen. Parret har sønnerne: 
Jørgen, født d. 13.-12.-1971, og 
Henrik, født d. 28.-9.-1973.
E.K. har været på Gråsten Land
brugsskole. Han overtog gården 
d. 1.-8.-1966 fra sin far Jørgen Kjær. Gården har været i slægtens eje siden d. 1.-
8.-1920. Ejendomsskyld 2.850.000. Areal 60 ha., heraf 0,5 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1849 og restaureret i 1943. Avlsbygningerne består af kvægstald 
fra 1936 restaureret og ombygget i 1972, ungkvægstald fra 1973, svinestald fra 1959 
ændret og moderniseret til kalve i 1978, hestestald fra 1943 ændret til garage og 
værksted, kyllingehus fra 1964, lade fra 1938, maskinhus fra 1979, gylletank og uden
dørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 64 årskøer, 90 ungdyr og 35 
slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er fabriksroer og hvede. 
Der er 3 traktorer, kornsilo, korntørreri med varm og kold luft samt staldvarme til 
stuehuset. På gården er ansat 1 fast medhjælper. På stuehuset findes en mindeplade, 
hvorpå der står skrevet "Bonden Nis Lorenzen, Lilholt, fremsatte 8.-6.- 1836 i Stæn
derforsamlingen, kravet om Dansk Restssprog i Nordslesvig. Embedsmanden er dog vel 
i Landet for Folkets Skyld - Folket ikke for Embedsmanden."
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HALKVEJ 78, HALK, 6100 HA
DERSLEV, tlf. 74-571452.
PETER HANSEN, gårdejer. Omta
les under Småkærvej 26.
P.H. overtog gården i 1976 fra 
Ellen og Thomas Hansen.
Ejendomsskyld 950.000. Areal 
22,5 ha., heraf 2,5 ha. skov og 8 
ha. eng.
Stuehuset er opført i 1855 og 
restaureret senest i 1977. Avls
bygningerne består af kombine

ret lade og kvægstald fra før 1850. P.H. ejer og driver også Småkærvej 26, Hejsager, 
6100 Haderslev.

HALKVEJ 79, HALK, 6100 HADERSLEV, tlf. 74-571233.
HOLGER LORENZEN, gårdejer, født d. 23.-2.-1923, søn af Kathrine og Lorenz Peter 
Lorenzen, gift d. 28.-3.-1956 med Lis Bramsen Vilstrup, pædagog/medhjælpende hu
stru, født d. 23.-11.-1927, datter af Helga og Alfred Vilstrup. Parret har børnene: 
Kirsten, født d. 2.-12.-1958, og Erik, født d. 2.-7.-1962.
H.L. overtog gården i 1961 fra sin far Lorenz Peter Lorenzen, som købte gården i 
1937. Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 28 ha., heraf 2 ha. skov og 3 ha. eng.
Stuehuset er opført før 1890. Avlsbygningerne består af kvægstald, kornlade og lade 
alle fra før 1890 sidstnævnte ændret til svin i 1961, desuden er der maskinhus. Gården 
drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg, hvede og raps. Der er 1 
traktor.

HALKVEJ 80, "HALKGÄRD", HALK, 6100 HADERSLEV, tlf. 74-571299.
IVER JUHL GAMMELGAARD, gårdejer, født d. 29.-7.-1931, søn af Ellen og Anders 
Gammelgaard, gift d. 6.-7.-1957 med Else Paulsen Fischer, medhjælpende hustru, født 
d. 24.-6.-1934, datter af Marie og Hans Jørgen Fischer. Parret har børnene: Ellen 
Margrethe, født d. 26.-6.-1958, Karen Marie, født d. 23.-8.-1959, og Anders, født d. 
20.-9.-1961.
I.J.G. har været Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården i 1965 fra sin far Anders 
Gammelgaard. Gården har været i slægtens eje siden 1660.
Ejendomsskyld 2.800.000. Areal 60 ha., heraf tilkøbt 5 ha., der er 2 ha. skov og 3 ha. 
eng. Der er forpagtet 16 ha.
Stuehuset er opført i 1856. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1856 ændret og 
moderniseret til svin i 1976, svinestald fra 1900 ændret til søer i 1976, fedestald fra 
1976, lade fra 1855, maskinhus fra 1972 og gylletank. Gården drives med en svine
produktion på 60 årssøer, der produceres 1.200 slagtesvin årligt. Planteproduktionens 
salgsafgrøder er raps, fabriksroer, hvede og byg. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 
plan- og kornsiloer begge med varm og kold lufts tørreri samt træfyr.
I.J.G. ejer og driver også Bukholm vej 43, 6100 Haderslev. Den er på 17 ha.

HALKVEJ 86, HALK, 6100 HA
DERSLEV, tlf. 74-571390.
JØRGEN KJER, gårdejer, født 
d. 14.-6.-1956, søn af Anna og 
Jeppe Kjer, bor sammen med 
Anni Oksen, socialpædagog, født 
d. 13.-2.-1960, datter af Karna 
og Erik Oksen. Parret har døtre
ne Rikke, født d. 25.-1.-1985 og 
Anne Sofie, født d. 3.-8.-1989. 
J.K. har været på Dalum Land
brugsskole. Han overtog gården i 
1989 fra sin far Jeppe Kjer. Nuværende ejer er 7. generation på gården, som har 
været i slægtens eje siden 1750.
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Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 30 ha., heraf 3 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1914 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1914 ændret til lager i 1989, svinestald fra 1914 ændret til lager i 1986 samt 
lade fra 1914. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af jordbær, 
selleri, porer, rosenkål, hvidkål, blomkål, kinakål, byg, hvede og raps. Der er 4 trak
torer, 1 markvandingsanlæg, 1 plantemaskine og 1 såmaskine. I sæsonen anvendes 
fremmed arbejdskraft.

HALKVEJ 90, HALK, 6100 
HADERSLEV, tlf. 74-571231. 
MARTHA RAUN, RIKKE 
PEDERSEN og KIRSTEN 
JACOBSEN, gårdejere.
M.R. er født d. 16.-10.- 
1940, R.P. er født d. 1.-5.- 
1942 og K.J. født d. 11.- 
6.-1946, de er alle døtre 
af Gjertrud Marie og Hans 
Jessen Bramsen.
De 3 søskende overtog 

gården med 3/4 i 1973 og resten i 1986 fra deres mor Gjertrud Marie Bramsen. Nuvæ
rende ejere er 4. generation på gården.
Ejendomsskyld 2.150.000. Areal 48 ha., heraf 2 ha. skov og 3 ha. eng. Der er bort
forpagtet 43 ha.
Stuehuset er opført i 1901 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består kombineret 
heste- og kvægstald fra før 1920 samt lade fra før 1920 restaureret omkr. 1986.

HALKVEJ 140, "LANGMOSE", 
HALK, 6100 HADERSELV, tlf. 
74-571293.
K. LA COUR, oberstløjtnant, 
gift med Hanne la Cour. Parret 
har døtrene: Charlotte og Henri
ette.
K.L.C. har været på Næsgård 
Landbdrugsskole. Han overtog 
gården i 1960 fra Hanna Hansen. 
Areal 180 ha., heraf tilkøbt 57 
ha., der er 15 skov og 5 ha. 
strand og klit.
Stuehuset er fra før 1742, det er udvidet og restaureret i 1908, og sidefløj til hoved
bygning er opført i 1925. Avlsbygningerne består af kvægstald fra før 1840 udvidet 
med en 1. etage til svin i 1913 og ændret til svin i 1969, ungkreaturstald fra 1906 
ændret til svin i 1971, svinestald fra 1974, kyllinghus fra 1973, hestestald fra 1780 
ændret til maskinhus i 1978, lade fra før 1840 udvidet med trempel (ekstra etage) i 
1878 og udvidet igen med sidebygning i 1913, maskinhus fra 1967 og 2 ajlebeholdere. 
Gården drives med en slagtesvineproduktion på 4.000 stk. årligt, desuden er der en 
kyllingeproduktion på 125.000 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, 
ærter, lucerne og vinterraps. Der er 6 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, gennemløbs
tørreri med varm og kold luft samt halmfyr. På gården er ansat 2 faste medhjælpere. 
K.L.C. ejer og driver også "Lindegård", Hejsager Næsvej 119, 6100 Haderslev.

HALKVEJ 141, HALK, 6100 HADERSLEV, tlf. 74-571292.
HELENE RAUN, gårdejer, født d. 10.-8.-1932, datter af Marie og Christian Rauns- 
gaard, gift d. 8.-8.-1970 med Ove Raun, født d. 21.-4.-1930, søn af Betty og Jef 
Raun. Parret har børnene: Marie, født d. 23.-8.-1970 og Christian, født d. 10.-8.-1972. 
O.R. døde d. 24.-5.-1982.
H.R. overtog gården i 1966 fra sin far Christian Raunsgaard. Gården har været i 
slægtens eje siden 1923.
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vikling. Der er 2 traktorer. H.R. ejer og driver

Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 
31 ha., heraf tilkøbt ca. 6,3 ha., 
der er 1 ha. skov. Der er bortfor
pagtet 25 ha.
Halkvej 141's stuehus er opført i 
1878. Avlsbygningerne består af 
kvægstald fra 1878 moderniseret 
og udvidet i 1968, svinestald fra 
1878 ændret til stude i 1969, 
lade fra 1933 og maskinhus fra 
1976. Gården drives med en 
kvægproduktion på 8 årskøer, 25 
ungdyr og 5 slagtekalve af racen 
SDM, besætningen er under af

også Halkvej 142, Halk, Haderslev.

HALKVEJ 142, HALK, 6100 HADERSLEV.
HELENE RAUN, gårdejer. Omtales under Halkvej 141.
H.R. overtog gården i 1988 fra Else Thomsen.
Ejendomsskyld 590.000. Areal 9 ha., heraf 2 ha. skov. Der er bortforpagtet 7 ha. 
Stuehuset er opført omkr. 1850 og restaureret i 1975. Avlsbygningerne består af lader 
fra omkr. 1850 og 1948. H.R. ejer og driver også Halkvej 141, Halk, 6100 Haderslev.

HALKVEJ 174, "KJÆR
GÅRD", HALK, 6100 HA
DERSLEV, tlf. 74-571290. 
ANTON GAMMELGAARD, 
gårdejer, født d. 30.-5.- 
1935, søn af Anna og Hans 
Gammelgaard, gift d. 2.-7.- 
1960 med Tove Skøtt, med
hjælpende hustru, født d. 
20.-10.-1939, datter af 
Martha og Rasmus Skøtt. 
Parret har sønnerne: Tor
ben, født d. 23.-5.-1962, Anton, født d. 21.-3.-1965, Lars, født d. 19.-7.-1966, og 
Svend, født d. 11.-8.-1974.
A.G. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han forpagtede gården i 1960 og overtog 
den i 1964 fra sin far Hans Gammelgaard. Gården har været i slægtens eje siden 1939. 
Ejendomsskyld 4.100.000. Areal 70 ha., heraf 5 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1969. Avlsbygningerne består af fedesvinestalde fra 1967 og 
1978, sostald fra 1985, kornlade fra 1902, maskinhuse fra 1977 og 1991 samt gylle
tank. Gården drives med en svineproduktion på 110 årssøer, der produceres 2.700 slag
tesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er lucene og sukkerroer. Der er 3 
traktorer, 1 mejetærsker, korn- og plansiloer begge med varm og kold lufts tørreri 
samt halmfyr. På gården er ansat 1 fast medhjælper.

HANS SKAUSVEJ 32, "TOFTE
GÅRDEN", KELSTRUP, 6100 
HADERSLEV, tlf. 74-582495.
LAUE SKAU, gårdejer, født d. 
10.-4.-1953, søn af Bodil og Hans 
Hansen Skau, gift d. 28.-7.-1979 
med Jette Busch, husmor, født d. 
3.-8.-1956, datter af Birthe og 
Leif Busch. Parret har døtrene: 
Fie, født d. 17.-2.-1980, og Nan
ne, født d. 5.-7.-1985.
L.S. er direktør indenfor Handel.
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Han forpagtede gården d. 1.-1.-1985 og overtog den d. 1.-1.-1991 fra sine forældre 
Bodil og Hans Hansen Skau. Nuværende ejer er 3. generation på gården. 
Ejendomsskyld 2.400.000. Areal 45 ha., heraf 1 ha. skov. Der er forpagtet 4 ha.
Stuehuset er opført 1853 og restaureret fra 1990-91. Avlsbygningerne består af kvæg- 
og svinestalde begge fra 1951, lader fra 1953 og 1965, maskinhus fra 1963 og ajlebe
holder. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af hvede, vinter
byg, maltbyg og vinterraps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og 1 rotorharve.
L.S. ejer og driver også Keltrup Bygade 33, Keltrup, 6100 Haderslev.

HAVEGÅRDSVEJ 32, "ESKEGÅRD",

Gården har været i slægtens eje siden 1954. 
Ejendomsskyld 490.000. Areal 2,8 ha., heraf 0,5 ha.

BRORSBØL, 6100 HADERSLEV, 
tlf. 74-521192.
PAUL GØTTIG, chauffør, født d. 
23.-5.-1956, søn af Dora Liska og 
Lorens Gøttig, bor sammen med 
Dorthe Steenholdt Holm, født d. 
18.-7.-1965, datter af Ursula og 
Peter Holm. Parret har datteren 
Sidsel, født d. 9.-4.-1991.
P.G. overtog gården d. 1.-4.-1990 
fra sin mor Dora Liska Gøttig.

skov.
Stuehuset er opført i 1840. Avlsbygningerne består af kvægstald, svinestald og lade
alle fra 1840. Der er 1 traktor og 1 træfyr.

HAVEGÅRDSVEJ 39, "EGELY", 
BRORSBØL, 6100 HADERSLEV, 
tlf. 74-530272.
IVER SKOV, gårdejer, født d. 
30.-1.-1922, søn af Anne Kjersti- 
ne og Peter Skov, gift d. 13.-7.- 
1951 med Grethe Skov, født d. 
17.-3.-1923, datter af Anne og 
Knud Skov. Parret har børnene: 
Peter, født d. 5.-3.-1953, Anne 
Kjerstine, født d. 5.-2.-1955, og 
Knud Erik, født d. 16.-3.-1956.
I.S. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården i 1981 fra Helene og
Valde Jacobsen.
Ejendomsskyld 1.550.000. Areal 35 ha., heraf tilkøbt 22 ha. fra I.S.'s slægtsgård, som 
har været i slægtens eje siden 1661. Desuden er der 1 ha. skov, og der er bortfor
pagtet 34 ha.
Stuehuset er opført ført 1880. Avlsbygningerne består af kvægstald, svinestald og lade 
alle fra 1910 samt værksted fra 1941.

HAVVEJEN 50, "HØJVANG", VIL
STRUP, 6100 HADERSLEV, tlf. 
74-582839.
MORTEN DAHL THOMSEN, gård
ejer, født d. 2.-2.-1959, søn af 
Gerda og Jens Dahl Thomsen, 
gift d. 20.-10.-1984 med Christel 
Bender Christensen, socialpædagog, 
født d. 12.-4.-1956, datter af 
Agathe og Birger Bender Chriten- 
sen. Parret har børnene: Anders, 
født d. 28.-6.-1985, og Laura, 
født d. 26.-11.-1988.
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M.D.T. arbejder som økonomikonsulent i Landboforeningen, han har været på Kalø 
Landbrugsskole og på Landbohøjskolen. Han overtog gården d. 1.-3.-1989 fra Hans 
Rasmussen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 24,6 ha.
Stuehuset er opført i 1932 og moderniseret i 1989. Avlsbygningerne består af kvæg- 
og svinestalde begge fra 1932. Gården drives udelukkende med planteproduktion be
stående af hvede, raps og frøgræs. Der er 1 traktor, korn- og plansiloer begge med 
varm og kold lufts tørreri samt halmfyr.

HEJSAGER NÆSVEJ 104, OLUFSKÆR, 6100 HADERSLEV, tlf. 74-582830.
CARSTEN BOHSEN, deltidslandmand, født d. 10.-12.-1945, søn af Rigmor og Hans Boh- 
sen, gift d. 22.-6.-1974, med Thyra Margrethe Kalmos, bankassistent, født d. 8.-1.- 
1950, datter af Inge og Hans Kalmos. Parret har sønnerne: Hans Christian, født d. 
10.-2.-1979, Jens Erik, født d. 23.-2.-1981, og Lars Peter, født d. 20.-6.-1985. 
C.B. arbejder som chauffør og har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog 
gården d. 1.-8.-1986 fra Erik Thomsen.
Ejendomsskyld 740.000. Areal 11 ha., heraf tilkøbt 1 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1941 og restaureret i 1986. Avlsbygningerne består af kombi
neret svine- og kvægstald samt lade alle fra 1941. Gården drives med en besætning på 
2 årsammekøer og 2 ungdyr samt nogle høns. Planteproduktionens salgsafgrøder er 
raps og vårbyg. Der er 1 traktor, kornsilo samt korntørreri med varm og kold luft.

HEJSAGER NÆSVEJ 106, OLUFS
KÆR, 6100 HADERSLEV, tlf. 74- 
582948.
PREBEN RIGGELSEN, deltidsland
mand, født d. 24.-4.-1954, søn af 
Magda og Henry Riggeisen, gift 
d. 15.-10.-1983 med Hanne Johan
sen, syerske, født d. 18.-8.-1958, 
datter af Inger og Hans Johan
sen. Parret har børnene: Martin, 
født d. 15.-5.-1980, og Randi, 
født d. 28.-12.-1983.

P.R. arbejder som bygningssnedker. Han overtog gården d. 15.-1.-1989 fra Frida Godt. 
Ejendomsskyld 700.000. Areal 10,5 ha. Der er bortforpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført i 1943 og restaureret i 1989. Avlsbygningerne består af kombine
ret svine- og kvægstald, hønsehus og lade alle fra 1943. Gården drives med en besæt
ning på 40 høns, 20 gæs, 50 ænder og 100 par duer.

HEJSAGER NÆSVEJ 125, HEJSAGER, 6100 HADERSLEV, tlf. 74-571383.
NIELS JENSEN, skraldemand, født d. 11.-11.-1955, søn af Anne og Jens Jensen, bor 
sammen med Karen Lisbeth Bollerslev, syerske, født d. 13.-1.-1956, datter af Eva og 
Hans Jørgen Bollerslev. Parret har sønnerne Jan, født d. 24.-11.-1980, og Kim, født d. 
10.-6.-1989.
Parret overtog gården i 1985 fra Jens Peter From.
Areal 1,7 ha.
Stuehuset er opført før 1900 og restaureret i 1990. Avlsbygningerne består af kombi
neret kvæg- og svinestald fra 1877, maskinhus fra 1955 samt stor trælade med heste
stald. Gården drives med en besætning på 2 årsammekøer og 2 ungdyr af racen Li
mousine, desuden er der 2 rideheste samt høns, ænder og gæs. Der er 1 traktor.

HEJSAGER STRANDVEJ 10, HEJSAGER, 6100 HADERSLEV, tlf. 74-571107.
ARTUR DETHLEFSEN, gårdejer, født d. 27.-12.-1933, søn af Frida og Paul Deth
lefsen, gift d. 20.-3.-1957 med Elisabeth Nielsen, medhjælpende hustru, født d. 
17.-9.-1931, datter af Amalie og Johannes Nielsen. Parret har børnene: Hans Jürgen, 
født d. 23.-7.-1957, Doris Kraach, født d. 2.-9.-1959, og Manfred, født d. 5.-2.-1967. 
A.D. har været på Tinglev Landbrugsskole. Han overtog gården i 1971 fra sin far Paul 
Dethlefsen. Gården har været i slægtens eje siden 1848.
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Ejendomsskyld 2.750.000. Areal 68,5 ha., heraf 4 ha. skov.
Stuehuset er opført før 1850 og restaureret fra 1971-74. Avlsbygningerne består af 
kvægstald fra før 1850 moderniseret og restaureret i 1952, svinestald fra før 1850 
ændret til brændsels- og fyrrum i 1981, svinestald fra 1961, magasin fra før 1850, 
kornlade fra 1960 og ajlebeholder. Gården drives udelukkende med planteproduktion 
bestående af fremavlet vinterbyg, hvede, raps, ærter og vårbyg. Der er 2 traktorer, 1 
mejetærsker, kornsilo, portionstørreri med varm og kold luft samt træfyr.

HEJSAGER STRANDVEJ 71, 
"BARKHOLT", HEJSAGER, 6100 
HADERSLEV, tlf. 74-571212.
INGER DIEDERICHSEN, gårdejer, 
født d. 12.-10.-1931, datter af 
Karoline og Thomas Hansen, gift 
d. 24.-4.-1953 med Jens Hans 
Christian Diederichsen, født d. 
6.-1.-1927, søn af Dorothea og 
Asmus Diedericshen. Parret har 
børnene: Asmus, født d. 1.-10.- 
1953, Dorthe, født d. 24.-9.-

I.D. arbejder som lægesekretær. Parret overtog gården i 1961 fra J.H.C.D.'s far 
Asmus Diederichsen. Nuværende ejere er 5. generation på gården, som har været i 
slægtens eje siden 1872.
Ejendomsskyld 4.850.000. Areal 70 ha., heraf 8 ha. skov. Hele gården er bortforpagtet 
til sønnen Nis-Jørn Thomas.
Stuehuset er opført i 1872 og restaureret i 1990. Avlsbygningerne består af kvægstald 
fra 1872 ændret til høns i 1984, svinestald fra 1932 ædret til høns i 1983, udhus fra 
1932, lade fra 1872, maskinhus fra 1949 samt hønsehuse fra 1989 og 1990. Gården 
drives med en besætning på 20.000 skrabehøns, desuden er der 2 rideheste. Plante
produktionens salgsafgrøder er hvede, raps og fabriksroer. Der er kornsilo, korntørreri 
med varm og kold luft samt træfyr.
I.D. ejer og driver også Dalgårdsvej 39, 6100 Haderslev.

HEJSAGER STRANDVEJ 76, HEJSAGER, 6100 HADERSLEV, tlf. 74-571313.
MORTEN REFSLUND HANSEN, gårdejer, født d. 9.-5.-1945, søn af Tora Brutze og 
Magnus Hansen.
M.R.H. har været på Dalum Landbrugsskole og på Landbohøjskolen. Han overtog går
den i 1978 fra sin far Magnus Hansen. Gården har været i slægtens eje siden 1955. 
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 32,7 ha., heraf 1,1 ha. skov og 5 ha. eng. Der er 
forpagtet 17 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1850 og restaureret! 1991. Avlsbygningerne består af kvæg
stald, svinestald, garage, værksted og lade alle fra 1850, trælade fra 1914 og maskin
hus fra 1988. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af hvede, 
vinterraps og ærter. Der er 3 traktorer, 2 mejetærskere, kornsilo, korntørreri med 
varm og kold luft, halmfyr og vindmølle.
M.R.H. ejer og driver også Barkholt 20, 6100 Haderslev.

HEJSAGER STRANDVEJ 91, 
HEJSAGER, 6100 HADERSLEV, 
tlf. 74-571178.
JØRGEN BYG, gårdejer, født d. 
28.-11.-1935, søn af Elsabeth og 
Jep Peter Byg, gift d. 27.-11.- 
1962 med Elly Marie Jensen, 
medhjælpende hustru, født d. 5.- 
8.-1938, datter af Magdalene og 
Jørgen Jensen. Parret har bør
nene: Jørn Peter, født d. 17.-3.-
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1964, Elsabeth Christine, født d. 2.-5.-1967, og Annalene, født d. 7.-11.-1972.
J.B. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han forpagtede gården i 1963 og overtog 
den i 1970 fra sin far Jep Peter Byg. Nuværende ejer er 4. generation på gården, som 
har været i slægtens eje siden 1868.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 14,5 ha. Der er forpagtet 5,5 ha.
Stuehuset er opført 1897. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1952 moderniseret i 
1978, kvægstald fra 1978, kornlade med svinestald fra 1928 og maskinhus fra 1983. 
Gården drives med en kvægproduktion på 18 årskøer, 20 ungdyr og 10 slagtekalve af 
racen SDM, der er en svineproduktion på 2 årssøer, der sælges 35 smågrise årligt, 
endvidere er der 50 høns. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede og byg. Der er 2 
traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo og korntørreri med varm og kold luft.

HEJSAGER STRANDVEJ 114, 
HEJSAGER, 6100 HADERSLEV, 
tlf. 74-582348.
HARALD ORBESEN, husmand, 
født d. 7.-6.-1916, søn af Anne 
og Hans Orbesen, gift d. 27.-10.- 
1946 med Agnes Sigshøj Jensen, 
medhjælpende hustru, født d. 2.- 
4.-1919, datter af Marianne og 
Kresten Sigshøj Jensen. Parret 
har døtrene: Anne Marie, født d. 
10.-12.-1947, Birgit, født d. 5.- 
2.-1951, Grethe, født d. 6.-1.-1957,
og Kamma, født d. 30.-4.-1959.

H.O. overtog gården i 1954 fra Markus Orbesen.
Ejendomsskyld 560.000. Areal ca. 9,7 ha., heraf tilkøbt 5 ha. og frasolgt 5 ha. Der er 
er bortforpagtet 9 ha.
Stuehuset er opført i 1952 og restaureret i 1977. Avslbygningerne består af kombine
ret lade, svine- og kvægstald samt maskinhus begge fra 1952 . Der er 2 traktorer og 
kombineret halm- og træfyr.

HEJSAGERVEJ 23, "LANG
BROGÅRD", HEJSAGER, 
6100 HADERSLEV, tlf. 74- 
571110.
HANS DITER BRUHN, 
gårdejer, født d. 3.-9.-1939, 
søn af Anni og Günther 
Bruhn, gift d. 4.-6.-1965 
med Karin Nielsen, med
hjælpende hustru, født d. 
4.-6.-1942, datter af Ama
lie og Johannes Nielsen.
Parret har børnene: Susanne, født d. 19.-7.-1967, og Klaus, født d. 19.-9.-1969.
H.D.B. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården i 1970 fra Nis Ravn. 
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 31,2 ha., heraf 1,2 ha. skov.
Stuehuset er opført omkr. 1700 og restaureret fra 1970-73. Avlsbygningerne består af 
kvægstald fra omkr. 1850 ændret til slagtesvin i 1970, svinestald fra omkr. 1850 
moderniseret til søer i 1970, svinestald fra omkr. 1850 udvidet med sostald i 1972, 
lade fra 1912 og maskinhus fra 1977. Gården drives udelukkende med planteproduktion 
bestående af hvede, vårbyg, vinterraps og fabriksroer. Der er 2 traktorer, 1 mejetær
sker, kornsilo, korntørreri med varm og kold luft samt træfyr.

HEJSAGERVEJ 88, "BEIERHOLM", HEJSAGER, 6100 HADERSLEV, tlf. 74-571335.
POUL BRUHN, gårdejer, født d. 30.-11.-1965, søn af Minne og Ernst Bruhn.
P.B. har været på Gråsten og Kalø landbrugsskoler. Han overtog gården d. 1.-1.-1990 
fra sin far Ernst Bruhn. Nuværende ejer er 4. generation på gården, som har været i
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slægtens eje siden 1899.
Ejendomsskyld 3.000.000. Areal 105 ha., heraf 3 ha. skov og 5 ha. eng. 
Stuehuset er opført i 1868. Avlsbygningerne består af kvægstald fra før 1900 ændret 
til søer og slagtesvin i 1990-91, sostald fra 1991, svinestald moderniseret til slagtesvin 
i 1991, lade fra 1955, maskinhus fra 1975 og gylletank. Gården drives med en svine
produktion på 120 årssøer, der produceres 3.000 slagtesvin årligt. Planteproduktionens 
salgsafgrøder er raps, byg og hvede. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, gen
nemløbstørreri med varm og kold luft samt træfyr. På gården er ansat 1 fast med
hjælper.

HELLEHØJ 5, "RAVNSHØJ", 
SVERDRUP, 6100 HADERSLEV, 
tlf. 74-584319.
EGON GREVSEN RAVN, landmand, 
født d. 24.-2.-1940, søn af Helga 
og Thomas Ravn, gift d. 21.-3.- 
1964 med Karen Margrethe Jes
sen, født d. 23.-9.-1941, datter 
af Helga og Martin Jessen. Par
ret har børnene: Lars, født d. 
23.-8.-1967, og Helle, født d. 
14.-1.-1965.

E.G.R. er kommunalarbejder. Han overtog gården i 1970 fra sine forældre Helga og 
Thomas Ravn. Gården har været i familiens eje siden 1936.
Ejendomsskyld 830.000. Areal 12 ha., heraf tilkøbt 3 ha. Der er forpagtet 3 ha.
Stuehuset er opført i 1936 og restaureret i 1980. Avlsbygningerne består af kombine
ret lade, svine- og kvægstald fra 1936 ændret til svin i 1974, garage fra 1985 og 
maskinhus fra 1976 udvidet i 1988. Gården drives med en svineproduktion på 12 års
søer, der sælges 180 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er vinterraps, 
ærter, vinterbyg, hvede og vårbyg. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, korn
tørreri med varm og kold luft samt kombineret gas- og brændeovn.

HESTEHAVEN 10, "SAKSILDBORG", MARSTRUP, 6100 HADERSLEV, tlf. 74-575321. 
ELLINOR PIRK, gårdejer, født d. 14.-10.-1935, datter af Kristine og Edvin Stig 
Johannesen, gift d. 28.-10.-1958 med Viggo Niels Pirk, født d. 5.-8.-1923, søn af 
Christine og Frans Pirk. Parret har døtrene: Eva, født d. 17.-2.-1961, Pia, født d. 
15.-10.-1964, Anne Birthe, født d. 23.-9.-1968, og Vivi, født d. 16.-5.-1973.
Parret overtog gården i 1957 fra V.N.P.'s far Frans Pirk. Gården har været i slægtens 
eje siden 1914.
Ejendomsskyld 780.000. Areal 18 ha., heraf tilkøbt 10 ha.
Stuehuset er opført før 1800. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1950'erne, 
svinestald før 1800, lade fra 1944 og maskinhus fra 1964. Gården drives med en be
sætning på 12 årskøer og 20 ungdyr af racen SDM, desuden er der 1 årsso. Der er 1 
traktor, kornsilo samt korntørreri med kold luft.

HESTEHAVEN 35, MARSTRUP, 6100 HADERSLEV, tlf. 74-457592.
JENS BUSK, gårdejer, født d. 4.-7.-1903, søn af Kirstine og Poul Busk, gift d. 4.- 
7.-1934 med Alice Følsted, husmor, født d. 14.-6.-1908, datter af Chatrine og Her
mann Følsted.
J.B. overtog gården d. 22.-2.-1934 fra Thulstrup.
Stuehuset er opført i 1934. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1934 genopført 
efter brand i 1962, hønsehus fra omkr. 1947, lade fra 1934 og maskinhus fra 1958.

HESTEHAVEN 48, MARSTRUP, 6100 HADERSLEV, tlf. 74-575473.
HELGE RASMUSSEN, gårdejer, født d. 22.-10.-1929, søn af Else Margrethe og Morten 
Emil Ramussen, gift d. 12.-4.-1952 med Tora Clausen, medhjælpende hustru, født d. 
24.-8.-1927, datter af Elise og Svend Clausen. Parret har børnene: Else, født d. 
27.-11.-1952, Svend, født d. 21.-7.-1954, og Morten, født d. 19.-1.-1957.
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H.R. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården i 1970 fra Kurt 
Nielsen.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 24 ha., heraf tilkøbt 10 ha. Der er forpagtet 26 ha. 
Stuehuset er opført før 1900 og restaureret i 1974. Avlsbygningerne består af 
kvægstald fra 1974, svinestald fra 1955 ændret med spalter til ungkvæg i 1979, lade 
fra 1910 og maskinhus fra 1991. Gården drives med en kvægproduktion på 48 årskøer, 
70 ungdyr og 35 slagtekalve af racen Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøder er 
hvede og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo samt el-korntørreri med 
varm og kold luft. Man har 1 skoledreng til hjælp.

HOPTRUP HOVEDGADE 
2, "STENBJERG", HOPTRUP, 
6100 HADERSLEV, tlf. 
74-575385.
HANS L. PETERSEN, gård
ejer, født d. 25.-6.-1932, 
søn af Anne Kathrine og 
Jakob Petersen, gift d. 9.- 
10.-1960 med Karla Mad
sen, børnehavepædagog, 
født d. 5.-8.-1936, datter 
af Florentine og Laue 
Madsen. Parret har børne

ne: Henning, født d. 17.-8.-1961, Kirsten, født d. 7.-8.-1963, Jytte, født d. 19.-8.- 
1965, og Susanne, født d. 31.-1.-1970.
H.L.P. har været på Haslev Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1959 fra sin 
far Jakob Petersen. Gården har været i slægtens eje siden 1919.
Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 30 ha.
Stuehuset er opført i 1923 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1923 udvidet og moderniseret i 1976, svinestald fra 1923 ændret til køer, 
maskinhuse fra 1957 og 1976 samt lade fra 1923 udvidet i 1958. Gården drives med en 
kvægproduktion på 30 årskøer, 35 ungdyr og 15 slagtekalve af racen SDM. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er byg og hvede. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker samt 
kornsilo.

HOPTRUP HOVEDGADE 6A, 
"SKODSHØJ", HOPTRUP, 6100 
HADERSLEV, tlf. 74-575455.
NIELS OTTO DAMM, gårdejer, 
født d. 14.-8.-1935, søn af Ma
thilde og Niels Damm, gift d. 
12.- 11.-1959 med Annalise Pa- 
ulsen, husmor, født d. 1.-3.-1941, 
datter af Johanne og Jakob Pa
ulsen. Parret har børnene: Erna, 
født d. 18.-3.-1960, Annegrethe, 
født d. 21.-2.-1963, og Jens Ja
kob, født d. 26.-9.-1965.
N.O.D. overtog gården d. 1.-11.-1959 fra sin svigerfar Jakob Paulsen. Nuværende ejer 
er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 790.000. Areal 13,8 ha., heraf tilkøbt 4 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1850 og restaureret omkr. 1912. Avlsbygningerne består af 
kvægstald fra 1926 moderniseret i 1974, lade fra 1907 og maskinhus fra 1953 udvidet i 
1980. Gården drives med en besætning på 11 stude af racen SDM. Planteproduktionens 
salgsafgrøde er byg. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo og varmepumpe.

HOPTRUP HOVEDGADE 75, "ELSKOV", HOPTRUP, 6100 HADERSLEV, tlf. 74- 
575507.
EGON HAVE, gårdejer, født d. 3.-6.-1939, søn af Emma og Anker Have, gift d.
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består af kombineret kvæg- og svinestald fra 1934

26.-10.-1962 med Emma Morten
sen, medhjælpende hustru, født 
d. 11.-12.-1940, datter af Dag
mar og Christian Mortensen. Par
ret har sønnen Jens Ole, født d. 
1.-8.-1973.
Egon Have overtog gården i 1965 
fra Lorentz Ludvigsen.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 
15 ha., heraf 2 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1934 og re
staureret i 1960. Avslbygningerne 
ændret til svin i 1977, svinestald 

fra 1973 samt kombineret lade og maskinhus fra 1977. Gården drives med en svine
produktion på 80 årssøer, der sælges 1.500 smågrise og 30 slagtesvin årligt, desuden er 
der nogle høns. Der er 2 traktorer, kornsilo og korntørreri med kold luft.

HOPTRUP HOVEDGADE 81, 
"LILLE HOVGÅRD", HOPTRUP, 
6100 HADERSLEV, tlf. 74-575360. 
PREBEN LINNIG, gårdejer, født 
d. 26.-7.-1940, søn af Friede og 
Julius Linnig, gift d. 18.-8.-1963 
med Kirsten Holm, medhjælpende 
hustru, født d. 29.-12.-1942, dat
ter af Kathrine og Anton Holm. 
Parret har børnene: Pia, født d. 
6.-1.-1964 og Jan, født d. 8.-10.- 
1967.
P.L. har været på Gråsten Landbrugsskole, han er medlem af bestyrelsen for M.D. 
Food og er formand for Djernæs Strandforening. Han overtog gården d. 1.-3.-1964 fra 
Anton Andersen.
Ejednomsskyld 1.800.000. Areal 43,5 ha., heraf tilkøbt 4 ha. Der er forpagtet 24 ha. 
Stuehuset er opført i 1926 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1926 moderniseret i 1973, ungkvægstald fra 1973, svinestald og lade begge 
fra 1926, maskinhuse fra 1962 og 1976 samt gylletank. Gården drives med en kvægpro
duktion på 46 årskøer, 45 ungdyr og 15 slagtekalve af racen SDM. Der er 3 traktorer, 
1 mejetærsker, 1 rendegraver, kornsilo samt gennemløbstørreri med varm og kold luft.

skole. Han overtog gården i 1977 fra sin far Rasmus

HOPTRUP HOVEDGADE 120, 
"HOVGÅRD", HOPTRUP, 6100 
HADERSLEV, tlf. 74-575863.
JØRGEN HALDRUP RASMUSSEN, 
proprietær, født d. 9.-4.-1953, 
søn af Catharine og Rasmus Ras
mussen, gift med Eva Billeschou, 
jordemoder, født d. 21.-8.-1952, 
datter af Alis og Erik Billeschou. 
Parret har 2 døtre.
J.H. er uddannet agro økonom og 
har været på Næsgård Landbrugs- 
Rasmussen.

Areal 146,5 ha., heraf tilkøbt 22 ha., der er 8 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1852 og restaureret i 1967. Avlsbygningerne består af sostald, 
klimastald og svinestald fra 1978 og udvidet i 1990, lader fra 1852 og 1984 samt 2 gyl
letanke. Gården drives med en svineproduktion på 375 årssøer, der sælges 3.000 små
grise og 5.000 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og græs. 
Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, korn- og plansiloer, korntørreri med varm og kold 
luft, rundballe halmfyr. På gården er ansat 1 fodermester og 2 faste medhjælpere.
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HOPTRUP HOVEDGADE 131, "OTTESGÅRD", HOPTRUP, 6100 HADERSLEV, tlf. 
74-575470.
GUNNAR FINK, gårdejer, født d. 17.-10.-1949, søn af Gudrun og Peter Fink, gift med 
Bodil Nielsen, bibliotekar, født d. 12.-3.-1950, datter af Karen og Jacob Nielsen. 
Parret har døtrene: Lisbeth, født d. 4.-7.-1977, Anne Helene, født d. 13.-10.-1981 og 
Karen Julie, født d. 22.-1.-1987.
G.F. har været på Bygholm Landbrugsskole og på Landbohøjskolen. Han overtog gården 
i februar 1989 fra Bent Møller.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 43 ha., heraf 4,5 ha. skov. Der er forpagtet 64 ha. 
Stuehuset er opført i 1875 og restaureret fra 1989-90. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1910, ungdyrstald fra 1977 og maskinhus fra 1983. Gården drives med en 
besætning på 12 årsammekøer og nogle kalve af racen Gelbvish. Planteproduktionens 
salgsafgrøder er maltbyg, hvede, raps, ærter og lucerne. Der er 3 traktorer, 1 meje
tærsker, kornsilo samt korntørreri med varm og kold luft. På gården er ansat 1 
driftsleder.

HOPTRUP KIRKEBY 15, HOP
TRUP, 6100 HADERSLEV, tlf. 
74-575451.
NIELS PEDER HANSEN, gårdejer, 
født d. 20.-2.-1927, søn af Inge
borg og Hans Peter Hansen, gift 
d. 20.-2.-1953 med Grethe Thom
sen, født d. 30.-9.-1930, datter 
af Kathrine og Christian Thom
sen. Parret har børnene: Margit, 
født d. 26.-8.-1954, og Hans Chri
stian, født d. 30.-4.-1958.

N.P.H. arbejder som tankvognschauffør, han har været på Gråsten Landbrugsskole og 
er kaptajn i det lokale Brandværn. Han overtog gården d. 1.-8.-1956 fra sin svigerfar 
Christian Thomsen. Gården har været i slægtens eje siden 1923.
Ejendomsskyld 710.000. Areal 17,5 ha., heraf tilkøbt 7,5 ha., der er 2,5 ha. skov. Der 
er bortforpagtet 15 ha.
Stuehuset er opført i 1858 og restaureret i 1961. Avlsbygningerne består af kombine
ret kvæg- og svinestald samt lade begge fra 1959. Der er 1 traktor.

HOPTRUP KIRKEBY 16, HOP
TRUP, 6100 HADERSLEV, tlf. 
74-575674.
MORTEN BUSK, gårdejer, født 
d. 24.-3.-1945, søn af Laura og 
Jens Busk, gift d. 24.-10.-1970 
med Tove Pedersen, medhjælpen
de hustru, født d. 5.-7.-1947, 
datter af Edith og Gunnar Peder
sen. Parret har børnene: Jens 
Erik, født d. 11.-1.-1977 og Mar
git, født d. 19.-7.-1980.
M.B. overtog gården i 1972 fra sin far Jens Busk. Nuværende ejer er 12. generation på 
gården, som har været i slægtens eje siden 1696.
Ejendomsskyld 790.000. Areal 13,6 ha., heraf tilkøbt 2 ha. Der er forpagtet 17 ha. 
Stuehuset er opført i 1584 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1951, svinestald fra 1840 ændret til udleveringsrum og værksted i 1975, 
svinestald fra 1975, hønsehus fra omkr. 1945, lade fra 1907 udvidet i 1958 og maskin
hus fra 1973. Gården drives med en besætning på 17 årskøer og 20 ungdyr af racen 
SDM, der er en svineproduktion på 10 årssøer, der sælges 100 smågrise og 125 slag
tesvin årligt, desuden er der nogle høns. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede 
og byg. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo samt varm og kold lufts tørreri.
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HOPTRUP KIRKEBY 29, "KROGHØJ", HOPTRUP, 6100 HADERSLEV, tlf. 74-575178. 
JOHANNES JESSEN, gårdejer, født d. 12.-9.-1923, søn af Kjerstine og Bertel Jessen. 
J.J. har været på Hoptrup Højskole med landbrugsfag. Han overtog gården i 1988 fra 
Lorens Peter Jessen. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i 
slægtens eje siden 1902.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 29 ha., heraf 3 ha. skov og 1 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1867 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og lade begge fra 1904, svinestald fra 1960 og maskinhus fra 1989. Gården 
drives med en slagtesvineproduktion på 300 stk. årligt, desuden er der 10 ungdyr af 
blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, hvede og byg. Der er 3 trak
torer, 1 mejetærsker, plansilo, korntørreri med varm og kold luft samt træfyr.

HOPTRUP KIRKEBY 42, 
"HØGHOLM", HOPTRUP, 
6100 HADERSLEV, tlf. 74- 
575593.
EGON MØRK PETERSEN, 
gårdejer, født d. 18.-1.- 
1944, søn af Misse og Jo
hannes Mørk Petersen, gift 
d. 11.-1.-1985 med Annet
te Pedersen, omsorgspæda
gog, født d. 27.-2.-1953, 
datter af Thora og Thor

vald Pedersen. Parret har børnene: Rikke, født d. 1.-11.-1977, Morten, født d. 21.-11.- 
1982, og Line, født d. 4.-3.-1985.
E.M.P. er læge. Han overtog gården d. 1.-10.-1988 fra Niesl Erik Kjer. 
Ejendomsskyld 550.000. Areal 3,5 ha., heraf 0,5 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1850 og restaureret i 1976. Avlsbygningerne består af kvægstald 
fra 1850 restaureret og udvidet i 1924 samt lade fra 1924. Gården drives med en be
sætning på 2 moderfår og 5 lam af racen Texel samt nogle høns. Der er 1 traktor.

HOPTRUP KIRKEBY 43, LILLE
MØLLE, 6100 HADERSLEV, tlf. 
74-575778.
HANS JØRGEN HARTVIG, gård
ejer, født d. 9.-6.-1943, søn af 
Maren og Kaj Hartvig, gift d. 
6.-12.-1975 med Else Holm, kon
torassistent, født d. 2.-1.-1947, 
datter af Ellen og Gotfred 
Holm. Parret har børnene: Dor
the, født d. 4.-10.-1965, Irene, 
født d. 14.-12.-1968, Hans Mar
tin, født d. 4.-4.-1976, og Flemming, født d. 13.-9.-1978.
H.J.H. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1974 fra
Christian Egtved.
Ejendomsskyld 720.000. Areal 13,7 ha. Der er forpagtet 12 ha.
Stuehuset er opført i 1942 og restaureret i 1983. Avlsbygningerne består af kombine
ret kvæg- og svinestald fra 1942 moderniseret og udvidet i 1975, maskinhus fra 1950 
ændret til korn i 1982, lade fra 1942 ændret til køer i 1977, maskinhus fra 1982 og 
ajlebeholder. Gården drives med en besætning på 18 årskøer og 25 ungdyr af racen 
SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 2 traktorer, andel i mejetær
sker, kornsilo samt el-korntørreri med varm og kold luft.

HOPTRUP KIRKEBY 45, LILLEMØLLE, 6100 HADERSLEV, tlf. 74-575376.
HANS AAGE MUHSMANN, landmand, født d. 30.-3.-1931, søn af Mathilde og Jens 
Muhsmann, gift d. 26.-5.-1956 med Anni Christiansen, medhjælpende hustru, født d. 
16.-3.-1930, datter af Rigmor og Markus Christiansen.
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H.AA.M. overtog gården i 1956 fra sin far Jens Muhsmann. Gården har været i slæg
tens eje siden 1937. Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 16 ha., heraf tilkøbt 5 ha., der er 
3/4 ha. skov og 2 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1937 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald, svinestald og lade alle fra 1937 brændt i 1989 og genopført til fedekvæg i 1990, 
foderlade fra 1990, maskinhus fra 1977 og ajlekumme. Gården drives med en kødkvægs
produktion på 15 årsammekøer, 15 ungdyr og 10 slagtekalve af racen Limousine. Plan
teproduktionens salgsafgrøder er byg og hvede. Der er 2 traktorer, halvpart i meje
tærsker, kornsilo, korntørreri med varm og kold luft samt træfyr.

HOPTRUP KIRKEBY 64, LILLE
MØLLE, 6100 HADERSLEV, tlf. 
74-575488.
VILLY GILDHOFF, gårdejer, født 
d. 28.-5.-1936, søn af Elene As
mine og Johan Gildhoff, gift d. 
27.-3.-1982 med Annemarie Beck, 
sygehjælper, født d. 16.-3.-1948, 
datter af Hansine og Jens Beck. 
Parret har sønnerne: Poul Erik, 
født d. 9.-2.-1965, og Flemming, 
født d. 26.-2.-1968.

V.G. overtog gården i 1988 fra Fru Larsen.
Ejendomsskyld 800.000. Areal 18,7 ha., heraf tilkøbt 3,7 ha. Der er forpagtet 13,5 ha. 
Stuehuset er opført i 1939 og restaureret senest i 1990. Avlsbygningerne består af 
kombineret kvæg- og svinestald fra 1939 moderniseret til kreaturer i 1983, lade fra 
1939 ændret til ungkvæg i 1989, maskinhus fra 1985, gylletank og udendørs køresilo. 
Gården drives med en besætning på 29 årskøer og 35 ungdyr af racen Jersey. Plante
produktionens salgsafgrøde er vårbyg. Der er 2 traktorer, 3 kornsiloer samt korntørre
ri med varm og kold luft.

HOVSLUNDVEJ 1, "SELBJERGGÅRD", HOPTRUP, 6100 HADERSLEV, tlf. 74-575239. 
HOLGER DAHL CLAUSEN, gårdejer, født d. 30.-9.-1928, søn af Elise og Svend Johan 
Clausen, gift d. 15.-3.-1959 med Thyra Møller, lærer, født d. 30.-10.-1938, datter af 
Marie og Ernst Møller. Parret har børnene: Svend, født d. 30.-6.-1964, Ole, født d. 
4.-1.-1966, og Birgitte, født d. 6.-10.-1970.
H.D.C. har været på Gråsten Landdbrugsskole. Han forpagtede gården i 1947 og 
overtog den d. 1.-4.-1959 fra sin mor Elise Clausen. Gården har været i slægtens eje 
siden 1937.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 20 ha., heraf 2 ha. skov og skrænt. Der er forpagtet 
40 ha. Stuehuset er opført i 1895 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af 
kvægstald fra 1895 udvidet og moderniseret i 1960, svinestald fra 1895 ændret til 
kreaturer i 1960, lade fra 1896, maskinhus fra 1979, ajlebeholder og indendørs køre
silo. Gården drives med en kvægproduktion på 22 årskøer, 33 ungdyr og 15 slagtekalve 
af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, hvede og byg. Der er 2 trak
torer, 1 mejetærsker, kornsilo, korntørreri med varm og kold luft samt træfyr.

HOVSLUNDVEJ 2, "HØJGÅRD", 
HOPTRUP, 6100 HADERSLEV, 
tlf. 74-575317.
CARL CHRISTIAN KONGSTED, 
gårdejer, født d. 12.-8.-1938, søn 
af Louise og Hans Christian 
Kongsted, gift d. 27.-3.-1965 
med Gerda Andersen, husmor, 
født d. 30.-6.-1941, datter af 
Ingrid og Johannes Andersen. 
Parret har børnene: Hans, født 
d. 14.-3.-1966, Henrik, født d.
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30.-10.-1967, og Anne Grete, født d. 15.-9.-1972.
C.C.K. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han forpagtede gården i 1965 og over
tog den i foråret 1969 fra sin far Hans Chr. Kongsted.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 26 ha., heraf 3 ha. skov. Der er forpagtet 25 ha. 
Stuehuset er opført i 1939 og restaureret i 1975. Avlsbygningerne består af kombine
ret kvæg- og svinestald fra 1939 udvidet og moderniseret til kvæg i 1972 og restau
reret efter brand i 1991, kalvestald fra 1961, foderlade fra 1990 og maskinhus fra 
1978. Gården drives med en kvægproduktion på 25 årskøer, 40 ungdyr og 15 slagte
kalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er maltbyg, hvede og raps. Der 
er 3 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, korntørreri med varm og kold luft samt træ
fyr. Gården brændte i 1939 og blev derefter flyttet til nuværende adresse.

HOVSLUNDVEJ 22, "STENSBJERG", 
HOPTRUP, 6100 HADERSLEV, 
tlf. 74-575541.
ERIK SØGAARD, konsulent, født 
d. 13.-6.-1924, søn af Marie og 
Aksel Søgaard, gift d. 23.-10.- 
1949 med Inger Abildtrup, lærer, 
født d. 25.-2.-1926, datter af 
Anna og Mads Abildtrup. Parret 
har børnene: Annemarie, født d. 
21.-11.-1950, Jens, født d. 23.- 
3.-1954, og Ole, født d. 26.-11.- 
1957.

E.S. har været på Lyngby Landbrugsskole. Han overtog gården i 1967 fra Karl Søren
sen. Ejendomsskyld 570.000. Areal 5,5 ha., heraf 0,5 ha. skov.
Stuehuset opført omkr. 1800 og restaureret i 1967. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1849, hestestald fra 1969, svinestald fra 1849 ændret til fårestald, carport 
og staklade begge fra 1970 samt lade fra 1969. Gården drives med en besætning på 7 
Jyske heste samt 20 moderfår af racen Texel og Shropshire. Der er 1 traktor og 
anpart i vindmølle.

HOVSLUNDVEJ 28, "CHRISTINE- 
SMINDE", HOPTRUP, 6100 HA
DERSLEV, tlf. 74-575231.
SIGFRIED JUHL, landmand, født 
d. 27.-7.-1928, søn af Christine 
og Jørgen Lauritz Juhl, gift d. 
28.-11.-1953 med Ester Petersen, 
husmor, født d. 15.-9.-1934, dat
ter af Ide og Hans Petersen. 
Parret har børnene: Anne Gre
the, født d. 23.-9.-1955, Marian
ne, født d. 27.-5.-1957, og Tor
ben, født d. 26.-8.-1961.
S.J. arbejder som bogholder på Skyding Savværk og har været på Nord Sjællandsk Land
brugsskole. Han overtog gården d. 1.-1.-1952 fra sin far Jørgen Lauritz Juhl. Nuvæ
rende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje fra 1507-1909.
Ejendomsskyld 600.000. Areal 10 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1750 og udvidet senest i 1942. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1929, svinestald fra 1919 moderniseret og udvidet i 1960 samt hønsehus og 
lade begge fra 1939. Der er 1 træfyr.

HOVSLUNDVEJ 30, HOPTRUP, 6100 HADERSLEV, tlf. 74-575174.
ELLEN MARGRETHE ANDERSEN, gårdejer, født d. 14.-4.-1939, datter af Didde og 
Johannes Frederiksen, gift d. 24.-4.-1960 med Søren Evald Andersen, gårdejer, født d. 
4.-4.-1935, søn af Maria Kristine og Kresten Sandgaard Andersen. Parret har børnene: 
Bente, født d. 7.-7.-1961, og Erik, født d. 15.-4.-1964.
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Ellen M. Andersen har været pä 
Hoptrup Højskole med landbrugs
fag. Hun overtog gården i 1971 
fra sin far Johannes Frederiksen. 
Nuværende ejer er 4. generation 
på gården, som har været i slæg
tens eje siden 1897.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 
21 ha., heraf 1 ha. skov. Der er 
forpagtet 5 ha.
Stuehuset er opført i 1855 og 
restaureret senest i 1979. Avls

bygningerne består af kvægstald fra 1941 udvidet i 1971 og senere moderniseret, lade 
fra 1964 og maskinhus fra 1987. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 150 
stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, vinterbyg, maltbyg og hvede. 
Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo samt korntørreri med varm og kold luft.

HOVSLUNDVEJ 33, HOPTRUP, 
6100 HADERSLEV, tlf. 74-575281. 
JOHN JUHL JENSEN, gårdejer, 
født d. 27.-12.-1954, søn af Lau
ra Juhl og Børge Jensen, bor 
sammen med Conny Nissen, gra
ver, født d. 31.-8.-1960, datter 
af Mary og Søren Nissen. Parret 
har døtrene: Elisabeth, født d. 
19.-7.-1980, og Pernille, født d. 
26.-7.-1983.
J.J.J. arbejder som elektriker.
Han overtog gården d. 16.-1.-1991 fra Jesper og Anne Sandholt.
Ejendomsskyld 570.000. Areal 8 ha. Der er bortforpagtet 7 ha.
Stuehuset er opført i 1890. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1918 om- og til
bygget i 1958 samt svinestald fra 1904. Besætningen består af 2 rideheste, 1 ged og 
nogle høns. Der er 1 traktor.

Jacob, født d. 25.-2.-1979, Lars, født d. 12.-6.-1981, 
Kristian, født d. 4.-5.-1987.

HOVSLUNDVEJ 34, "GRU
BEGÅRD" HOPTRUP MARK, 
6100 HADERSLEV, tlf. 
74-575610.
HANS ERIK SMIDT, gård
ejer, født d. 5.-6.-1951, 
søn af Inge Metha og Vig
go Smidt, gift d. 21.-4.-1978 
med Tove Lomholt Jensen, 
medhjælpende hustru, født 
d. 11.-9.-1952, datter af 
Kirstine og Johannes Jen
sen. Parret har børnene: 

samt tvillingerne Karen og

H.E.S. har været på Hammerum Landbrugsskole, han er medlem af Menighedsrådet og 
i bestyrelsen for Hoptrup Højskole. Han overtog første halvdel af gården d. 1.-6.-1980 
og resten d. 1.-1.-1985 fra sin far Viggo Smidt. Gården har været i slægtens eje siden 
1949. Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 19 ha., heraf 4,5 ha. skov. Der er forpagtet 5 
ha. Stuehuset er opført i 1884 og restaureret senest i 1988. Avlsbygningerne består af 
kvægstald fra 1884 ændret og moderniseret til svin i 1979, svinestalde fra 1974 og 
1990, makinhuse fra 1975 og 1983, lade fra 1947, gylletank og 2 gastætte siloer. 
Gården drives med en svineproduktion på 70 årssøer, der sælges 450 smågrise og 400
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slagtesvin årligt, desuden er der 400 avlssvin og 150 andre svin. Planteproduktionens 
salgsafgrøde er raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo samt korntørreri med 
kold luft. H.E.S. ejer og driver også Hovslundvej 36, Hoptrup, 6100 Haderslev.

HOVSLUNDVEJ 36, "SOMMERLYST", HOPTRUP, 6100 HADERSLEV, tlf. 74-575610. 
HANS ERIK SMIDT, gårdejer. Omtales under Hovslundvej 34.
H.E.S. overtog gården i 1987 fra Ingvard Smidt. Nuværende ejer er 4. generation på 
gården, som har været i slægtens eje siden 1911.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 40 ha., heraf 5 ha. skov.
Stuehuset er opført omkr. 1866 og løbende restaureret. Avslbygningerne består af 
kvægstald fra 1920 ændret til svin i 1970 og nymoderniseret i 1986, svinestald fra 
1920 senest moderniseret i 1986, svinestald og maskinhus begge fra 1975 samt lade 
fra 1920. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. H.E.S. ejer og driver også Hovs
lundvej 34, Hoptrup, 6100 Haderslev. H.E.S. bor på denne gård.

HOVSLUNDVEJ 61, "JØRGENSGÅRD", HOPTRUP, 6100 HADERSLEV, tlf.74-575170. 
JENS PETER SKOV, gårdejer, født d. 13.-1.-1933, søn af Dorthea og Hans Skov. 
J.P.S. overtog gården i 1965 fra sin far Hans Skov. Gården har været i slægtens eje 
siden 1947.
Ejendomsskyld 1.750.000. Areal 44,5 ha., heraf 1,5 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1790 og restaureret i 1976. Avlsbygningerne består af kvægstald 
fra 1906 moderniseret og udvidet i 1966, svinestald og lade begge fra 1906 samt 
maskinhus fra 1979. Gården drives med en kvægproduktin på 16 årskøer, 65 ungdyr og 
8 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 3 trak
torer, 1 mejetærsker, kornsilo, korntørreri med varm og kold luft samt kombi træfyr.

HOVSLUNDVEJ 70, HOP
TRUP MARK, 6100 HADER
SLEV, tlf. 74-575496.
KRISTIAN PEDERSEN, gård
ejer, født d. 17.-5.-1948, 
søn af Maren og Carl Os
kar Pedersen, gift d. 10.-11.- 
1973 med Sonja Christine 
Frisk, medhjælpende hustru, 
født d. 8.-11.-1947, datter 
af Anna og Rasmus Frisk. 
Parret har sønnerne: Tor
ben, født d. 24.-4.-1975, 
og Flemming, født d. 24.- 
9.-1977.

K.P. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han forpagtede gården d. 1.-1.-1975 og 
overtog den d. 1.-1.-1978 fra sin svigerfar Rasmus Frisk. Gården har været i slægtens 
eje siden 1933.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 25 ha., heraf tilkøbt 7,5 ha., der er 2,3 ha. skov. Der 
er forpagtet 20 ha.
Stuehuset er opført i 1844 og restaureret i 1958. Avlsbygningerne består af kvægstald 
fra omkr. 1935 udvidet og moderniseret i 1979, lade fra 1979, maskinhus fra 1985, 
gylletank og indendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 40 årskøer, 
54 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 3 moderfår. Der er 2 trak
torer, 1 markvandingsmaskine, kornsilo samt korntørreri med varm og kold luft.

HOVSLUNDVEJ 79, HOPTRUP MARK, 6100 HADERSLEV, tlf. 74-575510.
JØRN MIKKELSEN SCHMIDT, gårdejer, søn af Annalise og Hans Martin Schmidt, gift 
d. 7.-4.-1984 med Anne Culmbach, husmor, født d. 28.-6.-1959, datter af Inge Hansen 
og Knud Culmbach. Parret har børnene: Else Marie, født d. 31.-3.-1985 og Martin, 
født d. 31.-3.-1990.
J.M.S. arbejder som stats aut. revisor. Han overtog gården d. 1.-4.-1990 fra sin mor 
Annalise Schmidt. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i siæg-
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tens eje siden 1927.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 35 ha., heraf 2,5 ha. skov og 0,5 ha. eng. Der er 
bortforpagtet 24 ha.
Stuehuset er opført i 1858 og restaureret i 1990. Avlsbygningerne består af kvægstald, 
svinestald og lade alle fra 1931-32. Gården drives udelukkende med planteproduktion 
bestående af hvede og rug. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo samt korn
tørreri med varm og kold luft.

HOVSLUNDVEJ 85, HOPTRUP MARK, 6100 HADERSLEV.
ELSEBETH YDING, gårdejer, født d. 23.-2.-1951, datter af Gerda og Niels Yding, bor 
sammen med Jan Linden, selvstændig sælger, født d. 1.-8.-1944, søn af Aashild og 
Ragner Linden.
E.Y. er beridder. Hun overtog gården i juni 1990 fra Jens Skovgaard Nielsen.
Areal 16 ha.
Stuehuset er opført i 1928 og restaureret i 1990-91. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1928 ændret til heste i 1990 og lade fra omkr. 1935. Besætningen består af 4 
heste af racen Dansk Varmblod. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og hvede. 
Der er 1 traktor.

HOVSTGYDE 15, "VENNERKÆR", 
HOVST, 6100 HADERSLEV.
PETER ORBESEN HANSEN og 
NIELS SØRENSEN HANSEN, 
automekanikere.
P.O.H. er født d. 23.-6.-1952 og 
N.S.H. er født d. 24.-12.-1950, 
sønner af Anna Orbesen og Niels 
Sørensen Hansen.
Brødrene overtog gården i 1980 
fra Gotfred Sørensen.
Ejendomsskyld 680.000. Areal 10 
ha.

Stuehuset er opført omkr. 1700. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svi
nestald fra 1946, hønsehus og brændselsrum begge fra 1948 samt lade fra 1950 udvidet 
i 1952. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg, raps og 
hvede. Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker.

HOVSTGYDE 16, SØNDER VIL
STRUP, 6100 HADERSLEV, tlf. 
74-582156.
SVEND AAGE CHRISTENSEN, 
gårdejer, født d. 21.-2.-1934, søn 
af Kathrine og Nicolai Holger 
Christensen, gift d. 17.-3.-1962 
med Eline Skøtt, husmor, født d. 
2.-3.-1940, datter af Gunder og 
Nis Skøtt. Parret har børnene: 
Henrik, født d. 12.-7.-1963, Anet
te, født d. 5.-6.-1965, og Vibeke, 
født d. 9.-1.-1970.
S.AA.C. arbejder som postbud og har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog 
gården d. 1.-6.-1966 fra sin far Nicolai Holger Christensen. Nuværende ejer er 3. 
generation på gården. Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 28,3 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1860 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af 
kvægstald og svinestald begge fra omkr. 1850 og moderniseret i 1967, bilgarage, værk
sted og hønsehus samt kombineret lade og maskinhus alle fra omkr. 1850. Besætningen 
består af nogle høns og 1 hest af racen Islænder. Planteproduktionens salgsafgrøder er 
lucerne og hvede. Der er 1 traktor, plansilo, plantørreri med varm og kold luft samt 
halmfyr, som også bruges til korntørreri.
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HYRUP BYGADE 7, "EGENÆS", 
HYRUP, 6100 HADERSLEV, tlf. 
74-571169.
SØREN BANG, gårdejer, født d. 
7.-10.-1964, søn af Annelis og 
Claus Bang, bor sammen med 
Birgitte Andersen, gårdejer, født 
d. 17.-12.-1962, datter af Vagn 
og Grethe Andersen.
B.A. er kontorassistent.
S.B. har været på Kalø Land
brugsskole. Parret overtog gården 
d. 10.-5.-1991 fra B.A.'s far

Vagn Andersen. Nuværende ejere er 8. generation på gården, som har været i slægtens 
eje siden 1758.
Ejendomsskyld 2.600.000. Areal 62 ha., heraf 6 ha., eng og 3 ha. skov. 
Stuehuset er opført i 1880. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1875, svinestald 
og kombineret maskinhus og lade begge fra 1974 samt garage og værksted fra 1870 og 
1920. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 750 stk. årligt, desuden er der 4 
rideheste. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, raps og ærter. Der er 2 
traktorer, kornsilo samt korntørreri med varm og kold luft.

HYRUP BYGADE 9, "KJÆRGÅRD", HYRUP, 6100 HADERSLEV, tlf. 74-571143.
HANS KJÆR, gårdejer, født d. 30.-7.-1959, søn af Alice og Peter Kjær.
H.K. har været på Korinth og Bygholm landbrugsskoler. Han overtog gården i 1985 fra 
sin far Peter Kjær. Nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 2.350.000. Areal 53 ha., heraf 1 ha. skov og 1 ha. eng. Der er for
pagtet 10 ha.
Stuehuset er opført i 1865 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1953 ændret og moderniseret til fedesvin i 1986, udhus fra før 1865, korn
lade fra 1930, maskinhus fra 1974, redskabshus, gastæt silo og gylletank. Gården 
drives med en slagtesvineproduktion på 2.200 stk. årligt. Planteproduktionens salgs
afgrøder er sukkerroer, ærter og raps. Der er 2 traktorer, andel i mejetærsker, korn
silo samt korntørreri med varm og kold luft.

HYRUP BYGADE 23, "HYRUP- 
LUND", HYRUP, 6100 HADER
SLEV, tlf. 74-571142.
KJELD PHILIPSEN BLADT, gård
ejer, født d. 1.-3.-1949, søn af 
Kathrine Bladt og Johan Philip- 
sen Bladt, gift d. 24.-1.-1975 
med Ida Andersen, medhjælpende 
hustru, født d. 18.-10.-1954, dat
ter af Laura og Kristen Ander
sen. Parret har børnene: Anders, 
født d. 28.-2.-1976, Kresten, 
født d. 2.-5.-1978, og Marianne, 
født d. 6.-6.-1985.
K.P.B. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården i 1977 fra sin far 
Johan Philipsen Bladt. Gården har været i slægtens eje siden 1949.
Ejendomsskyld 2.400.000. Areal 61 ha., heraf 0,7 ha. skov. Der er forpagtet 45 ha. 
Stuehuset er opført før 1774 og restaureret i 1959. Avlsbygningerne består af kostald 
fra 1954, ungkreaturstald og silolade begge fra 1968, svinestald fra 1964, foderlade 
fra 1988, maskinhus fra 1983 og gylletank. Desuden er der 1 udlejningshus fra før 
1774 og 1 fodermesterbolig fra 1964. Gården drives med en kvægproduktion på 56 års
køer, 70 ungdyr og 45 slagtekalve af racen SDM, der er en slagtesvineproduktion på 
700 stk. årligt, desuden er der 1 ridehest af racen Dansk Varmblod. Planteproduktio-
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nens salgsafgrøder er hvede, ærter, raps og fabriksroer. Der er 5 traktorer, 1 mejetær
sker, kornsilo, korntørreri med varm og kold luft samt træfyr. På gården er ansat 1 
fodermester.

HYRUP BYGADE 28, "GAMMEL
BORG", HYRUP, 6100 HADER
SLEV, tlf. 74-571198.
JOHAN PHILIPSEN BLADT, gård
ejer, født d. 22.-4.-1917, søn af 
Didde og Peter Petersen Bladt, 
gift d. 12.-2.-1943 med Katrine 
Petersen, husmor, født d. 24.- 
12.-1920, datter af Margrethe og 
Jørgen Petersen. Parret har bør
nene: Tove Margrethe, født d. 
25.-7.-1945, Kjeld, født d. 1.-3.- 
1949 og Nanna Kirstine, født d. 
18.-9.-1960.

J.P.B. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården i 1973 fra Jakob 
Laursen. Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 33 ha., heraf 3/4 ha. skov. Der er bortforpag
tet 32 ha. Stuehuset er opført i 1934. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade 
begge fra 1981. Der er anlæg til gasfyring.

HYTKÆRVEJ 15, "RYD- 
BJERGGÅRD", MARSTRUP, 
6100 HADERSLEV, tlf. 
74-575619.
ERIK LEI, gårdejer, født 
d. 28.-11.-1941, søn af Jo
hanne . og Frede Lei, gift 
d. 17.-2.-1966 med Inga 
Tøpperwier, medhjælpende 
hustru, født d. 11.-7.-1944, 
datter af Inge og Hans 
Tøpperwier. Parret har 
børnene: Annette, født d. 17.-8.-1966, Peter, født d. 21.-12.-1968, og Kirsten, født d. 
29.-10.-1972.
I.L. arbejder som sygeplejerske. E.L. er skovfoged. Han overtog gården i 1977 fra 
Chresten Pedersen.
Ejendomsskyld 2.050.000. Areal 53,1 ha., heraf tilkøbt 24 ha., der er 3,5 ha. fredskov 
og 24,5 ha. tilplantet med juletræskultur. Der er bortforpagtet 24 ha.
Stuehuset er opført i 1932 og restaureret i 1983. Avlsbygningerne består af stald fra 
1932 og restaureret til heste i 1985, lader fra 1932 og 2 stk. fra omkr. 1965. Besæt
ningen består af nogle høns samt 1 ridehest, derudover er der opstaldet rideheste. 
Planteproduktionens salgsafgrøde er juletræer. Der er 1 trkator, 1 netmaskine og 1 
sprøjte. På gården er ansat 4 faste medhjælpere.

HYTKÆRVEJ 60, MARSTRUP, 
6100 HADERSLEV, tlf. 74-575478. 
NICOLAUS VIBE, husmand, født 
d. 8.-10.-1911, søn af Sofie og 
Jacob Vibe, gift d. 19.-4.-1939 
med Marie Christensen, født d. 
22.-9.-1912, datter af Christine 
og Henning Christensen. Parret 
har børnene: Kirsten, født d. 1.- 
7.-1940, Margit, født d. 29.-3.- 
1945, og Peter, født d. 21.-11.- 
1950.
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N.V. har været på Haslev Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-3.-1950 fra Anders 
Hansen. Ejendomsskyld 610.000. Areal 10 ha., heraf tilkøbt 4 ha., der er 1 ha. eng. 
Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1924 og senere udvidet. Avlsbygningerne består af kombineret 
kvæg- og svinestald fra 1924 moderniseret og udvidet i 1961, hønsehus fra 1955 og 
lade fra 1924 udvidet i 1961. Besætningne består af 10 høns og 8 ænder. Der er 1 
traktor og plansilo.

HYTKÆRVEJ 74, MARSTRUP, 
6100 HADERSLEV, tlf. 74-575479. 
EGON HENRIKSEN, tømrerme
ster, født d. 14.-8.-1945, gift d. 
3.-2.-1968 med Inga Henriksen, 
medhjælpende hustru, født d. 3.- 
2.-1946. Parret har børnene: 
John, født d. 3.-7.-1970, og Pia, 
født d. 8.-2.-1973.
E.H. er kasserer for H.O. Mester
forening. Han overtog gården i 
oktober 1967 fra Frederik Liens. 
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 
6,1 ha.

Stuehuset er opført i 1924 og senest restaureret i 1975. Avlsbygningerne består af 
kombineret lade, kvæg- og svinestald fra 1924 ændret til værksted i 1969, værksted 
fra 1975 og maskinhus fra omkr. 1950. Besætningen består af 1 pony og 1 ridehest. 
Planteproduktionens salgsafgrøder er lucerne og juletræer. Der er træ- og oliefyr. I 
tømrermesterfirmaet er ansat 6 svende og 1 lærling.

HØRLYKKEVEJ 5, RAADE, 
6100 HADERSLEV, tlf. 74-584619. 
PREBEN SNEDKER, gårdejer, 
født d. 6.-6.-1948, søn af Gerda 
og Aage Snedker, gift d. 29.-5.- 
1971 med Gyde Clausen, med
hjælpende hustru, født d. 25.-5.- 
1952, datter af Marie og Carl 
Clausen. Parret har børnene: 
Stefan, født d. 20.-10.-1971, 
Tanja, født d. 9.-4.-1974, og Ja
kob, født d. 13.-10.-1985.
P.S. er medlem af bestyrelsen 
for DLG Sydøst. Han overtog første halvdel af gården i 1973 og resten i 1978 fra sin 
far Aage Snedker. Gården har været i slægtens eje siden 1942.
Ejendomsskyld 3.300.000. Areal 43 ha., heraf tilkøbt 5 ha., der er 1 ha. skov. Der er 
forpagtet 17 ha.
Stuehuset er opført i 1900 og senest restaureret i 1990. Avlsbygningerne består af 
kvægstald fra 1900 udvidet i 1973, ungdyrstald fra 1973, svinestald fra 1900 moder
niseret i 1985, svinestald fra 1986, foderlade fra 1978, maskinhus fra 1983, 2 gylle
tanke, 2 udendørs køresiloer og 2 gastætte siloer. Gården drives med en kvægproduk
tion på 55 årskøer, 55 ungdyr og 60 slagtekalve af racen RDM, desuden er der en 
slagtesvineproduktion på 3.000 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er fabriks
roer. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, 1 roeoptager og kulfyr. 
På gården er ansat 1 fodermester og 1 fast medhjælper.

HØRREGÅRDSVEJ 54, "H0RREGÄRD", ERLEV, 6100 HADERSLEV, tlf. 74-528285. 
NIS PETER ERLANG, forpagter, født d. 10.-1.-1946, søn af Misse og Anton Erlang, 
gift d. 27.-5.-1977 med Kirsten Lund, sygeplejerske, født d. 2.-2.-1951, datter af 
Bitten og Martin Lund. Parret har døtrene: Mette, født d. 17.-3.-1978 og Maria, født 
d. 2.-1.-1982.
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N.P.E. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han har forpagtede gården siden 
1977 fra Christian Have.
Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af raps, vårbyg, hvede, 
lucerne, græsfrø og vinterbyg. Der er 2 traktorer. Familien bor på Åstrupvej 74, 6100 
Haderslev.

HØRREGÅRDSVEJ 54, "HØRRE- 
GÅRD", ERLEV, 6100 HADER
SLEV, tlf. 74-522379.
CHRISTIAN HAVE, gårdejer, 
født d. 26.-11.-1907, søn af Ma
rie Cathrine og Lauritz Have. 
C.H. har været på Næsgård Land
brugsskole. Han forpagtede går
den d. 1.-5.-1944 og overtog den 
i 1954 fra sin far Lauritz Have. 
Gården har været i slægtens eje 
siden 1873.

Ejendomsskyld 5.500.000. Areal 145 ha., heraf 10 ha. skov og 10 ha. eng. Der bort
forpagtet 132 ha. Stuehuset er opført i 1858. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 
1907, vognport fra 1953, ungkvægstald fra 1939, svinestald fra 1907 udvidet i 1922, 
hestestald fra 1916, kornmagasin fra før 1900 og lade fra 1913. Der er 2 traktorer, 1 
mejetærsker, korn- og plansiloer samt korntørreri med varm og kold luft.

JORMORVEJ 4, "RAVNSGÅRD", STEVELT, 6100 HADERSLEV, tlf. 74-584790.
JØRGEN SØNDERGAARD NISSEN, gårdejer, født d. 10.-5.-1961, søn af Lis og Nis 
Nissen, gift d. 30.-3.-1986 med Pia Anna Juhler, pædagog, født d. 10.-1.-1962, datter 
af Grethe og Kaj Juhler. Parret har sønnen Kasper, født d. 12.-5.-1987. 
J.S.N. har været på Korinth og Nordisk landbrugsskoler. Han overtog gården d. 1.-8.- 
1989 fra Sigfred Ravn.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 32 ha., heraf 2 ha. skov. Der er forpagtet 9 ha.
Stuehuset er opført i 1897. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1969, spaltestald 
til ungkreaturer fra 1979, svinestald fra 1954, lade fra 1958, maskinhus fra 1977 samt 
inden- og udendørs køresiloer. Gården drives med en kvægproduktion på 54 årskøer, 60 
ungdyr og 18 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, 
hvede og fabriksroer. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker samt kornsilo med varm og 
kold lufts tørreri. På gården er ansat 1 fast medhjælper.

JUHLSMINDEVEJ 21, "JUHLSMIN- 
DE", OVER AASTRUP, 6100 HA
DERSLEV, tlf. 74-522428.
AAGE LAUESEN, gårdejer, født 
d. 17.-8.-1913, søn af Kathrine 
og Kæsten Lauesen, gift d. 11.- 
2.-1949 med Marie Lauesen, hus
mor, født d. 29.-4.-1921. Parret 
har børnene: Kæsten, født d. 
30.-8.-1951 og Kathrine, født d. 
24.-1.-1950.
AA.L. har været på Gråsten
Landbrugsskole. Han forpagtede gården i 1949 og overtog den i 1964 fra sin far 
Kæsten Lauesen. Gården har været i slægtens eje siden 1912.
Ejendomsskyld 3.350.000. Areal 80 ha., heraf 2 ha. skov, 6 ha. eng og vedvarende 
græs. Der er bortforpagtet 40 ha.
Stuehuset er opført i 1835 og restaureret i 1930. Avlsbygningerne består af kvægstald, 
svinestald, hønsehus, hestestald, lade og maskinhus alle fra 1944 samt trælade fra 
1835. Gården drives udlukkende med planteproduktion bestående af raps, lucerne, 
hvede og byg. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plan- og kornsiloer begge med kold 
lufts tørreri.
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JØRLBJERG 8, JØRLBJERG, 6100 HADERSLEV, tlf. .74-584547.
BENT HANSEN, gårdejer, født d. 24.-4.-1947, søn af Marie og Hans Christian Hansen, 
gift d. 28.-8.-1976 med Inge Svelmøe Thomsen, sparekasseassistent, født d. 21.-11.- 
1948, datter af Ida og Christian Svelmøe Thomsen. Parret har børnene: Henrik, født d. 
27.-10.-1978, og Merete, født d. 27.-8.-1980.
B.H. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-8.-1976 fra 
sin far Hans Chr. Hansen. Gården har været i slægtens eje siden 1945. 
Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 35 ha., heraf tilkøbt 18 ha. Der er forpagtet 25 ha. 
Stuehuset er opført i 1936 og restaureret fra 1976-79. Avlsbygningerne består af 
kvægstald fra 1936 ændret til forspiringsrum til kartofler i 1987, svinestald fra 1973, 
lade fra 1960 og maskinhus fra 1978. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 
500 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er spise- og industrikartofler, byg, 
hvede, rug og fabriksroer. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, 1 
kartoffeloptager og -lægger, kornsilo samt korntørreri med varm og kold luft.

JØRLBJERG 16, "GRIMDKÆR", JØRLBJERG, 6100 HADERSLEV, tlf. 74-584829. 
OLE MORTENSEN, lærer, født d. 8.-2.-1942, søn af Lydia og Jens Mortensen, gift d. 
19.-9.-1964 med Yvonne Grøn, lærer, født d. 23.-3.-1944, datter af Kirsten og Erik 
Grøn. Parret har børnene: Kirsten, født d. 29.-12.-1965, Mette, født d. 17.-7.-1970, 
Jens Erik, født d. 5.-4.-1975, og Henrik, født d. 25.-1.-1977.
O.M. overtog gården i 1986 fra Leif Christiansen.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 21 ha., heraf 3 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1932 og restaureret efter brand i 1983 og igen i 1986-87. Avls
bygningerne består af kombineret lade, kvæg- og svinestald fra 1932. Gården drives 
udelukkende med planteproduktion bestående af byg, hvede, sukkerroer og raps. Der er 
2 traktorer, 1 mejetærsker og halmfyr.

JØRLHAGEVEJ 9, ØRBY, 6100 HADERSLEV, tlf. 74-579232.
SØREN ØSTERGAARD AARØE, gårdejer, født d. 8.-9.-1931, søn af Erna og Hans 
Aarøe, gift d. 2.-8.-1958 med Meta Krag, medhjælpende hustru, født d. 30.-3.-1936, 
datter af Ellen og Jep Krag. Parret har børnene: Hella, født d. 25.-7.-1962, og Hans, 
født d. 11.-6.-1968.
S.Ø.AA. forpagtede gården i 1961 og overtog den i 1963 fra sin far Hans Aarøe. Nuvæ
rende ejer er 4. generation på gården.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 42 ha., heraf tilkøbt 17 ha., der er 1,5 ha. skov. Der 
er forpagtet 13 ha.
Stuehuset er opført i 1862. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1964, svinestald 
fra 1862 ændret til kalve og ungkvæg i 1974, lade fra 1978 og maskinhus fra 1980, 
desuden er der aftægtsbolig fra 1958. Gården drives med en kvægproduktion på 29 
årskøer, 35 ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder 
er fabriksroer, raps, byg og hvede. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo samt 
korntørreri med kold luft. S.Ø.AA. har tilkøbt gården Vonsbækvej 103, 6100 Haderslev.

JØRLHAGEVEJ 11, "SUURBALLE", ØRBY, 6100 HADERSLEV, tlf. 74-579185.
NIELS CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 8.-8.-1929, søn af Sørense og Jens Chris
tensen, gift d. 10.-11.-1961 med Kathe Schmidt, medhjælpende hustru, født d. 13.-5.- 
1934, datter af Cathrine og Niels Schmidt. Parret har sønnerne: Knud Erik, født d. 
7.-4.-1962, Poul Henning, født d. 5.-1.-1964, Jens Oluf, født d. 5.-2.-1969, og Jørgen 
Michael, født d. 14.-8.-1970.
N.C. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 30.-12.-1961 fra sin 
svigerfar Niels Schmidt. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i 
slægtens eje siden 1912.
Ejendomsskyld 2.400.000. Areal 58 ha., heraf tilkøbt 22 ha., der er 2 ha. skov.
Gården brændte i 1971 og blev samme år genopført med stuehus, kvægstald, lade og 
maskinhus, desuden er der svinestald fra 1962 og gylletank. Gården drives med en 
kvægproduktion på 34 årskøer, 35 ungdyr og 18 slagtekalve af racerne SDM og RDM. 
Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter, hvede og byg. Der er 3 traktorer, 
tårnsilo, portionstørreri med varm og kold luft samt træfyr.
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KATRINEHØJ 11, "MARIESMINDE", BÆK, 6100 HADERSLEV, tlf. 74-579137.
LILLY AASKOV JENSEN, gårdejer, født d. 23.-12.-1928, datter af Henny og Otto 
Jørgensen, gift d. 25.-4.-1958 med Hans Laurids Jensen, gårdejer, født d. 11.-4.-1933, 
søn af Kirsten og Erik Jensen. Parret har børnene: Bente, født d. 1.-4.-1959, Helle, 
født d. 5.-8.-1960, og Erik, født d. 9.-9.-1963.
H.L.J. har været på Korinth Landbrugsskole. Parret overtog gården d. 1.-5.-1966 fra 
H.L.J.'s far Erik Jensen. Nuværende ejere er 3. generation på gården, som har været i 
slægtens eje siden 1931.
Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 16,4 ha.
Stuehuset er opført i 1893 og restaureret i 1974-75. Avlsbygningerne består af kom
bineret kvæg- og svinestald fra 1893, svinestald fra 1939 restaureret i 1967-68, 
svinestald fra 1966, lade fra 1970, maskinhus fra 1975 og gylletank. Gården drives 
med en svineproduktion på 77 årssøer, der sælges 1.780 smågrise årligt, desuden er 
der 30 høns. Planteproduktionens salgsafgrøder er fabriksroer, ærter og raps. Der er 2 
traktorer, korn- og plansiloer begge med varm og kold lufts tørreri samt staldvarme 
til stuehuset.
"Mariesminde" blev pr. 1.-5.-1991 overtaget af HANS CHRISTIAN JENSEN, gårdejer, 
født d. 25.-6.-1965, søn af Mary og Anton Jensen, gift d. 21.-5.-1988 med Anita 
Hornbæk Madsen, sygeplejerske, født d. 16.-3.-1965, datter af Ingrid og Henning 
Madsen.
H.C.J. har været på Hammerum Landbrugsskole. Parrets tlf. nr. er 74-579296.

KATRINEHØJ 21, "KATRINEHØJ", VONSBÆK, 6100 HADERSLEV, tlf. 74-579196. 
KNUD ERICHSEN, landmand, født d. 11.-10.-1913, søn af Ellen og Martin Erichsen, 
gift d. 11.-7.-1941 med Ella Ravn, husmor, født d. 17.-4.-1914, datter af Kathrine og 
Conrad Ravn. Parret har børnene: Martin Erik, født d. 7.-8.-1946, og Connie Ellen, 
født d. 25.-5.-1950.
K.E. overtog gården d. 5.-4.-1941 fra Laursen.
Ejendomsskyld 600.000. Areal 9,8 ha., heraf tilkøbt 3,5 ha. fra faderen. 
Stuehuset er opført i 1891. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald 
fra 1891 og restaureret i 1942, hønsehus fra 1943, lade fra 1956 og maskinhus fra 
1960. Besætningen består af 10 høns. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 
2 traktorer, kornsilo og korntørreri med kold luft.

KATRINEHØJ 39, "TEGLGÅRD", VONSBÆK, 6100 HADERSLEV, tlf. 74-579292.
NIS IVER ERICHSEN, operatør, født d. 13.-2.-1952, søn af Anne Elisabeth og Iver 
Erichsen, gift d. 18.-7.-1977 med Hertha Marie AArøe Petersen, kontorassistent, født 
d« 24.-11.-1955, datter af Else Marie og Hans Christian Petersen. Parret har sønnerne: 
Robert, født d. 2.-12.-1977, og Mogens, født d. 14.-6.-1980.
N.I.E. overtog gården i 1981 fra sine forældre Anne Elisabeth og Iver Erichsen. Nuvæ
rende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1909.
Ejendomsskyld 730.000. Areal 13,5 ha., heraf 1,3 ha. skov og 1 ha. eng og rørskov. 
Der er bortforpagtet 9 ha.
Stuehuset er opført i 1891 og restaureret fra 1981-90. Avlsbygningerne består af 
kombineret kvæg- og svinestald samt lade begge fra 1891. Der er 1 traktor og halm
fyr. På gården var der tidligere teglværk.

KELDETVEJ 10, KELDET, 6100 
HADERSLEV, tlf. 74-566319.
SVEND AAGE DEGN, gårdejer, 
født d. 7.-9.-1931, søn af Dora 
og Jens Degn, gift d. 19.-10.-1955 
med Kirsten Kathrine Larsen, 
husmor, født d. 22.-6.-1932, dat
ter af Jenny og Søren Clausen 
Larsen. Parret har sønnerne: 
Kim, født d. 15.-6.-1965, og Ken, 
født d. 24.-1.-1969.
S.AA.D. har været på Nordisk
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Landbrugsskole. Han overtog gården i 1955 fra Christian Berg.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 26,5 ha., heraf tilkøbt 21 ha.
Stuehuset er opført i 1926 og restaureret i 1965. Avlsbygningerne består af kvægstald 
fra 1926 udvidet og moderniseret i 1965 samt til bygget i 1975, garage og værksted 
fra 1962, lade fra 1926 og maskinhus fra 1978. Gården drives med en besætning på 22 
årskøer og 18 ungdyr af racen Jersey. Planteproduktionen salgsafgrøder er er byg og 
hvede. Der er 2 traktorer.

KELDETVEJ 17, KELDET, 6100 
HADERSLEV, tlf. 74-566343.
PEDER SCHMIDT, husmand, født 
d. 16.-7.-1929, søn af Karoline 
og Anton Schmidt, gift d. 12.- 
11.-1954 med Inge Freese, hus
mor, født d. 25.-3.-1932, datter 
af Anne Margrethe og Wilhelm 
Freese. Parret har børnene: An
ton, født d. 2.-12.-1955, Egon, 
født d. 24.-5.-1957, og Eva, født 
d. 11.-4.-1965.

P.S. har været på Nordisk Landbrugsskole, han er formand for Fjelstrup Husmands
forening og har været med i Driftøkonomiskudvalg i DSH. Han overtog gården i 1962 
fra Peter Riis.
Ejendomsskyld 870.000. Areal 18,4 ha., heraf tilkøbt 9,4 ha., der er 3 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1933. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1933 udvidet i 
1965 og 1972 samt maskinhus fra 1970. Gården drives med en besætning på 11 årskøer 
og 11 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er maltbyg. Der er 2 
traktorer samt andel i roesåmaskine.

KELDETVEJ 29, KELDET, 6100 
HADERSLEV, tlf. 74-566750. 
JØRN HEISSEL, landmand, født 
d. 13.-12.-1955, søn af Mette 
Marie og Karl Heissel, gift d. 
1.-9.-1984 med Kari Scherrebeck, 
køkkenleder, født d. 16.-9.-1959, 
datter af Ingeborg Marie og Ras
mus Scherrebeck. Parret har bør
nene: Sara Marie, født d. 4.-10.- 
1981, Simon, født d. 7.-11.-1985, 
og Nikolai, født d. 4.-3.-1990. 
J.H. er maskinsmed. Han over
tog gården d. 1.-2.-1988 fra Lis 
og Gunnar Poulsen.
Ejendomsskyld 830.000. Areal 15 ha., heraf 0,5 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1926 og restaureret i 1988. Avlsbygningerne består af kombine
ret kvæg- og svinestald fra 1926 udvidet 2 gange samt ændret til køer og får i 1988, 
lade fra 1926, garge og værksted samt gastæt silo. Gården drives med en kødkvægspro
duktion på 4 årsammekøer, 4 ungdyr og 3 slagtekalve af racen Charolais, desuden er 
der 12 moderfår af racen Oxford Down. Planteproduktionens salgsafgrøder er vårbyg 
og vinterhvede. Der er 2 traktorer.

KELDETVEJ 47, KELDET, 6100 HADERSLEV, tlf. 74.-566600.
BJARNE LYSBECK WOLDEMAR, gårdejer, født d. 14.-12.-1962, søn af Marie og 
Peter Woldemar, bor sammen med Dorte Laustsen, sygeplejeelev, født d. 27.-5.-1969, 
datter af Bente og Jens Laustsen.
D.L. er medlem af bestyrelsen for Landboungdom i Haderslev. B.L.W. arbejder som 
chauffør på maskinstation og er medlem af repræsentantskabet for Landboungdom i 
Haderslev. Han overtog gården i 1987 fra Mathias Greisen.
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Ejendomsskyld 910.000. Areal 12 ha.
Stuehuset er opført i 1978. Avlsbygningerne består af svinestald og lade begge fra 
1978. På gården holder man duer, der er 150 stk. Planteproduktionens salgsafgrøder er 
byg og rajgræs. Der er 1 traktor.

Jørgen, født d. 21.-6.-1977.
H.J.M. overtog gården d. 1.-3.-1969 fra Georg Riggeisen.

KELDETVEJ 48, KELDET, 
6100 HADERSLEV, tlf. 74- 
566379.
HANS JØRGEN MINK, 
gårdejer, født d. 11.-8.-1943, 
søn af Karoline og Hans 
Jørgen Mink, gift d. 12.- 
7.-1969 med Anne Byg, 
medhjælpende hustru, født 
d. 17.-11.-1945, datter af 
Jessine og Peter Byg. Par
ret har sønnerne: Flemming, 
født d. 26.-8.-1971, og

Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 25 ha., heraf tilkøbt 12 ha. Der er forpagtet 15 ha. 
Stuehuset er opført i 1926, det er restaureret fra 1975-77 og udvidet med havestue i 
1983. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1926 ændret og udvidet til ungkvæg i 
1971, svinestald fra omkr. 1963 ændret til malkekøer i 1974, silohus fra 1977, lade fra 
1926, maskinhus fra 1977 udvidet i 1980, fast mødding og ajletank. Gården drives med 
en kvægproduktion på 24 årskøer, 24 ungdyr og 12 slagtekalve af racen SDM. Plante
produktionens salgsafgrøder er frøgræs og maltbyg. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 
1 roesåmaskine, 1 roeoptager, 3 kornsiloer og 1 plansilo alle med varm og kold luft 
tørreri.

KELSTRUP BYGADE 2, KELSTRUP, 6100 HADERSLEV, tlf. 74-582758.
JØRGEN SKAU, gårdejer. Omtales under Kelstrupvej 42.
J.S. overtog gården i juni 1990 fra Kirsten Nissen.
Ejendomsskyld 3.150.000. Areal 71 ha., heraf 5 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1904 og restaureret i 1991. Avlsbygningerne består af lade fra 
1992. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af hvede, raps, 
ærter og maltbyg. Der er kornsilo, plansilo, plantørreri med varm og kold luft samt 
træfyr. J.S. ejer og driver også Kelstrupvej 42, Kelstrup, 6100 Haserslev.

KELSTRUP BYGADE 14, KELSTRUP, 6100 HADERSLEV, tlf. 74-582345.
PETER NEUMANN ANDERSEN, gårdejer, født d. 20.-1.-1923, søn af Marie og Mathias 
Neumann Andersen, gift d. 19.-5.-1950 med Jessie Kirk, medhjælpende hustru, født d. 
11.-2.-1929, datter af Grethe og Ove Kirk. Parret har tivllingerne: Grethe og Ove, 
født d. 9.-5.-1951, samt Mathias, født d. 22.-2.-1958.
P.N.A. har været på Korinth Landbrugsskole, han har været medlem af Sognerådet og 
været formand for Menighedsrådet. Han forpagtede gården i 1950 og overtog den ved 
forældrenes død. Nuværende ejer er 4. generation på gården, som har været i slægtens 
eje siden 1865.
Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 41 ha., heraf 4 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1865 og restaureret i 1965. Avlsbygningerne består kvægstaid fra 
1865 ændret til svin i 1965, hestestald ændret til svin i 1956, svinestald fra 1865 
senere moderniseret, svinestalde fra 1973 og 1977, halmlade fra 1977, lade fra 1865 
ændret til svin i 1957 og maskinhus fra 1986. Gården drives med en svineproduktion 
på 70 årssøer, der er salg af LY-søer og resten som slagtesvin. Planteproduktionens 
salgsafgrøde er raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, korntørreri med 
varm og kold luft samt kombineret træ- og oliefyr. På gårdne er ansat 1 fast med
hjælper. Fra 1958-1990 var der på gården "Avlscenter Kjelstrup", et svineavlscenter 
for Landrace.
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KELSTRUP BYGADE 33, KELSTRUP, 6100 HADERSLEV, tlf. 74-582495.
LAUE SKAU, gårdejer. Omtales under Hans Skausvej 32.
L.S. overtog gården i 1988 fra Christian Juhl.
Ejendomsskyld 980.000. Areal 15 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1780 og løbende restaureret. Avslbygningerne består af 
kvæg- og svinestalde begge fra 1780, garage fra 1968, lade fra omkr. 1900 og maskin
hus fra 1955. Der er kornsilo samt korntørreri med varm og kold luft. 
L.S. ejer og driver også Hans Skausvej 32, Kelstrup, 6100 Haderslev.

KELSTRUPVEJ 42, "BREIDABLIK", KELSTRUP, 6100 HADERSLEV, tlf. 74-582758. 
JØRGEN SKAU, gårdejer, født d. 27.-3.-1956, søn af Ellen og Laue Skau, bor sammen 
med Vibeke Lind, socialpædagog, født d. 12.-10.-1964, datter af Maja og Vilhelm Lind. 
J.S. er reg. revisor i Landboforeningen og har været på Ladelund og Bygholm land
brugsskoler. Han overtog gården i februar 1984 fra Hedvig Juhl og Valther Boisen. 
Ejendomsskyld 1.650.000. Areal 35 ha., heraf 4,5 ha. skov. Der er forpagtet 15 ha. 
Stuehuset er restaureret i 1980-85. Avlsbygningerne består af maskinhus fra 1979 og 
kvægstald. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af hvede, raps, 
ærter og maltbyg. Der er 2 traktorer, andel i mejetærsker, kornsilo, plansilo, korn
tørreri med varm og kold luft samt træfyr.
J.S. ejer og driver også Kelstrup Bygade 2, Kelstrup, 6100 Haderslev.

KELSTRUPVEJ 43, KELSTRUP, 6100 HADERSLEV, tlf. 74-582189.
KAREN SEEMANN, deltidslandmand, født d. 17.-5.-1946, datter åf Helga og Fritz 
Zoega, gift d. 1.-5.-1970 med Andreas Seemann, malersvend, født d. 6.-3.-1946, søn af 
Marie og Mathias Seemann. Parret har sønnen Henrik, født d. 23.-12.-1966.
K.S. er biblioteksmedhjælper. Hun overtog gården d. 7.-8.-1971 fra sine forældre 
Helga og Fritz Zoega. Nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 600.000. Areal 1,5 ha.
Stuehuset er opført i 1939. Avlsbygningerne består af komibineret lade og kvægstald 
fra 1960, hønsehus fra 1975 ændret til værksted og lager senere samt maskinhus fra 
1960. Besætningen består af 2 ungheste og 1 avlshoppe alle af racen Dansk Varmblod. 
Der er 1 traktor.

KELSTRUPVEJ 46, "KINGSGÅRD", KEL
STRUP, 6100 HADERSLEV, tlf. 74- 
582468.
HANS UWE SCHMIDT, gårdejer, født d. 
24.-2.-1952, søn af Marie Margrethe og 
Bruno Schmidt, gift d. 6.-4.-1985 med 
Helle Olsen, kontorassistent, født d. 
27.-8.-1963, datter af Elinor og Aksel 
Olsen. Parret har døtrene: Anja Saman
tha, født d. 23.-8.-1985, Sandra Nadja, 
født d. 10.-3.-1988, og Tanja Bettina, 
født d. 4.-12.-1989.
H.U.S. har været på Gråsten Landbrugs

skole, han er medlem af bestyrelsen for Den Tyske Landboforening og for Jagtforenin
gen. Han overtog gården i 1986 fra sin far Bruno Schmidt. Gården har været i slæg
tens eje siden 1913.
Areal 66 ha., heraf 1,5 ha. skov og 1,5 ha. eng. Der er forpagtet 60 ha.
Stuehuset er opført i 1980. Avlsbygningerne består af svinestald fra 1979, gammel 
svinestald renoveret i 1985, kombineret lade og maskinhus fra 1930 og hangar fra 
1987. Gården drives med en svineproduktion på 80 årssøer, der sælges 1.700 smågrise 
årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er vinterraps, vinterhvede, vinterbyg, ærter, 
vårbyg og lucerne. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 rendegraver, kornsilo, korn
tørreri med varm og kold luft samt halmfyr. På gården er der indimellem ansat 
medhjælp.
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KELSTRUPVEJ 56, "KANEKÆR", 
KELSTRUP, 6100 HADERSLEV, 
tlf. 74-582431.
IVER H. RAUN, gårdejer, født d. 
27.-12.-1936, søn af Cathrine og 
Jef Raun, gift d. 23.-5.-1963 
med Martha Bramsen, sparekas
sefuldmægtig, født d. 16.-10.-1940, 
datter af Gertrud og Hans Bram
sen. Parret har datteren Helle, 
født d. 13.-6.-1969.
I.H.R. arbejder som postvagt

mester. Han overtog gården d. 1.-8.-1989 fra Christian Jürgensen. 
Ejendomsskyld 4.150.000. Areal 101 ha., heraf 15 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1759 og restaureret i 1990. Avlsbygningerne består af kornlade 
fra 1986 samt kombineret halmlade og maskinhus fra 1987. Gården drives udelukkende 
med planteproduktion bestående af raps, hvede, byg og rug. Der er 2 traktorer, plan
silo, 2 korntørrerier med varm og kold luft samt 1 halmfyr.

KILDAGER 5, "HINDEVED", 
VONSBÆK, 6100 HADERSLEV, 
tlf. 74- 579300.
PETER NØRREGAARD, gårdejer, 
født d. 2.-11.-1948, søn af Ellen 
og Rasmus Nørregaard, bor sam
men med Birthe Dixen Jensen, 
pædagogmedhjælper, født d. 15.- 
8.-1952, datter af Anne og Peter 
Dixen.
P.N. er chauffør for SPF Svin og 
har været på Gråsten Landbrugs
skole. Han overtog gården d. 1.- 
1.-1981 fra Chresten Knudsen.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 46,7 ha., heraf 10 ha. skov.
Stuehuset er opført omkr. 1750 og restaureret fra 1981-91. Avlsbygningerne består af 
kombineret kvæg- og svinestald fra 1908 ændret til lade i 1985, lade fra 1908 og 
maskinhus fra 1920, desuden er der anneksbolig fra 1945, som er ændret til FDF og 
FPF hus i 1983. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af lucer
ne, fabriksroer, hvede, byg og raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 lastbil 
ombygget til tørreri af raps, kornsilo med varm og kold lufts tørreri samt træfyr.

KILDAGER 37, "KYLLINGSMINDE", BÆK, 6100 HADERSLEV, tlf. 74-579213.
JOHAN NISSEN VYFF, gårdejer, født d. 21.-4.-1931, søn af Karen og Johannes Vyff, 
gift d. 14.-4.-1954 med Anne Marie Petersen, husmor, født d. 20.-3.-1929, datter af 
Jakobine og Christian Petersen. Parret har børnene: Johannes Christian, født d. 13.- 
4.-1955, Christine, født d. 21.-7.-1957, og Birgit, født d. 14.-2.-1968.
J.N.V. har været kasserer i Menighedsrådet i 20 år. Han overtog gården i 1963 fra sin 
far Johannes Vyff. Gården har været i slægtens eje siden 1926.
Ejendomsskyld 3.200.000. Areal 48 ha., heraf 5 ha. skov og 2 ha. eng. Der er for
pagtet 5 ha.
Stuehuset er genopført efter brand i 1969. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 
1977-78, ungdyr- og kalvestalde begge fra 1990, fedetyrestald fra 1983, halmlade fra 
1979, foderlade fra 1987, maskinhus fra 1969, gylletank og udendørs køresilo, desuden 
er der aftægtsbolig fra 1984. Gården drives med en kvægproduktion på 95 årskøer, 150 
ungdyr og 55 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og 
hvede. Der er 4 traktorer og 1 træfyr. På gården er ansat 1 fodermester og 1 fast 
medhjælper.
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KILDAGER 38, "ENGGÅRD", BÆK, 6100 HADERSLEV, tlf. 74-579114.
JEPPE OLSEN, gårdejer, født d. 6.-11.-1939, søn af Karen og Frederik Olsen, gift d. 
16.-7.-1966 med Anne Raun Clausen, gårdejer, født d. 14.-6.-1942, datter af Marie og 
Johan Clausen.
A.R.O. er børnehaveleder.
J.O. er fritidspædagog og har været på Kalø Landbrugsskole. Parret overtog gården i 
november 1968 fra A.R.O.'s far Johan Clausen. Nuværende ejere er 3. generation på 
gården, som har været i slægtens eje siden 1911.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 22,7 ha., heraf 4,2 ha. skov, og 1 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1935. Avlsbygningerne består af kvægstald, lade og maskinhus 
alle fra 1980. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af fabriks
roer, byg, hvede og havre. Der er 2 traktorer samt 1 træfyr.

født d. 21.-1.-1966, og Michael, født d. 4.-3.-1970.
C.S. overtog gården i 1967 fra Marie Knudsen.

KJELDERHAVE 9, "KJELDERHA- 
VE", DJERNÆS, 6100 HADER
SLEV, tlf. 74-575361.
CARL SØRENSEN, gårdejer, født 
d. 18.-7.-1932, søn af Mary og 
Christian Sørensen, gift d. 27.- 
10.-1956 med Christine Mink, 
medhjælpende hustru, født d. 
28.-8.- 1934, datter af Sigfrida 
og Christian Mink. Parret har 
børnene; Susanne, født d. 3.-2.-1957, 
Karin, født d. 26.-2.-1961, Dorte,

Ejendomsskyld 770.000. Areal 14 ha., heraf tilkøbt 2 ha. Der er lejet 4 ha. græs.
Stuehuset er opført i 1934 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består kombineret 
svine- og kvægstald fra 1934 moderniseret i 1972, hønsehus fra 1990, lade fra 1934 og 
maskinhus fra 1982 udvidet i 1990. Gården drives med en kvægproduktion på 14 års
køer, 18 ungdyr og 8 slagtekalve af racen SDM samt en slagtesvineproduktion på 4 
årssøer, der produceres 80 slagtesvin årligt, desuden er der nogle Moskusænder og 
høns. Der er 2 traktorer, kornsilo samt korntørreri med varm og kold luft.

KNAVVEJ 50, "FREDERIKSGÄRD", VANDLING, 6100 HADERSLEV, tlf. 74-523694. 
FRITZ DENEKEN, gårdejer, født d. 18.-2.-1932, søn af Anna Nissen og Gerhard Dene- 
ken, gift d. 14.-5.-1960 med Gedske Holm, medhjælpende hustru, født d. 21.-3.-1936, 
datter af Christine og Karl Holm. Parret har børnene: Karin Elisabeth, født d. 15.- 
10.-1961, Gerhard, født d. 6.-4.-1963 og Claus Mathias, født d. 11.-4.-1969.
F.D. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1964 fra sine 
forældre Anna N. og Gerhard Deneken. Nuværende ejer er 4. generation på gården, 
som har været i slægtens eje siden 1845.
Ejendomsskyld 3.115.000. Areal 91 ha., heraf 10 ha.skov.
Stuehuset er opført i 1845 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1900, hestestald fra 1922 ændret til svin i 1965, lade fra 1928 og maskinhus 
fra 1978, desuden er der landarbejderbolig fra 1968. Gården drives med en besætning 
på 10 årsammekøer og 18 ungdyr af racen Charolais. Planteproduktionens salgsafgrø
der er raps, hvede og byg. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, korn- og plansiloer 
begge med varm og kold lufts tørreri samt halm- og træfyr. I en niche er der et stort 
tyrehoved fra 1609 med originale horn. Omkring tyrehovedet står der: Om sommer en 
tenck paa kuld og frøst, i ungdom tenck paa din alderdoms brøst.

KNOKBJERG 19, MARSTRUP, 6100 HADERSLEV, tlf. 74-575469.
ANNE BOTHILDE 0RUMGÄRD, født d. 17.-8.-1922, datter af Antonie Jepcilie og Nis 
Jensen, gift d. 12.-12.-1960 med Valter Ørumgård, født d. 12.-12.-1920, søn af Ger
trud Hoffmann. Parret har børnene: Lis, født d. 24.-1.-1961, samt tvillingerne: Orla og 
Gurli, født d. 4.-7.-1963.
A.B.Ø. overtog gården i oktober 1964 fra Egon Larsen.
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Ejendomsskyld 790.000. Areal 11,3 ha. Der er bortforpagtet 11 ha.
Stuehuset er opført i 1810. Avlsbygningerne består af kvægstald ændret til svin i 
1964, svinestald fra 1969, garager fra 1983, hønsehus fra omkr. 1950 og lade. Besæt
ningen består af ænder, gæs, kalkuner og kyllinger. Der er 1 fodersilo.

KNOKBJERG 24, "MARSTRUPGÅRD", MARSTRUP, 6100 HADERSLEV, tlf. 74- 
575288. HELGA MADSEN, gårdejer. Omtales under Kærsmindevej 21.
H.M. overtog gården i 1982 fra Helmut Boyschau.
Ejendomsskyld 4.200.000. Areal 91 ha., der er frasolgt 15 ha. Der er forpagtet 14 ha. 
Stuehuset er opført i 1852 og restaureret i 1972. Avlsbygningerne består af svinestald 
fra 1924 restaureret i 1972 og lade fra 1852. Gården drives udelukkende med plante
produktion bestående af hvede, byg, frøgræs og raps. Der er 1 halmfyr. 
H.M. ejer og driver også Kærsmindevej 21, Marstrup, 6100 Haderslev.

KNOKBJERG 94, OVER KESTRUP, 
6100 HADERSLEV, tlf. 74-575687. 
ANKER JUHL PETERSEN, gård
ejer, født d. 22.-12.-1911, søn af 
Karen Schultz og Johannes Mad
sen Petersen, gift d. 25.-5.-1943 
med Helga Margrethe Jensen, 
husmor, født d. 28.-8.-1913, dat
ter af Ane Kathrine og Karl Jen
sen. Parret har børnene: Karen, 
født d. 12.-5.-1944, Ingrid, født 
d. 1.-5.-1946 og Niels, født d. 
2.-7.-1952.

A.J.P. har været på Malling Landbrugsskole. Han overtog gården i 1940 fra Jordlovs
udvalget. Ejendomsskydi 750.000. Areal 11,2 ha. Der er bortforpagtet 11 ha.
Stuehuset er opført i 1940. Avlsbygningerne består af kvægstald, svinestald og lade 
alle fra 1940 samt redskabsrum og bilgarage begge fra 1950. Besætningen består af 
høns. Der er 1 traktor.

KNORBORGVEJ 6, "STOKKEHO
VEDGÅRD", STOKKEHOVED, 
6100 HADERSLEV, tlf. 74-530769. 
PREBEN RASMUSSEN, gårdejer, 
født d. 4.-6.-1959, søn af Mie og 
Ejler Rasmussen, gift d. 27.-9.- 
1986 med Dorte Karlsen, kontor
assistent, født d. 22.-6.-1961, 
datter af Tony og Gunnar Karl
sen. Parret har døtrene: Christi
na, født d. 7.-8.-1988, og Camil
la, født d. 14.-7.-1990.
P.R. har været på Midtjyllands Grinsted og Ladelund landbrugsskoler. Han overtog
gården i juli 1987.
Ejendomsskyld 2.400.000. Areal 27 ha., heraf 4,5 ha. eng og skov. Der er forpagtet 27 
ha. Stuehuset er opført omkr. 1780 og restaureret i 1970. Avslbygningerne består 
fare- og goldsostalde begge fra 1979, svinestald fra 1970 moderniseret i 1979, klima
stald fra 1989, lade fra 1970 og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 
140 årssøer, der produceres 1.200 slagtesvin årligt, desuden er der avlsdyrsalg, det er 
en Rød SPF opformeringsbesætning. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter, 
hvede, rug og byg. Der er 1 traktor, 4 fodersiloer og 1 træfyr. På gården er ansat 1 
fodermester.

KORSVEJ 20, "KORSVEJGÅRD", KVISTRUP, 6100 HADERSLEV, tlf. 74-584293.
JOHANNES ERIKSEN, gårdejer, født d. 13.-10.-1947, søn af Margrethe og Hans Erik
sen, gift d. 24.-7.-1971 med Hanne Grethe Kongsted, medhjælpende hustru, født d.
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29.-12.-1947, datter af Dorthea og Karlo Kongsted. Parret har børnene: Bo, født d. 
27.-8.-1972, og Charlotte, født d. 27.-4.-1974.
J.E. har været på Gråsten Landbrugsskole og er medlem af repræsentantskabet for 
M.D. Food. Parret overtog gården d. 1.-8.-1972 fra H.G.K.'s far Karlo Kongsted. 
Nuværende ejere er 4. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1833. 
Ejendomsskyld 1.750.000. Areal 53 ha., heraf tilkøbt 16 ha., der er 3 ha. skov. Der er 
forpagtet 2 ha.
Stuehuset er opført i 1875. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1875 moderniseret 
i 1990, spalte- og ungkvægstalde begge fra 1984, svinestald fra 1875 ændret til heste, 
garage og værksted, kombineret maskinhus og lade samt foderhus begge fra 1952 og 
udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 36 årskøer, 34 ungdyr og 
90 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 2 rideheste og 2 følhopper. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er fabriksroer og hvede. Der er 4 traktorer, plansilo og træfyr.

KREJSELVEJ 15, RONGSTRUP, 
6100 HADERSLEV, tlf. 74-525597. 
MARIUS TØRNES, gårdejer, født 
d. 25.-2.-1919, søn af Laura og 
Christian Tørnes, gift d. 18.-4.- 
1960 med Annelore Dreesen, med
hjælpende hustru, født d. 7.-10.- 
1929, datter af Kathrine og 
Adolf Dreesen. Parret har søn
nerne: Bjarne, født d. 30.-3.-1961 
og Oluf, født d. 10.-5.-1962. 
M.T. er skoventreprenør. Han

overtog gården i 1967 fra sin Laurits Tørnes. Gården har været i slægtens eje siden 
1931. Ejendomsskyld 700.000. Areal 9,8 ha.
Stuehuset er opført i 1931 og restaureret i 1968. Avlsbygningerne består af kombine
ret kvæg- og svinestald fra 1931 samt maskinhus fra 1979. Besætningen består af 25 
fedetyre. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo samt korntørreri med kold luft.

KREJSELVEJ 16, RONGSTRUP, 6100 HADERSLEV, tlf. 74-524123.
ALBERT WORMSDORF, deltidslandmand, født d. 6.-1.-1947, søn af Caroline og Albert 
Wormsdorf, bor sammen med Birthe Thimsen, sygehjælper, født d. 30.-6.-1951, datter 
af Anna og Peter Thimsen. Parret har sønnerne Peter, født d. 8.-9.-1978, og Søren, 
født d. 6.-3.-1985.
A.W. arbejder som asfaltarbejder. Han overtog gården i 1977 fra sin far Albert Worms
dorf. Gården har været i slægtens eje siden 1931. Ejendomsskyld 640.000. Areal 9,3 
ha. Stuehuset er opført i 1931 og restaureret i 1979. Avlsbygningerne består af kom
bineret lade, kvæg- og svinestald fra 1931. Gården drives udelukkende med plantepro
duktion bestående af vårbyg, ærter og vinterhvede. Der er 2 traktorer.

KREJSELVEJ 19, RONGSTRUP, 
6100 HADERSLEV, tlf. 74-527497. 
SØREN JENSEN, gårdejer, født 
d. 28.-8.-1912, søn af Anne Ma
rie Mark og Jakob Jensen, gift 
d. 4.-5.-1940 med Thea Skøtt, 
husmor, født d. 19.-5.-1921, dat
ter af Frida og Peter Skøtt. 
Parret har børnene: Arne, født 
d. 1.-9.-1940, og Elisabeth, født 
d. 19.-7.-1942.
S.J. overtog gården i 1975 fra 
Christian Petersen.
Ejendomsskyld 680.000. Areal 10 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1931 og restaureret i 1975. Avlsbygningerne består af kom
bineret lade, kvæg- og svinestald fra 1931. Der er 1 traktor og kombifyr.
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KRONBORGVEJ 12, LUN- 
DING, 6100 HADERSLEV, 
tlf. 74-571256.
JENS PETER CHRISTEN
SEN, gårdejer, født d. 16.- 
12.-1935, søn af Elise og 
Magnus Christensen, gift 
d. 26.-11.-1962 med Henny 
Margrethe Tramm, med
hjælpende hustru, født d. 
9.-9.-1942, datter af Anna 
Margrethe og Christian 
Tramm.

Parret har børnene: Inger Margrethe, født d. 16.-10.-1963, Sejer, født d. 25.-8.-1966, 
og Henrik, født d. 4.-12.-1972.
J.P.C. har været på Hoptrup Højskole med landbrugsfag. Han overtog gården d. 1.- 
9.-1965 fra Christian Vinding Schmidt.
Ejendomsskyld 1.260.000. Areal 10 ha., heraf 0,5 ha. mose.
Stuehuset er opført i 1925, udvidet og moderniseret i 1978. Avlsbygningerne består af 
kvægstald fra 1925 ændret til svinestald i 1985, svinestald fra 1925 moderniseret til 
løbestald i 1985, sostald fra 1970 udvidet med klimastald i 1975, lade fra 1973, 
maskinhus fra 1985 samt 2 gylletanke. Gården drives med en svineproduktion på 100 
årssøer, der sælges 2.200 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er ærter. 
Der er 1 traktor, 1 mejetærsker og stokafyr.

KRONBORGVEJ 18, LUN- 
DING, 6100 HADERSLEV, 
tlf. 74-571474.
HANS BARSØE BRAM, 
gårdejer, født d. 29.-11.- 
1954, søn af Mathilde og 
Eskild Bram, gift d. 23.-12.- 
1987 med Marianne Jensen, 
beskæftigelsesvejleder, født 
d. 18.-1.-1956, datter af 
Brita og Johannes Jensen. 
Parret har børnene: Jesper, 
født d. 16.-1.-1984, Malene, født d. 17.-12.-1985, og Michael, født d. 12.-5.-1991.
H.B.B. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården i 1983 fra Andreas 
Egtved.
Ejendomsskyld 3.200.000. Areal 45 ha., heraf tilkøbt 36 ha.
Stuehuset er opført i 1928 og restaureret i 1983. Avlsbygningerne består af kvægstald 
fra 1928 ændret til søer i 1984, sostald og 4 minkhaller alle fra 1986, maskinhus fra 
1987 og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 290 årssøer, der sælges 
6.500 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er stald
varme til stuehuset. På gården er ansat 1 fodermester og 2 faste medhjælpere.

KRONBROGVEJ 21, LUNDING, 6100 HADERSLEV, tlf. 74-571249.
KAI VIKKELSØ JØRGENSEN, landmand, født d. 21.-4.-1935, søn af Anna Kathrine og 
Hans Ditlev Jørgensen.
K.V.J. overtog gården i november 1963 fra Heinrich Schmidt.
Ejendomsskyld 720.000. Areal 10 ha., heraf tilkøbt 3 ha., der er 2 ha. med nyplantet 
skov. Der er bortforpagtet 8 ha.
Stuehuset er opført i 1924. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1924, lade fra 
1973 og maskinhus fra 1984. Der er 2 traktorer.

KRONBORGVEJ 23, "KRONBORG", LUNDING, 6100 HADERSLEV, tlf. 74-571257. 
PAULI SCHMIDT, gårdejer, født d. 20.-10.-1923, søn af Mariane og Mads Schmidt, 
gift d. 27.-2.-1953 med Agnethe Schmidt, husmor, født d. 4.-1.-1931, datter af Mary
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og Jørgen Schmidt. Parret har 
børnene: Ellen Margrethe, født d. 
27.-11.-1948, Jørgen, født d. 23.- 
6.-1953 og Flemming, født d. 
17.- 8.-1954.
Pauli Schmidt overtog gården i 
1953 fra Karl Trampenaur.
Ejendomsskyld 660.000. Areal 10 
ha., heraf tilkøbt 3 ha.
Stuehuset er opført i 1925. Avls
bygningerne består af kombineret 
lade, svine- og kvægstald fra 

1925 udvidet i 1960 og igen udvidet og moderniseret til køer i 1967, halmlade fra 
1979 og maskinhus fra 1966. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og hvede. Der 
er 1 traktor, andel i mejetærsker, kornsilo og korntørreri med kold luft.

KVISTRUPVEJ 26, "BOLTOFTEGÄRD", KVISTRUP, 6100 HADERSLEV, tlf. 74-584387. 
KJELD NISSEN, gårdejer, født d. 31.-1.-1935, søn af Margrethe og Lorens Nissen. 
K.N. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han forpagtede gården i 1960 og overtog 
den i 1962 fra. sin far Lorens Nissen. Gården har været i slægtens eje siden 1931. 
Ejendomsskyld 2.450.000. Areal 57 ha., heraf tilkøbt 14 ha., der er 1,5 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1844 og restaureret senest i 1975-76. Avlsbygningerne består af 
kombineret svine- og kvægstald fra 1964, lader fra 1844 og 1926 samt hestestald fra 
1844 ændret til garage og værksted. Gården drives med en besætning bestående af 
ungkvæg af racen SDM, der er 3 rideheste af racen Knabstrupper. Planteproduktionens 
salgsafgrøder er sukkerroer, raps, hvede og byg. Der er 3 traktorer, kornsilo, korn
tørreri med varm og kold luft samt træfyr.

KVISTRUPVEJ 35, KVISTRUP, 
6100 HADERSLEV, tlf. 74-584330. 
JENS BARSØE, gårdejer, født d. 
22.-1.-1931, søn af Anne Sofia 
og Diens Barsøe, gift d. 28.-9.- 
1957 med Ester Rasmussen, med
hjælpende hustru, født d. 8.-2.- 
1930, datter af Jenny Margrethe 
og Svend Aage Rasmussen. Par
ret har børnene: Anne Margre
the, født d. 10.-3.-1960, og Jørn 
Diens, født d. 13.-10.-1963.
J.B. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1958 fra sine 
forældre Anne Sofia og Diens Barsøe. Nuværende ejer er 4. generation på gården, som 
har været i slægtens eje siden 1841.
Ejendomsskyld 1.850.000. Areal 40 ha., heraf tilkøbt 5,5 ha., der er 3 ha. skov. 
Stuehuset er opført i 1856. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1896, svinestald 
fra 1925 ændret til ungkvæg, lade fra 1897 og maskinhus fra 1986. Gården drives med 
en kvægproduktion på 17 årskøer, 19 ungdyr og 19 slagtekalve af racen SDM, desuden 
er der 50 høns. Planteproduktionens salgsafgrøder er fabriksroer, byg og hvede. Der er 
3 traktorer, plansilo, kornsilo med varm og kold lufts tørreri samt træfyr. Man har 1 
skoledreng til hjælp.

KVISTRUPVEJ 36, "KVISTRUPGÅRD", KVISTRUP, 6100 HADERSLEV, tlf. 74-584291. 
NIELS CHRISTIAN, KJELD og MAGNUS KONGSTED, gårdejere. N.C.K. er født d. 
6.-9.-1940, K.K. er født d. 17.-4.-1943 og M.K. er født d. 21.-9.-1949, sønner af Inger 
Marie og Magnus Kongsted.
M.K. og K.K. er tankvognschauffører. Brødrene overtog gården i 1978 fra deres far 
Magnus Kongsted.
Ejendomsskyld 3.100.000. Areal 72,5 ha., heraf tilkøbt 13 ha., der er 5,5 ha. skov og 
0,5 ha. mose.
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5 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo med varm og

"Kvistrupgård"s stuehus er opført 
i 1844. Avlsbygningerne består af 
kvægstald fra 1901 udvidet i 
1973, ungkvægstald fra 1980, he
stestald, garage og maskinhus fra 
1939, lade fra 1901 og udendørs 
køresilo. Gården drives med en 
kvægproduktion på 55 årskøer, 75 
ungdyr og 50 slagtekalve af ra
cen SDM. Planteproduktionens 
salgsafgrøder er fabrikssukkerro
er, ærter, byg og hvede. Der er 

kold lufts tørreri samt træfyr.

KVISTRUPVEJ 37, "HEGNS
GÅRD", KVISTRUP, 6100 
HADERSLEV, tlf. 74-584389. 
HANS OLUF PAULSEN, 
gårdejer, født d. 19.-6.-1952, 
søn af Marie og Iver Paul
sen, gift d. 29.-12.-1988 
med Inga Hansen, medhjæl
pende hustru, født d. 12.- 
10.-1954, datter af Mereta 
og Andreas Hansen. Parret 
har børnene: Bethina, født 

Vibeke, født d. 14.-8.-1987, og Hansd. 30.-9.-1978, Kathrine, født d. 29.-12.-1985, 
Peder, født d. 17.-5.-1991.
H.O.P. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1985 fra 
sine forældre Marie og Iver Paulsen. Gården har været i slægtens eje siden 1947. 
Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 43 ha., heraf 2 ha. skov. Der er forpagtet 20 ha. 
Stuehuset er opført i 1856 og restaureret i 1959. Avlsbygningerne består af kvægstald 
fra 1920 udvidet i 1952, svinestald fra omkr. 1856 ændret til kalve, fedestald med 
spalter fra 1977, maskinhus fra 1976 og 2 udendørs køresiloer. Gården drives med en 
kvægproduktion på 45 årskøer, 60 ugndyr og 35 slagtekalve af racen SDM. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er sukkerroer, byg og hvede. Der er 4 traktorer, 1 mejetær
sker, 3 kornsiloer samt korntørreri med varm og kold luft. På gården er ansat 1 fast 
medhjælper.

KÆRSMINDEVEJ 21, "KIERSMIN
DE", MARSTRUP, 6100 HADER
SLEV, tlf. 74-575288.
HELGA MADSEN, gårdejer, født 
d. 19.-4.-1934, datter af Christi
ne og Hans Albert Orbesen, gift 
d. 2.-5.-1959 med Nis Christian 
Boyschau Madsen, født d. 30.-12.- 
1924, søn af Christine og Mads 
Madsen. Parret har børnene: Han
ne, født d. 12.-8.-1960, og Kar
sten, født d. 17.-2.-1963.

Parret overtog gården i 1968 fra Oluf Peter Boyschau Madsen. Nuværende ejere er 
mere end 4. generation på gården.
Ejendomsskyld 4.100.000. Areal 106 ha., heraf 8 ha. skov og 3 ha. eng. 
Stuehuset er opført i 1861 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra omkr. 1860 ændret til drægtighedsstald for svin i 1976, farestald fra 1976 
renoveret og forandret til klimastald i 1988, fedesvinestald fra 1968, ungsvinestald fra 
1978, ungkreaturstald fra 1972 ændret til fedesvin i 1982, lade fra 1861 renoveret 
efter brand i 1958, maskinhus fra 1985 og gylletank. Gården drives med en svinepro-
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duktion på 200 årssøer, der produceres 3.000 slagtesvin årligt, desuden er der 1.000 
sopolte MS til opformering. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, byg, frøgræs 
og raps. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, korntørreri med varm og kold 
luft samt halmfyr. På gården er ansat 1 fodermester og 2 medhjælpere. Sønnen Kar
sten er driftleder.
H.M. ejer og driver også gården Knokbjerg 24, Marstrup, 6100 Haderslev.

LADEGÅRDVEJ 37, AASTRUP, 
6100 HADERSLEV, tlf. 74-527370. 
VAGN RASMUSSEN, gårdejer, 
født d. 14.-2.-1949, søn af Ca
thrine og Svend Rasmussen, gift 
d. 20.-10.-1971 med Sigrid Han
sen, sygehjælper, født d. 20.-3.- 
1951, datter af Kirstine og Hans 
Jørgen Hansen. Parret har børne
ne: Rikke, født d. 6.-8.-1975, 
Trine, født d. 30.-3.-1979, og 
Mads, født d. 22.- 11.-1982.

V.R. overtog gården d. 15.-8.-1979 fra Hans Christian Clausen.
Areal 31 ha., heraf tilkøbt 20,5 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1935 og restaureret fra 1979-85. Avlsbygningerne består af 
svinestald fra omkr. 1935 moderniseret i 1979, hønsehus og garage fra omkr. 1940, 
lade fra 1990 og gastæt silo. Gården drives med en svineproduktion på 50 årssøer, der 
sælges 1.000 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og 
hvede. Der er 1 traktor og 1 mejetærsker.

LANGDRÆT 1, "LANGDRÆTGÅRD", AASTRUP, 6100 HADERSLEV, tlf. 74-529502. 
OVE WINGE-PETERSEN, deltidslandmand, født d. 28.-2.-1938, søn af Nielsine Chri
stine og Otto Winge-Petersen, gift d. 18.-4.-1976 med Ruth Bryde, kliniksekretær, 
født d. 2.-11.-1952, datter af Agnes og Nis Christian Bryde. Parret har børnene: Lars, 
født d. 26.-3.-1965, Per, født d. 20.-1.-1976, Lise, født d. 15.-5.-1978, og Jens, født d. 
18.-10.-1982.
O.W.P. er tandlæge. Han overtog gården i juni 1986 fra Egon Müller.
Areal 17 ha. Der er bortforpagtet 16 ha.
Stuehuset er opført i 1872 og restaureret i 1986-87. Avlsbygningerne består af lade 
fra 1872. Besætningen består af 1 hest. Der er 2 traktorer samt jordvarme.

LANGGYDE 5, HALK, 6100 HADERSLEV, tlf. 74-571291.
HARALD SCHYTT, gårdejer, født d. 15.-9.-1938, søn af Margit og Johannes Schytt, 
gift d. 9.-9.-1967 med Ester Elisabeth Zimakoff, medhjælpende hustru, født d. 26.-5.- 
1948, datter af Birthe og Emanuel Zimakoff. Parret har børnene: Robert, født d. 
7.-7.-1968, Britta, født d. 7.-6.-1970, Susanne, født d. 29.-12.-1971, Arne, født d. 
15.-4.-1973, Henning, født d. 21.-11.-1975, Annemarie, født d. 29.-4.-1980, og Karina, 
født d. 10.-9.-1984.
H.S. har været på Korinth Landbrugsskole. Han overtog gården i 1965 fra sin far 
Johannes Schytt. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens 
eje siden 1912.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 20 ha., heraf 1 ha. strandeng. Der er forpagtet 4,5 ha. 
Stuehuset er opført omkr. 1870 og restaureret i 1978. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1932 ændret til ungkreaturer i 1973, kvægstald fra 1965, svinestald fra 1963 
ændret til kalve, stald fra 1870, værksted, garage og maskinhus alle fra 1963, lade fra 
1930, maskinhus fra 1983, 2 gylletanke og udendørs køresilo. Gården drives med en 
kvægproduktion på 30 årsskøer, 32 ungdyr og 15 slagtekalve af racerne SDM og Jer
sey. Planteproduktionens salgsafgrøde er hvede. Der er 2 traktorer, 1 roesåmaskine og 
-optager, kornsilo samt korntørreri med varm og kold luft.
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LANGGYDE 11, "WIUMSMINDE",

Peter, født d. 21.-6.-1965.

HALK, 6100 HADERSLEV, tlf. 
74-571151.
HANS PETER DANIELSEN, gård
ejer, født d. 27.-8.-1935, søn af 
Meta Eline og Jens Peter Daniel
sen, gift d. 28.-6.-1959 med Jen
ny Kerstine Nielsen Rud, med
hjælpende hustru, født d. 13.-7.- 
1937, datter af Alma og Emil 
Nielsen Rud. Parret har børnene: 
Meta, født d. 14.-8.-1960, Rita, 
født d. 11.-12.-1962, og Jens

H.P.D. arbejder som kloarkarbejder, han har været på Vinding Husmandsskole, er med
lem af bestyrelsen for Haderslev Husmandsforening, formand for Forsamlingshuset og 
takseringsmand for Sønderjyske Hesteforening. Han forpagtede gården i 1959 og over
tog den i 1972 fra sin far Jens Peter Danielsen. Nuværende ejer er 4. generation på 
gården, som har været i slægtens eje siden 1866.
Ejendomsskyld 440.000. Areal 5 ha.
Stuehuset er opført i 1656 og restaureret i 1984. Avlsbygningerne består af kom
bineret kvæg- og svinestald fra 1656 moderniseret i 1937 og udvidet i 1963, garage 
fra 1964 udvidet i 1980, roehus fra 1979 og lade fra 1938. Gården drives med en svi
neproduktion på 3 årssøer, der sælges 60 smågrise årligt, desuden er der 4 følhopper 
og 2 plage. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 2 traktorer og 1 kornsilo.

LAUESGÄRDSVEJ 11, "LAUES- 
GÅRD", 6100 HADERSLEV, tlf. 
74-582277.
LAURITS HANSEN, gårdejer, 
født d. 25.-11.-1959, søn af El
len og Iver Hansen, bor sammen 
med Elisabeth Bruhn, sygepleje
elev, født d. 11.-5.-1965, datter 
af Karin og Augut Bruhn.
L.H. har været på Ribe Kjær
gård Landbrugsskole og er land
brugstekniker fra Nordisk Land
brugsskole. Han overtog gården i 
april 1987 fra sin far Iver Hansen. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som 
har været i slægtens eje siden 1927.
Areal 82,2 ha., heraf 11 ha. skov, der er frasolgt 4 ha. Der er forpagtet 25 ha.
Stuehuset er opført i 1854 og restaureret i 1967. Avlsbygningerne består af kvægstald 
fra 1917 ændret til svin i 1987, svinestald fra 1915 moderniseret i 1988, gammel stue
hus fra 1760 ændret til garage og værksted, kornlade fra 1910, maskinhus fra 1978 og 
2 gylletanke, desuden er der 1 hus fra 1910, som udlejes. Gården drives med en svi
neproduktion på 120 årssøer, der sælges 600 smågrise og 2.200 slagtesvin årligt. Plan
teproduktionens salgsafgrøder er hvede, vinterbyg, vinterraps, maltbyg, lucerne og 
græsfrø. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, korn- og plansiloer begge med varm og 
kold lufts tørreri samt træ- og oliefyr. På gården er ansat 1 fast medhjælper. I stue
huset er der 1 lejlighed, som udlejes.

LERSIG 4, "KARENSMINDE", LERSIG, 6100 HADERSLEV, tlf. 74-571214.
HENNING LORENZEN, gårdejer, født d. 19.-7.-1933, søn af Chathrine og Lorenz 
Peter Lorenzen, bor sammen med Bente Jensen, ekspedient, født d. 21.-2.-1945, dat
ter af Anna og Karl Black. Parret har børnene: Jørgen, Gitte og Tine. 
H.L. overtog gården i 1964 fra Orbesens arvinger.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 36,8 ha., heraf tilkøbt 20 ha., der er 3 ha. skov.
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"Karensminde"s stuehus er opført 
i 1938 og restaureret i 1976. 
Avlsbygningerne består af kom
bineret kvæg- og svinestald fra 
1938 og ændret til værksted i 
1976 samt lade fra 1938. Gården 
drives udelukkende med plante
produktion bestående af vinterhvede, 
vinterbyg og vinterraps. Der er 5 
traktorer, 2 mejetærskere, korn
silo, portionstørreri med varm og 
kold luft samt træfyr.

LUNDING MØLLEVEJ 15, "NØRREGÅRD", LUNDING, 6100 HADERSLEV, tlf. 74- 
523394.
LAURITZ MØLLER, gårdejer, født d. 23.-1.-1931, søn af Marie og Marius Hansen 
Møller, gift d. 29.-2.-1960 med Astrid Gunhild Nielsen, medhjælpende hustru, født d. 
19.-11.-1935, datter af Elisabeth og Christian Nielsen. Parret har børnene: Tove, født 
d. 25.-2.-1961, Lis, født d. 21.-11.-1962, Peter, født d. 11.-9.-1964, og Lars, født d. 
24.-3.-1970.
L.M. var bestyrer af ejendommen fra 1947 til han overtog den i 1960 fra sin mor 
Marie Møller. Gården har været i slægtens eje siden 1921.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 36 ha., heraf 1 ha. skov og 4 ha. eng.
Stuehuset er opført omkr. 1865. Avlsbygningerne består af kvægstald restaureret i 
1953, svinestald restaureret til garage i 1953, foderlade og maskinhus begge fra 1982 
og indendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 25 årskøer, 35 ungdyr 
og 20 slagtekalve af racen SDM, desuden er der påfugle, høns og gæs. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er hvede og byg. Der er 2 traktorer og 1 plansilo.

LUNDINGVEJ 34, LUNDING, 
6100 HADERSLEV, tlf. 74-523388. 
JACOB LANG, landmand, født 
d. 17.-5.-1920, søn af Ellen og 
Jacob Lang, gift d. 11.-10.-1958 
med Bente Johanne Christensen, 
husmor, født d. 22.-5.-1930, dat
ter af Anne Marie og Holm Chri
stensen. Parret har børnene: 
Flemming, født d. 12.-2.-1961, 
og Merete, født d. 19.-4.-1969. 
J.L. arbejder som måleraflæser 
og er kasserer for Menighedsrådet i 
1953 fra Hans Nielsen.
Ejendomsskyld 620.000. Areal 8 ha. Der er forpagtet 2 ha.
Stuehuset er opført i 1936 og restaureret i 1958. Avlsbygningerne består af kombine
ret kvæg- og svinestald samt lade begge fra 1936. Gården drives med en besætning på 
7 ungdyr af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er maltbyg og raps. Der 
er 1 traktor og plansilo.

LUNDINGVEJ 55, "LOUISELUND", LUNDING, 6100 HADERSLEV, tlf. 74-523435. 
GUNHILD SCHOU, gårdejer, født d. 28.-1.-1915, datter af Andrea Jensine og Martin 
Peter Clausen, gift d. 17.-11.-1939 med Charles Findsen Schou, født d. 2.-5.-1894, søn 
af Charlotte og Christian Schou. Parret har børnene: Finn, født d. 19.-7.-1942, Steen, 
født d. 18.-5.-1946, og Leif, født d. 17.-7.-1952.
G.S. driver entreprenørvirksomhed med grusgrave. Hun overtog gården i 1944 fra 
Peter Thygesen.
Ejendomsskyld 2.400.000. Areal 48 ha., heraf 6 ha. eng og 4 ha. skov. Der er 
bortforpagtet 38 ha.
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"Louiselund"s stuehus er opført i 
1875 og restaureret i 1944. Avls
bygningerne består kvægstald fra 
1944, hestestald fra 1952, svine
stald og lade begge fra 1954 og 
indendørs køresilo. Svinestald og 
lade samt tag på kvægstald ned
brændte efter opførelse og blev 
genopbygget på samme sted sam
me år i august 1954. Der er korn
silo samt korntørreri med varm 
og kold luft.

LUNDINGVEJ 65, "LUNDING- 
GÅRD", LUNDING, 6100 HADER
SLEV, tlf. 74-523495.
INGEMERETE JUNKER, gårdejer. 
Omtales under Olufskærvej 29. 
I.J. overtog gården i 1990 fra 
Finn Schou.
Ejendomsskyld 2.700.000. Areal 
64 ha., heraf 4 ha. skov og 10 
ha. eng.
Stuehuset er opført i 1866. Avls
bygningerne består af svinestald 
fra 1919 restaureret i 1975, svinestald fra 1975 og lade fra 1955. Der er kornsilo, 
korntørreri med kold luft samt træfyr.
I.J. ejer og driver også Olufskærvej 29, Lunding, 6100 Haderslev.

LUNDINGVEJ 80, "RAUNS- 
MINDE", LUNDING, 6100 
HADESLEV, tlf. 74-571254. 
JENS HANSEN, gårdejer, 
født d. 11.-3.-1924, søn af 
Tidde og Christian Hansen, 
gift d. 27.-1.-1953 med 
Ester Schmidt, faglærer/med- 
hjælpende hustru, født d. 
24.-3.-1934, datter af An
ne Marie og Hans Nissen 
Schmidt. Parret har søn
nerne: Hans Christian, født

d. 11.-4.-1953, og Henning, født d. 7.-9.-1956.
J.H. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården i februar 1953 fra 
Cecilie Stenbuck.
Ejendomsskyld 850.000. Areal 23 ha., heraf 1,5 ha. skov. Der er bortforpagtet 2 ha. 
vedvarende græs.
Stuehuset er opført omkr. 1870 og restaureret i 1958. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1968 ændret til svin i 1978, svinestald fra omkr. 1870 ændret til garage og 
hønsehus i 1970, svinestald fra 1970, lade fra omkr. 1870 og maskinhus fra 1969. 
Besætningen består af 20 høns. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, hve
de, vinterbyg og vårbyg. Der er 2 traktorer, andel i mejetærsker, kornsilo, korntørreri 
med kold luft samt halm- og træfyr.

LUNDSVEJ 158, "BØLLEMOSE", KELSTRUP, 6100 HADERSLEV, tlf. 74-582410.
HANS CHRISTIAN AAGAARD, gårdejer, født d. 30.-3.-1946, søn af Anne Elisa og 
Harald Aagaard, gift d. 12.-12.-1970 med Margit Hansen, bogholder, født d. 28.-1.- 
1949, datter af Agnes og Johannes Hansen. Parret har sønnerne: Michael, født d.
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15.-11.-1973 og Flemming, født 
d. 20.-8.-1977.
Hans C. Aagaard er automobil
forhandler. Han overtog gården i 
1986 fra sin far Harald Aagaard. 
Ejendomsskyld 720.000. Areal 
10,5 ha., heraf 4,5 ha. friskov. 
Der er forpagtet 7 ha.
Stuehuset er opført i 1925 og 
restaureret i 1991. Avlsbygninger
ne består af kombineret kvæg- 
og svinestald fra 1925, carport

fra 1991, lade fra 1925 og maskinhus fra 1985. Gården drives udelukkende med plan
teproduktion bestående af hvede og byg. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo 
samt korntørreri med varm og kold luft.

LUNDSVEJ 160, BØLLEMOSE, 
6100 HADERSLEV, tlf. 74-582292. 
KURT SCHULZ, gårdejer, født 
d. 5.-1.-1939, søn af Marie og 
Frans Schulz, gift d. 8.-5.-1965 
med Karen Nielsen, medhjælpen
de hustru, født d. 24.-3.-1944, 
datter af Elly og Poul Nielsen. 
Parret har børnene: Margit, født 
d. 23.-5.-1967, Verner, født d. 
24.- 6.-1969, og Karsten, født d. 
4.- 2.-1974.
K.S. er asfaltarbejder. Han overtog gården d. 1.-4.-1965 fra sine forældre Marie og 
Frans Schulz. Gården har været i slægtens eje siden 1925.
Ejendomsskyld 530.000. Areal 8,8 ha.
Stuehuset er opført i 1925 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kom
bineret kvæg- og svinestald samt lade begge fra 1925 og maskinhus fra 1960. Gården 
drives med en besætning på 2 ungdyr af racen Simmentaler samt 2 får. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er hvede og byg. Der er 1 traktor, kornsilo samt korntørreri med 
varm og kold luft.

LUNDSVEJ 169, "LUND", KELSTRUP, 6100 HADERSLEV, tlf. 74-582286.
JES NEUMANN, gårdejer, født d. 1.-6.-1940, søn af Mimmi og Mathias Neumann, gift 
d. 26.-6.-1965 med Lis Kræmer, pædagogmedhjælper, født d. 16.-11.-1938, datter af 
Ellen og Kristian Kræmer. Parret har børnene: Inger Marie, født d. 30.-11.-1966, John 
Harry, født d. 5.-3.-1968, og Henrik Mathias, født d. 28.-4.-1970.
J.N. har været på Vejlby Landbrugsskole. Han overtog gården i 1965 Jes Neumann. 
Nuværende ejer er 11. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1620. 
Ejendomsskyld 3.150.000. Areal 70 ha., heraf 4,5 ha. skov samt 6,5 ha. eng og mose. 
Der er forpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført i 1747 og restaureret fra 1965-75. Avlsbygningerne består af 2 
svinestalde, lade og foderhus alle fra 1986, maskinhus fra 1974 og gylletank. Gården 
drives med en slagtesvineproduktion på 3.500 stk. årligt. Planteproduktionens salgs
afgrøder er raps og græsfrø. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 rotorharve, 1 såma
skine, 1 gødningsspreder, 1 vendeplov, plansilo, gennemløbstørreri med varm og kold 
luft småt halmfyr.

LØNTVEJ 15, "GULDAGERGÄRD", LØNT, 6100 HADERSLEV, tlf. 74-520989.
OLE RUDBECK, gårdejer, født d. 16.-12.-1947, søn af Inge og Vagn Rudbeck, gift d. 
11.-3.-1978 med Stence Fogh, klinikassistent, født d. 24.-8.-1951, datter af Edna og 
Aage Fogh. Parret har sønnerne: Mads, født d. 1.-5.-1981, og Søren, født d. 3.-2.- 
1986. O.R. har været på Næsgård Landbrugsskole. Han overtog gården i 1972 fra 
Thomas Nissen.
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Ejendomsskyld 2.550.000. Areal 60 ha., heraf tilkøbt 12 ha., der er 1 ha. skov. Der er 
forpagtet 2 ha.
Stuehuset er opført før 1830 og restaureret fra 1972-91. Avlsbygningerne består af 
sostald fra 1981, fedestald og lade begge fra 1974, halmlade fra 1979 og gargage fra 
før 1800. Gården drives med en svineproduktion på 80 årssøer, der sælges 1.650 små
grise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, hvede, vinterbyg og vårbyg. 
Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 2 kornsiloer, korntørreri med kold luft samt 
halmfyr.

LØNTVEJ 17, "LYSHØJGÅRD", 
LØNT, 6100 HADERSLEV, tlf. 
74-529327.
RALF NIELSEN, programør, født 
d. 29.-11.-1940, søn af Misse og 
Alfred Nielsen, gift d. 7.-7.-1984 
med Bente Roos, klinikassistent, 
født d. 12.-12.-1953, datter af 
Helle og Hjelmad Roos. Parret 
har børnene: Belinda, fød d. 17.- 
12.-1966, Heidi, født d. 20.-11.- 
1969, og Malte, født d. 27.-1.-1976.

R.N. overtog gården d. 1.-11.-1988 fra Theodor Ravn.
Ejendomsskyld 600.000. Areal 7 ha., heraf 2,5 ha. skov og 2,5 ha. eng. 
Stuehuset er opført i 1840 og restaureret fra 1988-90. Avlsbygningerne består af kom
bineret lade, kvæg- og svinestald fra 1920 samt kombineret hønsehus og svinestald 
samt værksted begge fra 1840. Besætningen består af 3 gæs, fasaner og høns. Plan
teproduktionens salgsafgrøde er hvede. Der er jordvarme.

LØNTVEJ 20, "KOBBELGÅRD", 
LØNT,. 6100 HADERSLEV, tlf. 
74-523292.
ANKER JESSEN, gårdejer, født 
d. 26.-1.-1943, søn af Titte og 
Gustav Jessen, gift d. 19.-7.-1969 
med Merete From Nielsen, med
hjælpende hustru, født d. 20.-6.- 
1946, datter af Helene og Møller 
Nielsen. Parret har børnene: Gu
stav, født d. 14.-7.-1972 og An
ne- Lene, født d. 22.-2.-1974.
A.J. har været på Gråsten Landbrugsskole og er medlem af repræsentantskabet for 
Slagteri Syd. Han overtog gården i 1971 fra sine forældre Titte og Gustav Jessen. 
Gården har været i slægtens eje siden 1951.
Ejendomsskyld 2.700.000. Areal 62 ha., heraf 5 ha. skov og 5 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1920 og restaureret i 1974. Avlsbygningerne består af kvægstald 
fra 1903 ændret til svin i 1978, løsdriftsstald til kvæg fra 1978, værksted, garage og 
vaskehus alle fra før 1900, lade fra omkr. 1930, maskinhus fra 1928 og gylletank. 
Gården drives med en slagtesvineproduktion på 2.500 stk. årligt, desuden er der 26 
årsammekøer og 26 slagtekalve af racen Charolaiskrydsning, der er 23 moderfår af 
racen Hvidhovedet Marskfår. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der 
er 3 traktorer, andel i mejetærsker, kornsilo, korntørreri med varm og kold luft samt 
træfyr.

MARSTRUP BYGADE 163, MARSTRUP, 6100 HADERSLEV, tlf. 74-575581.
JØRGEN KRUSE, gårdejer, født d. 25.-10.-1939, søn af Anna og Hans Kruse, gift d. 
26.-12.-1971 med Hanne Andersen, husmor, født d. 8.-3.-1946, datter af Mette og Jens 
Andersen. Parret har datteren Else, født d. 27.-5.-1965.
J.K. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården i 1969 fra Hans 
Sørensen.
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Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 
32 ha., heraf tilkøbt 9 ha., der 
er 1 ha. skov samt 3 ha. skov og 
krat.
Marstrup Bygade 163's stuehus er 
opført i 1855 og løbende restau
reret. Avlsbygningerne består af 
kvægstald fra 1855 udvidet og 
ændret til svin i 1976 og genop
ført efter brand i 1979, svine
stalde fra 1973, 1976 og 1980, 
klimastald fra 1984, foderlade 

fra 1923, maskinhus fra 1980 og 2 gylletanke. Gården drives med en svineproduktion 
på 90 årssøer, der sælges 300 smågrise og 1.700 slagtesvin årligt. Planteproduktionens 
salgsafgrøde er raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, plansilo, korntørreri 
med varm og kold luft samt halmfyr.

MARSTRUP MØLLEVEJ 40, MARSTRUP, 6100 HADERSLEV, tlf. 74-575719.
CARSTEN CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 30.-5.-1961, søn af Christel og Svend 
Christensen, gift d. 14.-7.-1990 med Vivi Søndergaard, revisor, født d. 5.-7.-1961, 
datter af Anne og Anton Søndergaard. Parret har sønnen Mark, født d. 20.-12.-1988. 
C.C. er operatør på ærtefabrikken "Nutria" og har været på Tønder og Gråsten land
brugsskoler. Han overtog gården i 1988 fra Johannes Jessen.
Ejendomsskyld 880.000. Areal 18,3 ha., heraf 2,5 ha. skov og 1,5 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1957 og restaureret i 1988. Avlsbygningerne består af kombine
ret kvæg- og svinestald samt lade begge fra 1957 og maskinhus fra omkr. 1970. Går
den drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg, hvede og raps. Der er 
1 traktor, kornsilo, silotørreri med varm og kold luft samt træ- og oliefyr.

MARSTRUP MØLLEVEJ 
50, "SKØNHOLT", MAR
STRUP, 6100 HADERSLEV, 
tlf. 74-575270.
FRITS VOGNSEN, gårdejer, 
født d. 29.-6.-1949, søn af 
Kirsten og Johannes Vogn
sen, gift d. 16.-6.-1973 
med Rita Hansen, køkken
medhjælper, født d. 17.-6.- 
1952, datter af Kathrine 
og Thomas Hansen. Parret 
har børnene: Meena, født d. 11.-11.-1974, og Henrik, født d. 4.-6.-1981.
F.V. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården i 1972 fra sin far 
Johannes Vognsen. Nuværende ejer er 5. generation på gården, som har været i slæg
tens eje siden 1839.
Ejendomsskyld 2.300.000. Areal 54,5 ha., heraf tilkøbt 36,7 ha., der er 1 ha. skov. 
Stuehuset er opført i 1853 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1959 ændret til svin i 1977, svinestald fra 1966, sostald fra 1977, halmlade 
fra 1986, lade fra 1839 moderniseret i 1959, maskinhus fra 1981 og 2 gylletanke. 
Gården drives med en svineproduktion på 160 årssøer, der sælges 3.300 smågrise år
ligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og lucerne. Der er 3 traktorer, andel i 
mejetærsker, kornsilo, plansilo, korntørreri med varm og kold luft samt halmfyr. På 
gården er ansat 1 fast medhjælper.

MEDSTEDGÄRDSVEJ 1, "MEDSTEDGAARD", MEDSTED, 6100 HADERSLEV, tlf. 
74-571238.
PETER JACOBSEN, gårdejer, født d. 15.-5.-1954, søn af Edith og Hans P. Jacobsen, 
bor sammen med Mette Oksen, sygeplejerske, født d. 2.-11.-1957, datter af Karna og 
Erik Oksen. Parret har sønnerne: Kasper, født d. 24.-3.-1987, og Skjold, født d. 27.-
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3.-1991. P.3. har været på Landbohøjskolen. Han overtog gården d. 1.-1.-1977 fra sin 
far Hans P. Jacobsen. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i 
slægtens eje siden 1932.
Ejendomsskyld 3.600.000. Areal 82 ha., heraf 4 ha. skov, 2 ha. eng og 1 ha. strand. 
Der er forpagtet 42 ha.
Stuehuset er opført i 1865 og moderniseret fra 1958-61. Avlsbygningerne består af 
kvægstald fra omkr. 1865 ændret til ålehal i 1989, lade fra omkr. 1865 moderniseret i 
1961 til maskiner og kontorrum, der er maskinhus fra 1981. Gården drives med en 
produktion af ål til konsum, ca. 25 tons årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er 
hvede, raps, vinterbyg, ærter, græsfrø og grønsager. Der er 3 traktorer, 1 mejetær
sker, 1 bønnehøster, kornsilo, plansilo, gennemløbstørreri med varm og kold luft samt 
anlæg til fyring med træ, korn og rapsaffald. Om sommeren er ansat 2 medhjælpere.

født d. 3.-4.-1965, og Karsten, fdøt d. 5.-1.-1968.

MOLTRUP BYGADE 13, 
"KATHRINESMINDE", MOL
TRUP, 6100 HADERSLEV, 
tlf. 74-523755.
HENRIK SKØTT, gårdejer, 
født d. 23.-2.-1935, søn af 
Petrea og Hans Skøtt, gift 
d. 9.-5.-1964 med Elna Ben
netsen, husassistent på ple
jehjem, født d. 16.-11.-1945, 
datter af Kristine og Ma
thias Bennetsen. Parret 
har sønnerne: Hans Henrik,

H.S. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1982 fra Nora 
Mathiasen.
Ejendomsskyld 1.850.000. Areal 41,8 ha., heraf tilkøbt 1,6 ha. Der er forpagtet 40 ha. 
Stuehuset er opført i 1866 og restaureret i 1982. Avlsbygningerne består af kvægstald 
ændret og moderniseret til svin i 1983, svinestald fra 1966, lade fra 1854 og maskin
hus renoveret i 1930. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 1.600 stk. årligt. 
Planteproduktionens salgsafgrøder er vårbyg, maltbyg, vinterhvede, vårhvede og vin
terraps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, korntørreri med varm og kold 
luft samt naturgas og træfyr.

MOLTRUP LANDEVEJ 56, 
"NØRREGÅRD", 6100 HA
DERSLEV, tlf. 74-522198. 
JACOB DANIEL JACOB
SEN, gårdejer, født d. 10.- 
4.-1926, søn af Caroline 
og Nicolaj Christian Jacob
sen, gift d. 28.-2.-1959 
med Waltraut Kluge, orga- 
nist/kirkesanger, født d. 
10.-7.-1935, datter af Ma
rie og Reinhardt Kluge. 
Parret har sønnerne: Hans
Christian, født d. 20.-6.-1959, Peder, født d. 11.-8.-1962, og Jørgen, født 20.-4.-1968. 
J.D.J. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården i 1978 fra sin far 
Nicolaj Chr. Jacobsen. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i 
slægtens eje siden 1912. Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 42 ha.
Stuehuset er opført i 1870. Avlsbygningerne består af kvæg- og hestestalde begge fra 
før 1850, kostald fra 1956, svinestald fra 1978, lade fra 1956 og maskinhus fra 1955. 
Gården drives med en kvægproduktion på 25 årskøer, 30 ungdyr og 15 slagtekalve af 
racen SDM, desuden er der en svineproduktion på 25 årssøer, der sælges 500 smågrise 
årligt. Der er 3 traktorer, kornsilo samt korntørreri med varm og kold luft.
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1968, og Hans Christian, født d. 13.-2.-1975. H.C.C. 
Didde Skak. Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 11,5 ha.

MOLTRUP LANDEVEJ 75, "DID- 
DESMINDE", MOLTRUP, 6100 
HADERSLEV, tlf. 74-522553.
HANS CHRISTIAN CARSTENSEN, 
snedkermester, født d. 10.-5.-1944, 
søn af Edith og Hans Carstensen, 
gift d. 11.-9.-1965 med Else 
Thomsen, medhjælpende hustru, 
født d. 9.-10.-1943, datter af 
Signe og Christian Thomsen. Par
ret har sønnernes Bjarne, født d. 
5.-3.- 1966, John, født d. 6.-3.- 
overtog gården i februar 1987 fra

Stuehuset er opført i 1830 og restaureret fra 1988-91. Avlsbygningerne består af 
kombineret kvæg- og svinestald samt hønsehus og lade alle fra 1830. Gården drives 
med en kødkvægsbesætning på 4 årsammekøer, 4 ungdyr og 1 slagtekalv af racen Here
ford, desuden er der høns og gæs. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 1 
traktor og 1 træfyr. H.C.C. ejer og driver også Møllesvinget 26, Moltrup, 6100 Hader
slev. Ejendommen har fået diplom fra Selskabet til bevarelse af gamle bygninger i 
Haderslev. Ejendommen er fredet, og køerne står i de gamle bagfodringsbåse.

MOLTRUP LANDEVEJ 110, "SO- 
FIESMINDE", BRAMDRUP, 6100 
HADERSLEV, tlf. 74-522496.
ANTON KONGSTED, gårdejer, 
født d. 4.-9.-1937, søn af Caroli
ne og Rasmus Kongsted, gift d. 
21.-9.-1963 med Hanne Marie 
Lauritzen, medhjælpende hustru, 
født d. 30.-12.-1940, datter af 
Hanne Marie og Jes Peter Laurit
zen. Parret har sønnerne: Jør
gen, født d. 30.-1.-1965, Hen
ning, født d. 10.-8.-1966, og Torben, født d. 23.-7.-1971.
A.K. har været på Bygholm Landbrugsskole, han er medlem af bestyrelsen for Andels
banken, i planteavlsudvalget for Landboforeningen samt formand for Moltrup Sognefor
ening. Han overtog gården i 1967 fra sin far Rasmus Kongsted. Nuværende ejer er 7. 
generation på gården.
Ejendomsskyld 3.350.000. Areal 93 ha., heraf tilkøbt 20 ha., der er 20 ha. skov. Der er 
forpagtet 22 ha.
Stuehuset er opført i 1860 og restaureret fra 1967-78. Avlsbygningerne består af 
kvægstald fra 1920 ændret i 1970 og 1975, kalvestald fra 1978, svinestald fra 1920 
restaureret og udvidet i 1968, kornlade fra 1920, maskinhus fra 1981 og gylletank. 
Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af hvede, vinterbyg, vinter
raps, vårbyg og ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, plansilo, gennem
løbstørreri med varm og kold luft samt træfyr.

MØLLESVINGET 25, MOLTRUP, 6100 HADERSLEV, tlf. 74-522295.
THOMAS NØRGAARD, gårdejer, født d. 25.-3.-1927, søn af Margrethe og Hans Nør
gaard, gift d. 21.-12.-1957 med Rigmor Reimers, medhjælpende hustru, født d. 9.-11.- 
1935, datter af Magda og Reinholdt Reimers. Parret har børnene: Jytte, født d. 17.- 
6.-1958, Inge, født d. 6.-4.-1960, Ida, født d. 19.-7.-1964, og Per, født d. 14.-5.-1973. 
T.N. har været på Lyngby Landbrugsskole. Han overtog gården i 1957 fra sin far Hans 
Nørgaard. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje 
siden 1906.
Areal 27 ha., der er frasolgt 2 ha., og der er 4 ha. frijord.
Stuehuset er opført omkr. 1878, det er restaureret i 1969 og 1973. Avlsbygningerne 
består af kvægstald fra 1925 siden moderniseret og udvidet, svinestald fra før 1878
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udvidet og moderniseret i 1957, lade fra før 1900 ændret til maskinhus, lade fra 1927, 
roehus fra 1951 og udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 15 
årskøer, 16 ungdyr og 13 slagtekalve af racen SDM. Malkekvæget er under afvikling. 
Planteproduktionens salgsafgrøder er græs til piller samt byg. Der er 2 traktorer, 
kornsilo samt gastørreri med varm og kold luft.

MØLLESVINGET 26, MOLTRUP, 6100 HADERSLEV, tlf. 74-522553.
HANS CHRISTIAN CARSTENSEN, gårdejer. Omtales under Moltrup Landevej 75.
H.C.C. overtog gården i 1989 fra Hans Jørgen Bylling.
Areal 13,7 ha. Der er bortforpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1650 og restaureret senest i 1990. Avlsbygningerne består 
af svinestald fra 1845 ændret til garage, lager og stald.
H.C.C. ejer og driver også Moltrup Landevej 75, Moltrup, 6100 Haderslev.

MØLLESVINGET 27, "HYLDAGER", 
MOLTRUP, 6100 HADERSLEV, 
tlf. 74-531045.
SVEND ERIK MORTENSEN, gård
ejer, født d. 29.-4.-1955, søn af 
Karen og Peter Mortensen, gift 
d. 26.-4.-1986 med Leni Rudebeck, 
bankassistent, født d. 7.-6.-1962, 
datter af Grete og Nis Rudebeck. 
Parret har sønnerne: Peter, født 
d. 18.-12.-1986, og Rasmus, født 
d. 18.-2.-1990.

S.E.M. har været på Ladelund og Bygholm landbrugsskoler, han er medlem af repræsen
tantskabet for Kvæg Kontrolforening og er kasserer i Moltrup Frivillige Brandværn. 
Han overtog gården i 1980 fra sin mor Karen Mortensen. Nuværende ejer er 3. genera
tion på gården. Areal 63,5 ha., heraf tilkøbt 33 ha. Der er forpagtet 23 ha.
Stuehuset er opført i 1864 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1976, kvægstald ændret til ungdyr i 1976, foderlade fra 1987, maskinhus fra 
1985, gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 38 
årskøer, 45 ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder 
er raps, hvede og byg. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 rotorharve, korn- og 
plansiloer begge med varm og kold lufts tørreri samt halmfyr. På gården er ansat 1 
fast medhjælper.

NAUTRUP 2, "BAKKEBO", NAUTRUP, 6100 HADERSLEV, tlf. 74-584255.
ANDREAS GRAM, gårdejer, født d. 11.-12.-1916, søn af Alvine og Andreas Gram, gift 
d. 2.-4.-1946 med Dorthea Nissen, født d. 17.-7.-1924, datter af Marie og Christian 
Nissen. Parret har børnene: Benny, født d. 6.-2.-1948, og Else Marie, født d. 31.-1.- 
1950. A.G. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-3.-1956 fra 
Henrik Dahl. Ejendomsskyld 580.000. Areal 8,5 ha. Der er bortforpagtet 8 ha.
Stuehuset er opført i 1943 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kom
bineret kvæg- og svinestald samt lade begge fra 1943 og hønsehus fra 1944.

NAUTRUP 3, 6100 HADERSLEV, 
tlf. 74-584479.
JENS ERIK ANDERSEN, gårdejer, 
født d. 3.-5.-1952, søn af Kje- 
stine og Christian Andersen.
J.E.A. arbejder som maskinarbej
der på "Nutria". Han overtog går
den d. 17.-12.-1985 fra sin far 
Christian Andersen. Gården har 
været i slægtens eje siden 1949. 
Ejendomsskyld 630.000. Areal 
8,9 ha. Der er forpagtet 2 ha.
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Stuehuset er opført i 1949 og restaureret i 1984. Avlsbygningerne består af kom
bineret lade, svine- og kvægstald fra 1949, garage fra 1975 og maskinhus fra 1950. 
Gården drives med en årsproduktion på 10 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 
en kødkvægsbesætning på 3 årsammekøer og 2 ungdyr af racen Charolais. Plante
produktionens salgsafgrøder er vårbyg. Der er 2 traktorer.

nika, født d. 8.-1.-1988.

NAUTRUP 5, "NAUTRUP- 
GÅRD", NAUTRUP, 6100 
HADERSLEV, tlf. 74-584707. 
JØRGEN KJÆR, gårdejer, 
født d. 13.-8.-1957, søn af 
Alise og Peter Kjær, gift 
d. 12.-6.-1982 med Anne- 
grethe Hansen, sygehjælper, 
født d. 28.-4.-1958, datter 
af Dagny og Jens Hansen. 
Parret har børnene: Peter, 
født d. 19.-1.-1985, og Mo-

J.K. har været på Korinth og Bygholm landbrugsskoler og er medlem af planteudvalget 
i Haderslev Landboforening. Han overtog gården d. 1.-4.-1981 fra Torben Nørgaard. 
Ejendomsskyld 2.250.000. Areal 47 ha. Der er forpagtet 16 ha.
Stuehuset er opført i 1854 og restaureret i 1981. Avlsbygningerne består af kvægstald 
fra før 1860 ændret til goldsøer i 1985, fare- og klimastalde fra 1986, foderlade fra 
1968, lade og maskinhus begge fra omkr. 1854, gylletank og gastæt silo. Gården drives 
med en svineproduktion på 140 årssøer, der sælges 3.000 smågrise årligt. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er raps, ærter, sukkerroer, vinterhvede og vinterbyg. Der er 2 
traktorer, andel i traktor og mejetærsker, kornsilo, korntørreri med varm og kold luft 
samt genindvindingsstaldvarme til stuehuset.

NR. VILSTRUP BYGADE 11, NØRRE VILSTRUP, 6100 HADERSLEV, tlf. 74-582452. 
KIRSTEN RUDBECK, beskæftigelsesvejleder, født d. 14.-1.-1937, datter af Kjerstine 
og Andreas Iversen, gift med Børge Rudbeck, landmand, født d. 22.-7.-1931, søn af 
Marie og Jørgen Rudbeck. Parret har børnene: Grethe, født d. 12.-10.-1963, og An
dreas, født d. 8.-1.-1967.
B.R. har været på Dalum Landbrugsskole. K.R. overtog gården i 1990 fra Kjerstine 
Jacobsen.
Ejendomsskyld 820.000. Areal 17 ha., heraf 2,4 ha. skov. Der er bortforpagtet 12 ha. 
Stuehuset er opført omkr. 1900. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svine
stald fra før 1900 ændret og moderniseret til hestebokse i 1990 samt lade fra omkr. 
1900. Besætningen består af 6 rideheste af racen Dansk Varmblod. Der er 1 træfyr.

NR. VILSTRUP BYGADE 
26, "NYHAVEGÅRD", NØR
RE VILSTRUP, 6100 HA
DERSLEV, tlf. 74-582152. 
HANS SKØTT, gårdejer, 
født d. 12.-3.-1934, søn af 
Gunda og Nis Skøtt, gift 
d. 4.- 6.-1966 med Ulla 
Nielsen, kontorassistent/hus- 
mor, født d. 25.-10.-1940, 
datter af Laura og Hans 
Ove Nielsen. Parret har 
døtrene: Lone, født d. 13.- 
5.-1967, Mette, født d. 14.-6.-1972, og Hanne, født d. 21.-6.-1976.
H.S. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården i 1970 fra sine for
ældre Gunda og Nis Skøtt. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været 
i slægtens eje siden 1910.
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Ejendomsskyld 2.400.000. Areal 55 ha., heraf tilkøbt 6,5 ha., der er 7 ha. skov. Der er 
forpagtet 5 ha.
Stuehuset er opført i 1912 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1774 siden moderniseret, svinestald fra omkr. 1774 siden ændret til kreatu
rer, hestestald fra omkr. 1774 moderniseret i 1940 og senere ændret til garage og 
værkstedsrum, maskinhus og værksted samt malkerum alle fra 1900 og lade fra 1926 
udvidet i 1930. Gården drives med en besætning på 30 årskøer og 60 ungdyr af racen 
SDM, desuden er der 1 ridehest. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, byg og 
hvede. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo samt tørresilo med varm og kold 
luft. På gården er ansat 1 fast medhjælper.

NR. VILSTRUP BYGADE 29, 
NØRRE VILSTRUP, 6100 HADER
SLEV, tlf. 74-582153.
KRISTEN JENSEN, gårdejer, født 
d. 6.-3.-1910, søn af Hansine og 
Laurits Jensen, gift d. 25.-10.- 
1941 med Ane Marie Lund, hus
mor, født d. 25.-10.-1916, datter 
af Kirsten og Carl Lund. Parret 
har børnene: Kirsten, født d. 19.- 
10.-1942, Solvejg, født d. 22.-9.- 
1947, og Jørn, født d. 9.-8.-1950.

K.J. har været på Hoptrup Højskole med landbrugsfag. Han forpagtede gården i 1937 
og overtog den i 1941 fra Jørgen Ravn.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 40 ha., heraf 5 ha. skov og 1,5 ha. eng. Der er bort
forpagtet 7 ha.
Stuehuset er opført i 1865. Avlsbygningerne består hønsehus fra 1950, trælade fra 
omkr. 1925 og maskinhus fra 1985. Besætningen består af høns. Planteproduktionens 
salgsafgrøder er hvede, byg og raps. Der er 2 traktorer.

NR. VILSTRUP BYGADE 45, "ELMEGÅRD", NØRRE VILSTRUP, 6100 HADERSLEV, 
tlf. 74-582136.
HANS PETER MATTHIESEN, gårdejer, født d. 19.-3.-1946, søn af Anna og Hans Mat
thiesen, gift d. 8.-3.-1969 med Margrethe Bork, sygehjælper, født d. 29.-10.-1942, 
datter af Johanne og Hans Bork. Parret har børnene: Marianne, født d. 11.-5.-1975, og 
Henrik, født d. 29.-3.-1970.
H.P.M. er taxavognmand. Han overtog gården d. 1.-1.-1975 fra sin far Hans Matthie
sen. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 
1911. Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 22 ha. Der er forpagtet 72 ha.
Stuehuset er opført i 1873 , det er restaureret i 1973 og 1978. Avlsbygningerne består 
af kvægstald fra før 1900 moderniseret i 1920, svinestald fra før 1900 restaureret i 
1971, svinestald og lade begge fra 1920 samt maskinhus fra 1975, desuden er der 1 
parcelhus fra 1969. Besætningen består af høns og ænder. Planteproduktionens salgs
afgrøder er vinterraps, vinterhvede og vinterbyg. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 
kornsilo, plansilo, korntørreri med varm og kold luft, varmepumpe og oliefyr.

NR. VILSTRUP BYGADE 61, 
NØRRE VILSTRUP, 6100 HADER
SLEV, tlf. 74-582157.
EVALD JESSEN, gårdejer, født 
d. 24.-5.-1909, søn af Kjerstine 
og Hans Peter Jessen.
E.J. overtog gården i 1938 fra 
sin far Hans Peter Jessen. Går
den har været i slægtens eje 
siden 1904.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 
24 ha., heraf 2 ha. skov. Der er
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bortforpagtet 21 ha.
Stuehuset er opført før 1800 og restaureret i 1946. Avlsbygningerne består af svine
stald fra 1961, hestestald ændret til fedekvæg i 1958, kornlade fra 1928 og kvægstald.

NR. VISTRUP BYGADE 85, 
"JØRNSGÅRD" NØRRE VILSTRUP, 
6100 HADERSLEV, tlf. 74-582340. 
IVER JESSEN, gårdejer, født d. 
18.-9.-1952, søn af Margrethe og 
Jørgen Jessen, gift d. 19.-7.-1975 
med Ruth Andersen, medhjælpen
de hustru, født d. 26.-2.-1953, 
datter af Gunhild og Børge An
dersen. Parret har datteren Za- 
netta, født d. 27.-3.-1978.
I.J. har været på Gråsten Land

brugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1980 fra sin far Jørgen Jessen. Nuværende 
ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1913.
Ejendomsskyld 2.400.000. Areal 52 ha., heraf tilkøbt 22 ha., der er 0,5 ha. eng. Der er 
forpagtet 8 ha.
Stuehuset er opført i 1856 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1936 ændret til svin i 1978, svinestald fra 1978, lade fra 1936 og maskinhus 
fra 1985. Gården drives med en svineproduktion på 85 årssøer, der sælges 1.950 små
grise og 12 slagtesvin årligt, desuden er der 1 ridehest af racen Holstener. Plante
produktionens salgsafgrøder er raps, ærter, lucerne, hvede og maltbyg. Der er 3 trak
torer, kornsilo, plansilo samt korntørreri med varm og kold luft.

NYGÅRDVEJ 4, "NYGÅRD", OVER AASTRUP, 6100 HADERSLEV, tlf. 74-579106. 
JØRGEN LORENZEN, gårdejer, født d. 27.-11.-1915, søn af Kathrine og Andreas 
Lorenzen, gift d. 6.-8.-1951 med Herdis Christensen, født d. 7.-9.-1918, datter af 
Birgitte og Aage Christensen. Parret har børnene: Andreas, født d. 23.-8.-1953, og 
Birgitte, født d. 23.-4.-1956.
J.L. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården i 1952 fra Consul Eff. 
Kolding. Ejendomsskyld 5.000.000. Areal 125 ha., heraf tilkøbt 5 ha., der er 18 ha. 
skov. Stuehuset er opført 1837 og restaureret i 1961. Avlsbygningerne består af kvæg
stald restaureret i 1934, svinestald restaureret i 1975, lader fra 1903 og 1928 samt 
maskinhus fra 1982. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af 
raps, græsfrø, hvede, byg og lucerne. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 rund balle
presser, kornsilo, plansilo, gennemløbstørreri med varm og kold luft samt halmfyr.

NYHAVEVEJ 7, MOLTRUP, 
6100 HADERSLEV, tlf. 74- 
525810.
ARNE HENRY HANSEN, 
landmand, født d. 3.-4.-1936, 
søn af Anna og Hans Mari
nus Hansen, gift d. 30.-9.- 
1961 med Sonja Thygesen, 
rengøringsassistent, født d. 
24.-1.-1937, datter af Ka
ren og Peter Thygesen. 
Parret har sønnen Carsten, 
født d. 10.-5.-1963. A.H.H. overtog gården i 1972 fra Emanuel Nielsen.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 18 ha., heraf tilkøbt 4 ha. Der er forpagtet 2,3 ha. 
Stuehuset er opført i 1954 og restaureret i 1975. Avlsbygningerne består af kvægstald 
fra 1954 udvidet med rister til ungdyr i 1973, hønsehus fra 1954, foderlade fra 1978, 
maskinhus fra 1954 udvidet i 1973 og indendørs køresilo. Gården drives med en produk
tion på 60 slagtekalve af racen Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, 
ærter, byg og hvede. Der er 2 traktorer, kornsilo, korntørreri med varm og kold luft.
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NØRBALLEVEJ 11, "NØRBALLE- 
GÅRD", HALK, 6100 HADER
SLEV, tlf. 74-571240.
ERIK SCHYTT, gårdejer, født d. 
22.-8.-1943, søn af Klara og 
Hans Schytt, bor sammen med 
Mona Plougstrup, advokatsekretær, 
født d. 24.-5.-1961, datter af 
Margrethe og Andreas Plougstrup. 
Parret har børnene: Merethe, 
født d. 30.-9.-1966, Martin, født 
d. 14.- 12.-1978 og Marianne, 
født d. 8.-12.-1980.

E.S. er glarmestersvend. Han overtog gården i februar 1988 fra Grethe og Frederik 
Hansen. Ejendomsskyld 770.000. Areal 6,5 ha., heraf bortforpagtet 5 ha. Der er for
pagtet 4 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1870 og udvidet omkr. 1970. Avlsbygningerne består af kombi
neret kvæg- og svinestald fra 1870 udvidet 3 gange og moderniseret i 1970, kombi
neret maskinhus og lade fra 1950 samt gylletank. Gården drives med en svineproduk
tion på 6 årssøer, der sælges 120 smågrise årligt, desuden er der 4 ungdyr af racen 
Jersey samt 1 ridehest. Der er 1 traktor.

NØRBYGÅRDVEJ 14, MARSTRUP, 
6100 HADERSLEV, tlf. 74-575583. 
HENRIK HANSEN, gårdejer, 
født d. 1.-7.-1967, søn af Inge 
og Tage Hansen, gift d. 2.-11.-1991 
med Hanne Boisen, advokatsekre
tær, født d. 28.-2.-1968, datter 
af Didde og Johannes Boisen. 
H.H. arbejder som montør og er 
udlært landbrugs- og maskinme
kaniker. Han overtog gården d. 
1.-7.-1989 fra Ester og Mads 
Hove. Ejendomsskyld 640.000. Areal 10 ha. Der er bortforpagtet 7 ha.
Stuehuset er opført i 1938 og restaureret i 1991. Avlsbygningerne består af kvægstald 
fra 1938 ændret delvis til heste i 1990, lade fra 1938 hvoraf halvdelen er inddraget til 
stald, der er maskinhus fra 1940. Gården drives med en besætning på 2 årsammekøer 
af racen Charolais samt 5 rideheste, som er Araberkrydsninger. Der er 1 traktor.

NØRBYGÅRDVEJ 21, "ELISA- 
BETHSMINDE", MARSTRUP, 6100 
HADERSLEV, tlf. 74-575352.
JES CHRISTIAN HØY, gårdejer, 
født d. 24.-8.-1921, søn af Chatri- 
ne og Jep Mathias Høy, gift d. 
29.-4.-1950 med Inger Friedrich
sen, medhjælpende hustru, født 
d. 12.-3.-1931, datter af Marie 
og Jeppe Friedrichsen. Parret 
har døtrene: Bente, født d. 
23.-3.- 1952, tvillingerne Mar

git og Karin, født d. 11.-11.-1954, samt Gurli, født d. 18.-3.-1962.
J.C.H. er kreaturvognmand og har været på Lyngby Landbrugsskole. Han overtog går
den i 1958 fra sin far Jep Mathias Høy. Gården har været i slægtens eje siden 1923. 
Ejendomsskyld 1.020.000. Areal 23,5 ha., der er frasolgt 5 ha. Der er bortforpagtet 23 
ha. Stuehuset er opført i 1877 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kom
bineret lade, kvæg- og svinestald fra 1977 moderniseret i 1923 samt maskinhus fra 
1877. Der er 1 traktor og 1 træfyr.
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NØRBYGÅRDVEJ 40, "KALMAR- 
GÄRD", MARSTRUP, 6100 HA
DERSLEV, tlf. 74-575165.
JENS MADSEN KNUDSEN, gård
ejer, født d. 18.-7.-1938, søn af 
Christine og Knud Knudsen, gift 
d. 4.-11.-1967 med Inger Ander
sen, medhjælpende hustru, født 
d. 29.- 4.-1944, datter af Laura 
og Arne Andersen. Parret har 
døtrene: Dorthe, født d. 5.-5.-1969, 
Elisabeth, født d. 19.-8.-1973, og 
Hanne, født d. 8.-11.-1976.

I.A. er kirkekasserer. J.M.K. arbejder som forsikringsmand i Top Danmark, han har 
været på Gråsten Landbrugsskole, er formand for Marstrup forsamlingshus og Kon
servativ Kredsforening samt i bestyrelsen for El i HOEF. Han forpagtede gården i 
1966 og overtog den i 1971 fra Kathrine Knudsen, som var gift med J.M.K.'s fader. 
Nuværende ejer er 13. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1738. 
Gården blev udflyttet fra Marstrup i 1978.
Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 47,6 ha. Der er forpagtet 40 ha.
Stuehuset er opført i 1978. Avlsbygningerne består af svinestald og lade begge fra 
1978 samt gylletank. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 2.000 stk. årligt. 
Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter, græsfrø og fabriksroer. Der er 3 
traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, plansilo, korntørreri med varm og kold luft samt 
halmfyr.

N0RBYGÄRDVEJ 50, "NØRBY- 
GÄRD", MARSTRUP, 6100 HA
DERSLEV, tlf. 74-575266.
BENNY RAVN BONDE, gårdejer, 
født d. 25.-7.-1958, søn af Marie 
Kathrine og Jes Bonde, bor sam
men med Anne Mette Lyhne, in- 
dustrilaborant/sygeplejerske, født 
d. 24.-9.-1966, datter af Vera og 
Flemming Lyhne.
B.R.B. har været på Gråsten 
Landbrugsskole, han er medlem 
af Repræsentantskabsskolen for Region Syd Slagteri og blev kåret til årets unge land
mand i 1987. Han overtog gården d. 1.-12.-1985 fra Jørgen Schvertwiger.
Ejendomsskyld 2.500.000. Arel 61 ha.
Stuehuset er opført i 1865 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1865 ændret til fedesvin i 1986, fedesvinestald fra 1978 renoveret til spal
testald i 1991, hestestald og garage fra 1865, lade fra 1965 og gylletank. Gården 
drives med en slagtesvineproduktion på 2.800 stk. årligt, desuden er der opdræt af 
fasaner. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og lucerne. Der er 4 traktorer, 1 
mejetærsker, 1 rendegraver, kornsilo, plansilo, korntørreri med varm og kold luft samt 
træfyr. På gården er ansat 2 faste medhjælpere.
B.R.B. ejer og driver også Erlevvej 184, 6100 Haderslev. Han har maskinsamarbejde 
med broderen Anton Bonde, Ejsbølvej 67, 6100 Haderslev.

NØRSKOVGÅRDVEJ 12, NØRSKOV MARSTRUP, 6100 HADERSLEV, tlf. 74-521097. 
KAJ FRANK WEST, gårdejer, født d. 22.-2.-1933, søn af Marie Magdalene og Otto 
Madsen West, gift d. 16.-2.-1957 med Marie Cathrine Madsen, medhjælpende hustru, 
født d. 29.-8.-1937, datter af Clara Marie og Hans Madsen. Parret har børnene: Lene, 
født d. 14.-7.-1957, Irene, født d. 23.-10.-1958, Birte, født d. 18.-6.-1961, og Hans 
Otto, født d. 2.-8.-1966.
K.F.W. overtog gården d. 1.-8.-1957 fra Mathias Sohl.
Ejendomsskyld 950.000. Areal 20 ha., heraf tilkøbt 7,5 ha., der er 1,9 ha. skov. Der er
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lejet 12 ha. græs. Stuehuset er opført i 1937, det er løbende restaureret og udvidet i 
1981. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1937 udvidet og moderniseret i 1979, 
svinestald fra 1959 ændret til ungkreaturer i 1979, roehus, garage og værksted alle fra 
1964, maskinhus fra 1977 og 2 udendørs køresiloer. Gården drives med en kvægproduk
tion på 30 årskøer, 45 ungdyr og 5 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens 
salgsafgrøde er byg. Der er 2 traktorer.

OKSBØLVEJ 15, "GAMMEL HAU
GE", OKSBØL, 6100 HADERSLEV, 
tlf. 74-525690.
HANS DRABSCH, landmand, født 
d. 16.-8.-1925, søn af Frida og 
Johan Drabsch, gift d. 18.-10.- 
1947 med Ruth Bodil Hansen, 
fuldmægtig, født d. 13.-9.-1925, 
datter af Emma og Steffen Han
sen.
H.D. overtog gården i 1976 fra 
Ødum Jørgensen.
Ejendomsskyld 540.000. Areal 7 
ha.

Stuehuset er opført i 1662 og restaureret fra 1977-78. Avlsbygningerne består af 
kvægstald fra 1974 og lade fra 1662. Gården drives med en besætning på 10 moderfår 
af racen Hvidhovedet Marskfår. Der er 1 traktor.

OKSBØLVEJ 42 "DALHAVEGÅRD", 
OKSBØL, 6100 HADERSLEV, tlf. 
74-523571.
ANDREAS MØLLER NØRRE- 
GAARD, gårdejer, født d. 15.- 
12.-1941, søn af Ellen og Ras
mus Nørregaard, gift d. 16.-5.-1970 
med Junis Boye Olsen, edb- og 
kontorassistent, født d. 8.-7.-1943, 
datter af Herdis og Svend Olsen. 
Parret har døtrene: Susan, født 
d. 25.-10.-1969, Bettina, født d.
18.-7.-1971, og Anette, født d. 14.-12.-1974.
A.M.N. har været på Gråsten Landbrugsskole og er medlem af bestyrelsen for Dansk 
Fåreavls Landsledelse. Han overtog gården 1.-7.-1970 fra sin far Rasmus Nørregaard. 
Ejendomsskyld 3.100.000. Areal 93 ha., heraf 13 ha. skov og 2 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1852. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1850 moderniseret 
og udvidet i 1972, ungkvægstald med spalter fra 1974, lader fra 1920 og 1978, maskin
hus fra 1945 og gylletank. Gården drives med en besætning på 60 årskøer og 110 ung
dyr, desuden er der 200 moderfår. Planteproduktionens salgsafgrøde er lucerne. Der er 
2 traktorer, kornsilo samt korntørreri med varm og kold luft. Gården "Sønderskovgård" 
er lagt ind under "Dalhavegård", det skete ved overtagelsen i 1962, den blev overtaget 
fra Sofus Kjær.

OKSBØLVEJ 45, "NYBOGÅRD", OKSBØL, 6100 HADERSLEV, tlf. 74-524642.
ESTER BUNDGAARD, deltidslandmand, født d. 24.-5.-1934, datter af Magda og Otto 
Danevang Rasmussen, gift d. 30.-6.-1955 med Niels Bundgaard, deltidslandmand, født 
d. 3.-5.-1933, søn af Marie og Peter Bundgaard. Parret har børnene: Sonja, født d. 
21.-1.-1956, Peter, født d. 22.-1.-1959 og Lars, født d. 31.-7.-1962.
N.B. er meteorolog.
E.B. er dameskrædder og faglærer. Hun overtog gården i 1975 fra Hans Friis. 
Ejendomsskyld 910.000. Areal 19,1 ha., heraf 0,5 ha. eng.
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"Nybogård"s stuehus er opført i 
1939 og restaureret fra 1976-91. 
Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1939 ændret til heste, 
svinestald fra 1972 ændret til 
maskinhus i 1982, halmfyrrum, 
fra 1972 og lade fra 1939. Går
den drives med en besætning på 
14 heste af racen Dansk Varm
blod. Planteproduktionens salgs
afgrøder er byg, raps, rug og 
hvede. Der er 1 traktor, kornsilo 
og halmfyr.

OLUFSKÆRVEJ 25 "VERNS
GÅRD", LUNDING, 6100 
HADERSLEV, tlf. 74-523494. 
BERTRAM SUURBALLE, 
gårdejer, født d. 2.-9.-1938, 
søn af Eja og Jens Suurbal- 
le, gift d. 16.-7.-1966 med 
Didde Skau, medhjælpende 
hustru, født d. 26.-3.-1941, 
datter af Lina og Nis Ska- 
u. Parret har børnene: Nis 
Jørgen, født d. 12.-1.-1972,
Jens Christian, født d. 17.-7.-1973, og Anne Line, født d. 27.-12.-1975.
B.S. har været på Gråsten Landbrugsskole, han er medlem af Menighedsrådet og er i 
kredsledelsen for DLG Sydøst. Han overtog gården d. 1.-6.-1966 fra sin far Jens Suur- 
balle. Nuværende ejer er 6. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 
1824. Ejendomsskyld 2.800.000. Areal 90 ha., heraf tilkøbt 38 ha., der er 5 ha. skov og 
5 ha. strandeng. Der er forpagtet 15 ha.
Stuehuset er opført før 1690 og restaureret fra 1965-70. Avlsbygningerne består fede- 
stald fra 1973, drægtighedsstald fra 1976, klimastaldstald fra 1991, farestald fra 1972, 
garager fra 1976, lade fra 1924, maskinhus fra 1981, gastæt silo og gylletank, desuden 
er der medhjælperbolig fra 1907. Gården drives med en svineproduktion på 170 års
søer, der sælges 2.000 smågrise og 1.500 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsaf
grøder er raps, ærter og fabriksroer. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, korn
tørreri med varm og kold luft samt halmfyr. På gården er ansat 1 fast medhjælper.

OLUFSKÆRVEJ 29, "BYGSGÅRD", 
LUNDING, 6100 HADERSLEV, 
tlf. 74-523495.
INGEMERETE JUNKER, gårdejer, 
født d. 24.-2.-1948, datter af 
Alma og Jens Jessen, gift d. 4.- 
3.-1972 med Hans Otto Junker, 
gårdejer, født d. 5.-8.-1939, søn 
af Marie og Theodor Junker. Par
ret har sønnerne: Jens, født d. 
3.-3.-1975, og Thomas, født d. 
21.-6.-1978.

H.O.J. har været på Gråsten Landbrugsskole. I.J. overtog gården i 1972 fra sine for
ældre Alma og Jens Jessen. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som har 
været slægtens eje siden 1904.
Ejendomsskyld 4.450.000. Areal 88 ha., heraf tilkøbt 28 ha., der er 3 ha. skov og 1 ha. 
eng. Stuehuset er opført omkr. 1760 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af 
kvægstald fra 1923 ændret og moderniseret til svin i 1972, farestald fra 1984, svine
stald fra 1973 udvidet flere gange sidst i 1989, lade fra 1979 ændret til løbeafdeling
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i 1984, kombineret lade og maskinhus fra 1923, 2 gylletanke og gastæt silo til korn, 
desuden er der medhjælperbolig fra 1935. Gården drives med en svineproduktion på 
275 årssøer, hele produktionen sælges som slagtesvin. Planteproduktionens salgsaf
grøder er fabriksroer, raps og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og halmfyr. 
På gården er ansat 1 fodermester og 1 fast medhjælper.
I.J. ejer og driver også "Lundinggård", Lundingvej 65, Lunding, 6100 Haderslev. På 
denne gård opfedes en del af svinene.

OLUFSKÆRVEJ 45, LUNDING, 6100 HADERSLEV, tlf. 74-523497.
HANS S. HOLM, gårdejer, født d. 10.-4.-1924, søn af Clara og Peter Hansen Holm, 
gift d. 31.-10.-1958 med Margrethe Christensen, medhjælpende hustru, født d. 24.- 
9.-1929, datter af Margrethe og Lorenz Christensen. Parret har børnene: Karin, født 
d. 17.-9.-1959, Marianne, født d. 23.-6.-1961, Eva, født d. 26.-7.-1962, Peter, født d. 
15.-9.-1964, og Klaus, født d. 3.-6.-1967.
H.S.H. har været på Lyngby Landbrugsskole. Han forpagtede gården i 1951 og overtog 
den i 1960 fra sin far Peter Hansen Holm. Nuværende ejer er 4. generation på gården, 
som har været i slægtens eje fra omkr. 1820.
Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 56 ha., heraf tilkøbt 3 ha., der er 2,5 ha. skov og 2 
ha. eng.
Stuehuset er opført i 1819 og restaureret i 1969. Avlsbygningerne består af kvægstald 
fra 1830, svinestald fra 1847, lade fra 1932 og maskinhus fra 1978. Gården drives 
udelukkende med planteproduktion bestående af raps, hvede, maltbyg og ærter. Der er 
3 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, korntørreri med varm og kold luft samt halmfyr.

OLUFSKÆRVEJ 51, "OLUFSKÆR", OLUFKÆR, 6100 HADERSLEV, tlf. 74-523784. 
FREDE ERICHSEN, gårdejer, født d. 24.-4.-1932, søn af Ellen Marie og Falle Knudsen 
Erichsen, gift d. 14.-12.-1957 med Johanne Mathilde Clausen, husmor, født d. 16.-11.- 
1932, datter af Mathilde og Lorenz Clausen. Parret har børnene: Else Marie, født d. 
19.-4.-1959, Mogens Falle, født d. 3.-12.-1963, og Jette, født d. 29.-12.-1965. 
F.E. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården i 1983 fra Lars Clau
sen. Ejendomsskyld 3.800.000. Areal 102,8 ha., heraf 14 ha. skov og 6 ha. eng. Der er 
forpagtet 14 ha.
Stuehuset er opført før 1790 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1924 genopført efter brand i 1964 og ændret til fedekvæg i 1986, kvægstald 
fra 1924 ændret til både svin, kreaturer samt siloanlæg efter brand i 1965, heste- og 
svinestald fra før 1900 ændret til mink senere samt garage og maskinhus begge fra 
1983. Gården drives med en kødkvægsbesætning på 20 årsammekøer, 20 ungdyr og 10 
slagtekalve af racen Charolais. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter, byg, 
hvede og græsfrø. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, portionstørreri med 
varm og kold luft samt træ- og oliefyr.

OTTANGGÄRDVEJ 6, "OTTANG- 
GÅRD", HOPTRUP, 6100 HADER
SLEV, tlf. 74-575348.
CHRISTIAN NISSEN JOHANNSEN, 
gårdejer, født d. 8.-1.-1922, søn 
af Ansigne og Hans Johannsen, 
gift d. 27.-4.-1949 med Anne 
Margrethe Dahl, husmor, født d. 
6.-4.-1925, datter af Marie Eli
sabeth og Christian Ebbesen 
Dahl. Parret har børnene: Hans 
Christian, født d. 19.-2.-1950,

Ole, født d. 19.-5.-1951, Knud, født d. 28.-2.-1953, Peter, født d. 13.-6.-1954, Sine 
Margrethe, født d. 9.-12.-1955 og Jørn, født d. 21.-11.-1959.
C.N.J. er pedel på Sognegården, han har været på Gråsten Landbrugsskole og er for
mand for Pensionistforeningen. Han overtog gården d. 1.-3.-1957 fra sin svigerfar 
Christian Ebbesen Dahl. Nuværende ejer er 4. generation på gården.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 19,5 ha., heraf 0,5 ha. skov. Der er bortforpagtet 17 ha.
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Stuehuset er opført i 1860 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og lade begge fra 1860, svinestald fra 1860 moderniseret i 1957, vaskehus fra 
1860 ændret til hestestald i 1965 og maskinhus fra 1957. Besætningen består af 2 
rideheste. Der er 2 traktorer, kornsilo, korntørreri med varm og kold luft samt anpart 
i vindmølle.

OVER KESTRUP 16, "SØNDER- 
LØKKEGÅRD", OVER KESTRUP, 
6100 HADERSLEV, tlf. 74-575345. 
PETER MADSEN HOLST, gårdejer, 
født d. 20.-4.-1938, søn af Kir
stine og Andreas Holst, gift d. 
22.-7.-1962 med Helga Christen
sen, pædagogmedhjælper, født d. 
23.-6.-1941, datter af Dagmar og 
Jes Hansen Christensen. Parret 
har døtrene: Inger, født d. 2.-3.- 
1964, og Kirsten, født d. 10.-10.- 
1965.

P.M.H. har været på Gråsten Landbrugsskole og er medlem af bestyrelsen for Region 
9 SPF-svin. Han overtog gården i 1973 fra sin far Andreas Holst.
Ejendomsskyld 3.900.000. Areal 84,3 ha., heraf tilkøbt 36 ha., der er 3,3 ha. skov. 
Stuehuset er opført i 1979. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1923 ændret til 
svin i 1984, sostald fra 1973, fedestald fra 1976, kornlade fra 1947, maskinhus fra 
1987 og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 250 årssøer, der sælges 
1.800 smågrise og 4.000 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. 
Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, plansilo samt korntørreri med varm og 
kold luft. På gården er ansat 1 fast medhjælper.

OVER KESTRUP 28, "KESTRUP- 
HUS", OVER KESTRUP, 6100 
HADERSLEV, tlf. 74-575457.
AAGE CHRISTIAN HANSEN, 
gårdejer, født d. 12.-2.-1929, søn 
af Ingeborg og Hans Peter Han
sen, gift d. 8.-12.-1958 med Mo
na Andresen, født d. 4.-8.-1937, 
datter af Marie og Peter Andre
sen. Parret har børnene: Inger-Ma- 
rie, født d. 5.-4.-1959 og Mogens 
Christian, født d. 7.-4.-1964.
AA.C.H. overtog gården i 1957 fra sin far Hans Peter Hansen. Gården har været i 
slægtens eje siden 1924.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 22 ha., heraf tilkøbt 12 ha., der er 0,5 ha. skov og 
mose. Stuehuset er opført i 1830 og restaureret i 1982. Avlsbygningerne består af kom
bineret kvæg- og svinestald fra 1939 udvidet i 1960 samt moderniseret og udvidet i 
1970, lade og maskinhus fra 1939. Gården drives med en kødkvægsbesætning på 9 års- 
ammekøer, 7 ungdyr og 6 slagtekalve af racerne SDM og Charolais, desuden er der 1 
årsso og 7 smågrise samt nogle høns. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, hve
de, rug og byg. Der er 2 traktorer, plansilo samt plantørreri med varm og kold luft.

OVER KESTRUP 35, "BIRKELYGÄRD", OVER KESTRUP, 6100 HADERSLEV, tlf. 
74-575691.
MARIUS FALLESEN, gårdejer, født d. 11.-1.-1948, søn af Anna Margrethe og Hans 
Fallesen, gift d. 28.-7.-1973 med Inge Kehlet, omsorgsmedhjælper, født d. 30.-9.-1944, 
datter af Christine og Rasmus Kehlet. Parret har børnene: Jakob, født d. 
29.-11.-1974, og Mette, født d. 21.-2.-1977.
M.F. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 15.-3.-1985 fra sin 
far Hans Fallesen. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som blev bygget af
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morfaderen i 1914.
Ejendomsskyld 2.450.000. Areal 
42 ha., heraf tilkøbt 4 ha. Der er 
forpagtet 8 ha. ager og 12 ha. 
græs.
"Birkelygård"s stuehus er opført i 
1914. Avlsbygningerne består af 
kvægstald og foderlade begge fra 
1984, ungdyrstald fra 1975, bil
garage og værksted fra 1925, ma
skinhus fra 1979, gylletank og 
udendørs køresilo, lade og kvæg

stald brændte i 1983. Gården drives med en kvægproduktion på 56 årskøer, 80 ungdyr 
og 30 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er fabriksroer, 
hvede og byg. Der er 2 traktorer.

OVER KESTRUP 37, OVER KE
STRUP, 6100 HADERSLEV, tlf. 
74-575456.
JES BRÆRAA, gårdejer, født d. 
21.-11.-1944, søn af Ingrid og 
Nis Bræraa, gift d. 7.-8.-1971 
med Kirsten Schmidt, ekspeditri
ce, født d. 24.-10.-1947, datter 
af Anna Marie og Hans Schmidt. 
Parret har børnene: Nis Arne, 
født d. 14.-10.-1972, Karin, født 
d. 14.-11.-1974, og Morten, født 
d. 31.-8.-1979.
J.B. arbejder som operatør og 
har været på Lyngby Landbrugsskole. Han overtog gården i 1971 fra sin far Nis 
Bræraa. I 1859 blev gården udflyttet til nuværende beliggenhed, og på daværende tids
punkt var det også en Bræraa, som ejede den.
Ejendomsskyld 2.400.000. Areal 6 ha., heraf tilkøbt 18 ha., der er 5 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1859 og restaureret i 1976. Avlsbygningerne består af kvægstald 
fra 1859 ændret til svin i 1972/73, svinestald fra 1859 og moderniseret i 1972, lade 
fra 1859 og moderniseret med siloanlæg, lade fra 1985 og maskinhus fra 1950. Gården 
drives med en slagtesvineproduktion på 1.550 stk. årligt. Planteproduktionens salgs
afgrøder er hvede, raps, maltbyg og vinterbyg. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 
kornsilo, korntørreri med varm og kold luft samt træfyr.

H.B. overtog gården d. 1.-3.-1965 fra sin

PAMHULEVEJ 44, "PAMHULE- 
GÄRD", PAMHULE, 6100 HA
DERSLEV, tlf. 74-575734.
HANS BECK, gårdejer, født d. 
17.-12.-1932, søn af Villy og 
Chresten Beck, gift d. 11.-12.-1964 
med Jonna Sørensen, børnehave
leder, født d. 5.-6.-1942, datter 
af Johanne og Johan Sørensen. 
Parret har døtrene: Pernille, født 
d. 22.-11.-1974, og Marie- Loui
se, født d. 23.-9.-1977.

far Chresten Beck. Nuværende ejer er 3.
generation å gården, som har været i slægtens eje siden 1927. 
Ejendomsskyld 3.600.000. Areal 88 ha., heraf 16 ha. skov og 4 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1907 og restaureret i 1974. Avlsbygningerne består lade fra 
1976, og efter brand i 1981 opførtes ungkreaturstald med spalter, lade og aftægtshus. 
Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af hvede, raps og jule-
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træskultur. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 rotorharve, 1 rundballepresser, korn
silo, plansilo, korntørreri med var og kold luft samt halmfyr.
H.B. ejer og driver også Vesterende 4, Bredebro Kommune.

Christian Hansen Christensen.

PAMHULEVEJ 46, PAMHULE, 
6100 HADERSLEV, tlf. 74-575159. 
SVEND CHRISTENSEN, gårdejer, 
født d. 27.-2.-1935, søn af Signe 
og Christian Hansen Christensen, 
gift d. 28.-10.-1958 med Christel 
Bruhn, medhjælpende hustru, født 
d. 25.-1.-1936, datter af Anni og 
Günther Bruhn. Parret har sønner
ne: Carsten, født d. 30.-5.-1961, 
og Hans, født d. 24.-4.-1964. 
S.C. forpagtede gården i 1958 og 
overtog den i 1963 fra sin far

Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 36 ha., heraf 0,5 ha. skov og krat. Der er forpagtet 12 
ha. Stuehuset er opført i 1929 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1870 ændret til sostald og lade i 1969, svinestald fra 1870 renoveret i 1978 
og svinestald fra 1969. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af 
raps, hvede og byg. Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker.

PAMHULEVEJ 57, PAMHULE, 6100 HADERSLEV, tlf. 74-575749.
KNUD ERIK PAASKE, landmand, født d. 7.-11.-1942, søn af Inge og Niels Arne Paa- 
ske, gift d. 12.-3.-1971 med Ulla Thomsen, kommuneassistent, født d. 15.-11.-1949, 
datter af Maren og Valdemar Thomsen. Parret har døtrene: Tina, født d. 4.-7.-1971, 
Rikke, født d. 19.-8.-1973, og Annelie, født d. 25.-8.-1974.
K.E.P. arbejder som forretningsfører. Han overtog gården i 1976 fra August Hansen. 
Ejendomsskyld 860.000. Areal 6,5 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1930 og restaureret i 1976. Avlsbygningerne består af 
kombineret kvæg- og svinestald fra omkr. 1930 ændret til beboelse i 1976, hønsehus, 
redskabsrum og garage samt lade alle fra omkr. 1930. Besætningen består af høns. 
Planteproduktionens salgsafgrøde er juletræer.

PAMHULEVEJ 67, PAMHULE, 
6100 HADERSLEV, tlf. 74-575595. 
LARS LARSEN, husmand, født 
d. 11.-4.-1927, søn af Margrethe 
og Laurits Larsen, bor sammen 
med Gerda Madsen, husmor, født 
d. 15.-6.-1936, datter af Chri
stine og Alfred Christensen. 
L.L. overtog gården i 1963 fra 
sin far Laurits Larsen.
Ejendomsskyld 530.000. Areal 
6,8 ha., heraf 2 ha. eng. Der er 
bortforpagtet 6 ha.
Stuehuset er opført i 1923. Avls
bygningerne består af kombine
ret kvæg- og svinestald samt lade begge fra 1923, maskinhus fra 1965 og hønsehus fra 
1967. Besætningen består af 30 høns. Der er 1 traktor.

PAMHULEVEJ 73, PAMHULE, 6100 HADERSLEV, tlf. 74-575756.
HELGE BRUUN CLAUSEN, dyrlæge, født d. 15.-6.-1947, søn af Anna og Eduard Clau
sen, gift d. 15.-6.-1974 med Lis Duus, børnehavepædagog, født d. 20.-3.-1951, datter 
af Ellen og Hans Duus. Parret har sønnerne: Ronnie, født d. 16.-10.-1974, og Mikael, 
født d. 13.-1.-1977.
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Helge B. Clausen overtog gården 
i 1985 fra Johan Lund.
Ejendomsskyld 470.000. Areal 6,8 
ha., heraf 1,5 ha. eng. Der er 
forpagtet 4,5 ha.
Stuehuset er opført i 1923 og 
løbende restaureret. Avlsbygnin
gerne består af kombineret 
kvæg- og svinestald, garage, høn
sehus og lade alle fra 1923. Be
sætningen består af 6 moderfår 
af racen Texel. Planteproduktio

nens salgsafgrøder er hvede og byg. Der er 1 traktor og træfyr.

PAMHULEVEJ 97, PAMHULE, 
6100 HADERSLEV, tlf. 74-575436. 
MADS LAURITS JØRGENSEN, 
gårdejer, født d. 30.-1 1.-1936, 
søn af Annette og Asmus Jørgen
sen.
M.L.J. overtog gården i 1959 fra 
sin far Asmus Jørgensen.
Ejendomsskyld 840.000. Areal 18 
ha., heraf tilkøbt 7,5 ha., der 
0,5 ha. eng. Der er forpagtet 5 
ha.
Stuehuset er opført i 1924 og 
restaureret senest i 1971. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1924 udvidet i 
1971, kalvestald og hønsehus fra 1972, garager fra 1963 og 1974, kornlade fra 1976, 
lade fra 1924 ændret til kreaturer og maskinhus fra 1978. Gården drives med en kvæg
produktion på 5 årskøer, 7 ungdyr og 4 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 25 
høns. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 4 traktorer, 2 kornsiloer, korn
tørreri med vam og kold luft samt træfyr.

PETERSM1NDEVEJ 25, "VIRKE
LYST", LUNDING, 6100 HADER
SLEV, tlf. 74-521464.
MARY PREHN, landmand, født 
d. 19.-12.-1933, datter af Martha 
og Andreas Rosendahl, gift d. 
6.-11.-1954 med Thomas Prehn, 
født d. 8.-6.-1930, søn af Marie 
og Gustav Prehn. Parret har bør
nene: Vagn, født d. 17.-2.-1956, 
Ulla, født d. 13.-5.-1960, og Bjar
ne, født d. 14.-10.-1962.
T.P. døde d. 29.-4.-1991.

T.P. var distriktsvejmand. Parret overtog gården i 1956 fra T.P.'s far Gustav Prehn. 
Nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1911. 
Ejendomsskyld 500.000. Areal 7 ha., der er frasolgt 3 ha. og 1/4 ha. er nyplantet. Der 
er bortforpagtet 6 ha.
Stuehuset er opført før 1800 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kom
bineret kvæg- og svinestald fra før 1800 moderniseret til svin i 1964, svinestald fra 
1957, stald og lade fra 1870 og lade fra 1959. Man holder fugle som hobby, det er 
vildænder, ægte fasaner, moskusænder, duer og høns. Der er 1 traktor og kornsilo.

POVLSGÄRDVEJ 22, "POULSGÄRD", BRAMDRUP, 6100 HADERSLEV, tlf. 74-522493.
ELSE HANSEN, gårdejer, født d. 6.-7.-1922, datter af Karen Ingeborg og Andreas 
Bryld, gift d. 4.-3.-1946 med Christian Jørgensen Hansen, født d. 8.-5.-1921, søn af
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Anne og Johannes Hansen. Parret 
har børnene: Annamerethe, født 
d. 15.-3.-1947, Karen, født d. 
2.-11.-1951, samt tvillingerne Do
ris og Andreas, født d. 6.-7.-1956. 
Else Hansen overtog gården d. 
1.-4.-1950 fra Harald Hansen. 
Ejendomsskyld 830.000. Areal 
12,9 ha. Der er bortforpagtet 
12,5 ha.
Stuehuset er opført i 1889 og 
restaureret senest i 1970. Avls

bygningerne består af kvægstald fra 1960 og lade fra 1991.

POVLSGÄRDVEJ 24, "SKOV
TOFTE", BRAMDRUP, 6100 
HADERSLEV, tlf. 74-522492. 
HANS HERLUF HANSEN, 
landmand, født d. 7.-5.-1924, 
søn Anneken og Eduard 
Hansen, gift d. 16.-5.-1956 
med Edel Sørensen, husmor, 
født d. 16.-5.-1934, datter 
af Karen og Marinus Sø
rensen. Parret har børne
ne: Marianne, født d. 
25.-7.-1957, Henning, født 
d. 10.-9.-1958, og Vibeke, 
født d. 6.-6.-1962. H.H.H. har været på Hammerum Landbrugsskole, han er medlem af 
Menighedsrådet i Moltrup og er kirkeværge samt præstegårdskasserer for Moltrup og 
Bjerning. Han overtog gården i 1956 fra sine forældre Anneken og Eduard Hansen. 
Gården har været i slægtens eje siden 1935.
Ejendomsskyld 820.000. Areal 11,3 ha. Der er bortforpagtet 11 ha.
Stuehuset er opført i 1935 og restaureret i 1978. Avlsbygningerne består af kvægstald 
fra 1935 udvidet og moderniseret i 1965, svinestald fra 1962, garage og værksted fra 
1968 samt foderlade fra 1941.

PRÆSTESKOVEN 6, "MARIEDAL", VONSBÆK, 6100 HADERSLEV, tlf. 74-579183.
SVEN BONDE JENSEN, gårdejer, født d. 25.-10.-1946, søn af Magda og Hans Bonde 
Jensen. S.B.J. er driftsleder på Fuglsang. Han overtog gården d. 1.-1.-1971 fra sin mor 
Magda Jensen. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens 
eje siden 1923.
Ejendomsskyld 740.000. Areal 10 ha., heraf 2 ha. skov. Der er bortforpagtet 6 ha. 
Stuehuset er opført i 1946 og restaureret i 1988. Avlsbygningerne består af kvægstald 
fra 1946 ændret til svinestald samt lade fra 1946 udvidet i 1987. Der er 1 halmfyr.

PRÆSTESKOVEN 8, PRÆSTESKOVEN, 6100 HADERSLEV.
JENS ANKER NIELSEN, deltidslandmand, født d. 8.-9.-1949, søn af Agnete og Hans 
Nielsen, gift d. 23.-6.-1973 med Jytte Lauesen, ekspeditrice, født d. 30.-1.-1954, dat
ter af Rita og Enevold Lauesen. Parret har børnene: Iben, født d. 26.-11.-1974, Gritt, 
født d. 23.-4.-1979 og Lasse, født d. 16.-11.-1983.
J.A.L. er politiassistent. Han overtog gården i 1985 fra sin far Hans Nielsen. Gården 
har været i slætens eje siden 1958.
Ejendomsskyld 770.000. Areal 9,1 ha.
Stuehuset er opført i 1958 og restaureret i 1986. Avlsbygningerne består af kombine
ret lade, kvæg- og svinestald fra 1958. Besætningen består af 2 ponyer og nogle høns. 
Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, vårbyg og raps. Der er 1 traktor.
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PRÆSTESKOVEN 13, VONSBÆK, 6100 HADERSLEV, tlf. 74-579121.
JOHN GELLERT, servicetekniker, født d. 25.-5.-1956, søn af Gerda og Holger Gellert, 
gift d. 25.-5.-1980 med Kirsten Mosch, landmand, født d. 17.-10.-1955, datter af 
Esther og Helmuth Mosch. Parret har børnene: Steffen, født d. 23.-7.-1981, Maja, født 
d. 22.-5.-1983, og Michael, født d. 13.-6.-1990.
K.M. er kontorassistent.
J.G. overtog gården d. 1.-11.-1988 fra Mathias Rohde.
Ejendomsskyld 630.000. Areal 7 ha.
Stuehuset er opført i 1958 og restaureret fra 1989-91. Avlsbygningerne består af kom
bineret kvæg- og svinestald samt lade og maskinhus alle fra 1958. Gården drives med 
en produktion på 2 slagtekalve af racen Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøde er 
byg. Der er 1 traktor.

PRÆSTESKOVEN 48, VONSBÆK, 
6100 HADERSLEV, tlf. 74-579117. 
PETER HAVE, gårdejer, født d. 
20.-5.-1932, søn af Emma og An
ker Have, gift d. 2.-12.-1956 
med Eva Stenkjær Brodersen, 
husmor, født d. 3.-12.-1933, dat
ter af Maren Stenkjær og Jens 
Peter Brodersen. Parret har døt
rene: Inge Marie, født d. 3.-10.-- 
1960, og Margit, født d. 27.-4.-1962. 
P.H. forpagtede gården i 1956 og 
overtog den i 1967 fra sine for
ældre Emma og Anker Have. Nu

værende ejer er mindst 4. generation på gården.
Ejendomsskyld. 1.800.000. Areal 39 ha., heraf 3 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1901. Avlsbygningerne består af kombineret lade, kvæg- og 
svinestald fra 1964. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af 
raps, ærter, byg og hvede. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, korn- og plansiloer 
begge med varm og kold lufts tørreri samt halmfyr.

RAADE BYGADE 21, RAADE, 
6100 HADERSLEV, tlf. 74-584263. 
MORTEN SIMONSEN, gårdejer, 
født d. 25.-1.-1941, søn af Ruth 
og Ejner Simonsen, gift d. 20.- 
6.-1964 med Geraldine Krasch, 
lærer, født d. 8.-3.-1938, datter 
af Carol og Roy Krasch, USA. 
Parret har børnene: Mark, født 
d. 27.-10.-1968, og Jill-Ann, født 
d. 13.-9.-1970.
M.S. har været på Vejlby Land
brugsskole og er vurderingsmand 
for det offentlige. Han overtog gården i 1967 fra sin far Ejner Simonsen.
Ejendomsskyld 3.350.000. Areal 52 ha., heraf tilkøbt 35 ha., der er 4,3 ha. skov. Der 
er forpagtet 53 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1885. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1836, 6 
kalkun- og kyllingehuse fra 1969-74 samt et i 1980 og maskinhus fra 1982, der er med
arbejderbolig fra 1969. Gården drives med en besætning på 30 årsammekøer og 40 
ungdyr af racen Charolais, desuden produceres 500.000 slagtekyllinger og 25.000 kal
kuner årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer og lucerne. Der er 4 
traktorer, 1 mejetærsker, plansilo samt plantørreri med varm og kold luft. På gården 
er ansat 1 fast medhjælper.
M.S. ejer og driver også Flovt Bygade 7, Flovt, 6100 Haderslev, her bor familien. 
Stuehuset på Raade Bygade 21 er udlejet.
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E.F. ejer og driver også Raade Bygade 51, Raade,

RAADE BYGADE 30, RAADE, 
6100 HADERSLEV, tlf. 74-584287. 
EGON FABRISIUS, gårdejer. Om
tales under Raade Bygade 51. 
E.F. overtog gården i 1984 fra 
Hans Jørgen 0. Antsen.
Ejendomsskyld 2.150.000. Areal 
47 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1860. 
Avlsbygningerne består af svine
stald fra 1975 samt stald og lade 
fra omkr. 1860.

6100 Haderslev.

RAADE BYGADE 51, RAADE, 
6100 HADERSLEV, tlf. 74-584287. 
EGON FABRISIUS, gårdejer, 
født d. 13.-7.-1940, søn af Marie 
og Johan Fabrisius, gift d. 12.- 
8.-1966 med Ulla Kathrine Raun, 
gårdejer, født d. 12.-12.-1941, 
datter af Anine og Hans B. Ra
un. Parret har sønnerne: Hans 
Henning, født d. 6.-1.-1967, Car
sten, født d. 14.-6.-1969, og 
Keld, født d. 31.-3.-1973.
E.F. har været på Gråsten Landbrugsskole. Parret overtog gården i 1968 fra U.K.F.'s 
far Hans B. Raun. Nuværende ejere er 3. generation på gården, som har været i slæg
tens eje siden 1897.
Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 47 ha., heraf tilkøbt 12 ha., der er 10 ha. skov og eng. 
Der er forpagtet 22 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1880. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade begge 
fra 1981 samt 2 gastætte siloer til korn. Gården drives med en kødbesætning på 20 
årsammekøer, 30 ungdyr og 12 salgtekalve af racerne Limousine og Charolais, desuden 
er der en slagtesvineproduktion på 500 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder 
er lucerne, græsfrø, rødsvingel, fabriksroer, ærter, raps, hvede og byg. Der er 4 
traktorer, 1 mejetærsker, 1 gravemaskine, kornsilo samt korntørreri med varm og kold 
luft. E.F. ejer og driver også Raade Bygade 30, Raade, 6100 Haderslev.

RAADE BYGADE 66, RAADE, 
6100 HADERSLEV, tlf. 74-584620. 
LAURIDS NØRGAARD, gårdejer, 
født d. 22.-12.-1941, søn af Ka
thrine og Hans Nørgaard, gift d. 
12.-6.-1971 med Ellen Petersen, 
børnehaveklasseleder, født d. 4.- 
4.-1946, datter af Jenny og Hans 
Petersen. Parret har døtrene: 
Lone, født d. 14.-6.-1972, Pernil
le, født d. 15.-2.-1975, og Tina, 
født d. 15.-5.-1979.

L.N. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården i 1979 fra Inge Marie 
og onklen Iver Fallesen.
Ejendomsskyld 3.150.000. Areal 70 ha., heraf tilkøbt 33 ha., der er 1,5 ha. skov og 0,5 
ha. eng. Der er forpagtet 9 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1850. Avlsbygningerne består af 2 svinestalde indeholdende 
klimastald, goldsostald og farestald begge fra 1979, slagtesvinestald fra 1990, maskin
hus fra 1983, gylletank og 2 gastætte siloer. Gården drives med en svineproduktion på
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145 årssøer, der produceres 3.200 slagtesvin årligt, desuden er der 1 årsammeko og 1 
ungdyr. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og sukkerroer. Der er 3 traktorer, 1 
rundballepresser og halmfyr. På gården er ansat 1 fast medhjælper.

26,6 ha., heraf tilkøbt 7 ha., der er 1 ha. skov.

RAURSHERRED 2, "PAULSGÅRD", 
VANDLING, 6100 HADERSLEV, 
tlf. 74-521899.
VERNER KRONGAARD, gårdejer, 
født d. 9.-2.-1932, søn af Elise 
og Daniel Clausen Krongaard. 
V.K. har børnene; Karsten, født 
d. 5.-11.-1960 og Daisy, født d. 
21.-7.-1964.
V.K. overtog gården i 1958 fra 
Mathias Holm.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal

Stuehuset er opført omkr. 1870 og restaureret i 1968. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra omkr. 1870 ændret til svin i 1974, hestestald fra omkr. 1870 ændret til svin i 
1959, svinestald fra omkr. 1870, lade fra 1935 og maskinhus fra 1973. Gården drives 
udelukkende med planteproduktion bestående af raps, hvede og byg. Der er 3 trak
torer, 1 mejetærsker, kornsilo, korntørreri med varm og kold luft samt halmfyr.

RAURSHERRED 12, "HØJGÅRD", 
VANDLING, 6100 HADERSLEV, 
tlf. 74-521898.
KJESTINE HANSEN og KAJ 
CHRISTIAN PETERSEN, gård
ejere.
K.H. er født d. 9.-4.-1941 og 
K.C.P. er født d. 19.-4.-1946, 
begge er børn af Ellen og Jens 
Petersen. K.C.P. er gift d. 11.- 
12.-1971 med Inga Sørensen, 
medhjælpende hustru, født d.
22.-12.-1947, datter af Ragnhild og Jens Sørensen. Parret har børnene: Lars, født d. 
25.- 5.-1974, Dorte, født d. 26.-7.-1977, og Niels, født d. 12.-4.-1980.
K.H. er oldfrue, og K.C.P. er tømrermester. Søskendeparet overtog gården i 1989 fra 
deres mor Ellen Petersen. Gården har været i slægtens eje siden 1912, og nuværende 
ejere driver den i et I/S.
Ejendomsskyld 850.000. Areal 15 ha., heraf 1,5 ha. skov. Der er forpagtet 10 ha. 
Stuehuset er opført i 1834 og restaureret i 1972. Avlsbygningerne består af kvægstald, 
svinestald og lade alle fra 1834 samt maskinhus fra 1976. Gården drives udelukkende 
med planteproduktion bestående af græs. Der er 1 traktor og kornsilo.

1972, og Trine, født d. 14.-4.-1976.

RAVNSBORGVEJ 14, "RAVNS
BORG", SØNDER VILSTRUP, 
6100 HADERSLEV, tlf. 74-582456. 
ERLING HAUGAARD, gårdejer, 
født d. 18.-3.-1944, søn af Do- 
thea og Jens Haugaard, gift d. 
12.-6.-1967 med Tove Christen
sen Kongsted, gårdejer, født d. 
31.-3.-1947, datter af Marie og 
Christian Kongsted. Parret har 
børnene: Hanne Lene, født d. 8.- 
11.-1967, Rasmus, født d. 22.-8.-

T.C.K. er pædagogmedhjælper. E.H. er politiassistent og medlem af Byrådet i Hader-
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slev. Parret overtog gården i 1976 fra T.C.K.'s far Christian Kongsted. Nuværende 
ejere er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1911.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 32 ha., heraf tilkøbt 4 ha., der er 2 ha. skov. Der er 
forpagtet 4 ha.
Stuehuset er opført i 1872, det er udvidet i 1951 og løbende restaureret. Avlsbygnin
gerne består af kvægstald fra 1872 ændret til svin, hønsehus fra 1940 og lade fra 1924 
moderniseret og udvidet til maskinhus i 1960. Gården drives med en besætning på 10 
moderfår af racen Leista, desuden er der 30 høns og 2 ungdyr. Planteproduktionens 
salgafgrøder er vinter- og vårbyg, hvede, raps og lucerne. Der er 2 traktorer, 1 meje
tærsker, 3 kornsiloer, korntørrei med varm og kold luft samt halmfyr.

RIBE LANDEVEJ 152, "DYRINGKÆR", FREDSTED, 6100 HADERSLEV, tlf. 74-528912. 
NIELS JØRGEN MORTENSEN, gårdejer, født d. 29.-5.-1962, søn af Meta og Frede 
Mortensen, gift d. 11.-12.-1985 med Gitte Uldal Otto, revisor, datter af Lis og Bent 
Uldal Otto. Parret har datteren Charlotte, født d. 6.-4.-1989.
N.J.M. har været på Tønder og Ladelund landbrugsskoler. Han overtog gården d. 15.- 
4.-1985 fra Hans Peter Nissen.
Ejendomsskyld 2.800.000. Areal 47,5 ha., der er frasolgt 0,3 ha. og 1,5 ha. er skov. 
Der er forpagtet 18 ha.
Stuehuset er opført i 1872 og restaureret i 1990. Avlsbygningerne består af ungkvæg
stald fra 1978, svinestald fra 1872 restaureret og moderniseret til kalve i 1991, lade 
fra 1989, maskinhus fra 1970, gastæt silo og gylletank, desuden er der aftægtsbolig 
fra 1930, som er restaureret i 1990. Gården drives med en besætning på 75 årskøer og 
90 ungdyr af racen SDM. Der er 3 traktorer, 1 gummiged, 2 kornsiloer, korntørreri 
med varm og kold luft samt halmfyr. På gården er ansat 1 heltids- og 1 halvtids
medhjælper.

RIBE LANDEVEJ 160, "HARKÆRGÅRD", FREDSTED, 6100 HADERSLEV, tlf. 74- 
531684.
ANDREAS THUESEN MORTENSEN, gårdejer, født d. 15.-10.-1954, søn af Marie og 
Jens Mortensen, gift d. 11.-10.-1986 med Tove Skau Hansen, vognmaler, født d. 20.- 
2.-1957, datter af Anne Orbesen og Niels Sørensen Hansen. Parret har datteren Vic
toria, født d. 8.-11.-1989.
A.T.M. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1983 
fra Hans Jakob Puggaard.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 54,8 ha., heraf 7,5 ha. skov. Der er forpagtet 18 ha. 
Stuehuset er opført i 1838 og restaureret i 1916. Avlsbygningerne består af kvægstald 
fra 1952, spaltestald til ungdyr fra 1979, svinestald fra 1838 ændret til kalve i 1986, 
hestestald og bilgarage fra 1838, halmfyrhus fra 1983, foderlade fra 1924, maskinhus 
fra 1974, gylletank og indendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 47 
årskøer, 65 ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 1 følhoppe og 1 
ridehest af racen Dansk Varmblod. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og hvede. 
Der er 4 traktorer, 1 markvandingsanlæg, kornsilo, korntørreri med varm og kold luft 
samt halmfyr.

ROSKAMMERVEJ 8, "ROSKAM- 
MERGÄRD", VANDLING, 6100 
HADERSLEV, tlf. 74-523698. 
THOMAS TH. JØRGENSEN, gård
ejer, født d. 29.-3.-1926, søn af 
Anne Marie og Thomas Jørgen
sen, gift d. 21.-4.-1955 med Han
ne Skau, gårdejer, født d. 4.-11.- 
1931, datter af Erne Marie og 
Berthold Skau. Parret har børne
ne: Kenneth, født d. 6.-8.-1955 
og Lisbeth, født d. 18.-4.-1957.

H.S. er i kredsbestyrelsen for Danske Kirker i Udlandet.
T.T.J. har været på Ladelund Landbrugsskole, han har været i bestyrelsen for De
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Danske Garderforeninger, Haderslev Landboforening, Mejeriselskabet samt Landboung
dom og er delegeret for Brandkassen. Parret overtog gården d. 30.-6.-1960 fra H.S.'s 
far Berthold Skau.
Ejendomsskyld 2.750.000. Areal 62,5 ha., heraf 3 ha. skov. Der er bortforpagtet 57,5 
ha. Stuehuset er opført i 1941. Avlsbygningerne består af hestestald fra 1880, svine
stald og kornlade begge fra 1974, magasin fra 1895 og maskinhus fra 1950. Der er 2 
traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, gastørreri med varm og kold luft samt træfyr.

ROVSTRUPVEJ 58, "MIDT
GÅRD", ROUGSTRUP, 6100 
HADERSLEV tlf. 74-531313. 
JES LAURITZEN SCHULTZ, 
gårdejer, født d. 17.-9.- 
1955, søn af Voldborg og 
Kaj Schultz, gift d. 11.-5.- 
1985 med Lisbeth Beiring, 
plejehjemsassistent, født d. 
18.-2.-1963, datter af Edith 
og Poul Beiring. Parret har 
sønnen Christian, født d. 
19.-6.-1989.

J.L.S. har været på Ladelund og Bygholm landbrugsskoler. Han overtog gården d. 
1.-4.-1981 fra Nis Chr. Boyschau Madsen.
Ejendomsskyld 2.850.000. Areal 60,5 ha., heraf tilkøbt 19 ha., der er 14,3 ha. skov. 
Der er forpagtet 26,5 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1900. Avlsbygningerne består af kvægstald, svinestald og 
lade alle fra omkr. 1900, garage fra 1960'erne, svinestald fra omkr. 1900 ændret og 
moderniseret til ungkvæg i 1987, foderlade og maskinhus begge fra 1990, indendørs 
køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 45 årskøer, 70 ungdyr og 25 slag
tekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, vinterraps og byg. 
Der er 2 traktorer, 2 kornsiloer med kold lufts tørreri samt træfyr. Desuden har man 
maskinfællesskab, mejetærsker og andre maskiner sammen med broderen Niels L. 
Schultz, Bramhalevej 54, 6100 Haderslev. På gården er ansat 1 fast medhjælper.

ROVSTRUPVEJ 61, "KRATKÆR", 
ROUGSTRUP, 6100 HADERSLEV, 
tlf. 74-525425.
HANS SKØTT, gårdejer, født d. 
15.-8.-1938, søn af Thyra og 
Hans Skøtt, gift d. 13.-10.-1962 
med Inger Bodil Nielsen, labo
rant, født d. 16.-7.-1938, datter 
af Karen og Ejler Dahl Nielsen. 
Parret har børnene: Helle, født 
d. 6.-7.-1963, og Hans Henrik, 
født d. 1.-4.-1966.
H.S. har været på Bygholm Land
brugsskole og er medlem af be
styrelsen for DLG Sydøst. Han overtog gården i 1968 fra sin far Hans Skøtt. Nuværen
de ejer er 6. generation på gården.
Ejendomsskyld 3.000.000. Areal 76 ha., heraf 16 ha. skov. Der er forpagtet 15 ha. 
Stuehuset er opført i 1864 og restaureret i 1972. Avlsbygningerne består kvægstald fra 
1913 ændret til sostald i 1969, svinestald fra 1978, fravænningsstald fra 1983, lade fra 
1864 hvoraf halvdelen er ændret til løbeafdeling i 1980, maskinhus fra 1971 og gylle
tank. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 2.500 stk. årligt. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er ærter, raps, maltbyg og hvede. Der er 4 traktorer, 1 mejetær
sker, kornsilo, korntørreri med varm og kold luft samt halmfyr.
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ROVSTRUPVEJ 79, "KATHRINESMINDE", ROUGSTRUP, 6100 HADERSLEV, tlf. 74- 
521047.
HANS HENNING RASMUSSEN, gårdejer, født d. 8.-11.-1937, søn af Hanny og Hans 
Jørgen Rasmussen, gift d. 27.-3.-1965 med Kirsten Madsen, dagplejeassistent, født d. 
23.-8.-1939, datter af Else og Bendt Vinge Madsen. Parret har børnene: Malene, født 
d. 3.-3.-1966, Jens, født d. 14.-7.-1967, Niels, født d. 30.-10.-1970, og Bendt, født d. 
28.-8.-1974.
H.H.R. er medhjælper på Eksportstaldene i Kolding og har været på Bygholm Land
brugsskole, han er medlem af bestyrelsen for det lokale brandværn, i bestyrelsen for 
Dansk Limousineforening samt kontakperson for Dansk Limousineforening i det sønder
jyske område. Han overtog gården i 1969 fra sin far Hans Jørgen Rasmussen. Gården 
har været i slægtens eje siden 1934.
Ejendomsskyld 1.550.000. Areal 38 ha, heraf 5 ha. skov. Der er bortforpagtet 8 ha. 
Stuehuset er opført i 1879 og restaureret i 1969. Avlsbygningerne består af kvægstald 
fra 1974, lade fra 1879 og gyllekælder under stald. Gården drives med en kødkvægs
besætning på 18 årsammekøer, 20 ungdyr og 8 slagtekalve af racen Limousine, des
uden er der 2 avlstyre. Planteproduktionens salgsafgrøder er maltbyg, hvede, raps 
samt græs til pillefabrik. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og fyr til fast brændsel.

SDR. VILSTRUP BYGADE 26, 
SØNDER VILSTRUP, 6100 HA
DERSLEV, tlf. 74-582120.
NIELS ARNE FREDSTED, gård
ejer, født d. 28.-9.-1937, søn af 
Sophie og Hans Fredsted, bor 
sammen med Aase Kunstmann, 
husassistent, født d. 23.-7.-1938, 
datter af Anna og Martin Petz. 
Parret har børnene: Jes, født d. 
18.-2.-1962, og Janne, født d. 
12.-10.-1966.

N.A.F. har været på Gråsten Landbrugsskole og er kredsrepræsentant i DLG. Han over
tog gården i 1976 fra sin far Hans Fredsted. Gården har været i slægtens eje siden 
1930. Ejendomsskyld 1.850.000. Areal 20 ha., heraf tilkøbt 2,2 ha., der er 4,5 ha. skov 
og 1 ha. eng. Der er forpagtet 5 ha.
Stuehuset er opført i 1847 og restaureret i 1978. Avlsbygningerne består af ‘kvægstald 
udvidet i 1961 og lade fra 1975, desuden er der aftægtshus fra 1978. Gården drives 
med en kvægproduktion på 11 årskøer, 20 ungdyr og 5 slagtekalve af racen RDM, des
uden er der en svineproduktion på 3 årssøer, der produceres 70 slagtesvin årligt. 
Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, hvede og maltbyg. Der er 2 traktorer, 1 
mejetærsker, kornsilo, korntørreri med varm og kold luft, 1 tørresilo og 2 siloer til 
opbevaring.

SDR. VILSTRUP BYGADE 37, 
SØNDER VILSTRUP, 6100 HA
DERSLEV, tlf. 74-582234.
JES FROM og VALBORG NY
GAARD, gårdejere.
J.F. er født d. 7.-4.-1925, og 
V.N. er født d. 17.-11.-1916, 
begge børn af Meta og Jørgen 
From.
V.N. er husbestyrerinde. J.F. har 
været på Gråsten Landbrugssko
le. Søskendeparret forpagtede 
gården i 1956 og overtog den i 1964 fra deres far Jørgen From. Nuværende ejere er 5. 
generation på gården.
Ejendomsskyld 1.950.000. Areal 45 ha., heraf 6 ha. skov. Der er forpagtet 2,5 ha.
Stuehuset er opført i 1882 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af hønsehus
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fra 1940, svinestald fra 1907 restaureret og udvidet i 1972, garager fra 1954 og 1980, 
brændselshus fra 1954, lade fra 1911 og maskinhus fra 1980. Gården drives udelukken
de med planteproduktion bestående af vinterraps, hvede, byg, maltbyg og vårraps. Der 
er 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, korntørreri med varm og kold luft samt 
træfyr.

Dorte, født d. 24.-11.-1964.

SDR. VILSTRUP BYGADE 
45, SØNDER VILSTRUP, 
6100 HADERSLEV, tlf. 74- 
582107.
JØRGEN M. JUHL, gård
ejer, født d. 2.-1.-1930, 
søn af Merethe og Marius 
Juhl, gift d. 7.-1.-1956 
med Elna Lildholdt, husmor, 
født d. 1.-2.-1932, datter 
af Sofie og Mads Lildholdt. 
Parret har børnene: Erik, 
født d. 1.-12.-1956, Jørgen, 
født d. 16.-6.-1959, og

J.M.J. har været på Gråsten Landbrugsskole. 
Marius Juhl. Nuværende ejer er 9. generation 
været i slægtens eje siden 1656.
Ejendomsskyld 1.750.000. Areal 41 ha., heraf 
forpagtet 35 ha.
Stuehuset er opført i 1854. Avlsbygningerne 
alle fra 1905 samt garage fra 1959. Der er 1

Han overtog gården i 1969 fra sin far 
i lige linie af drenge på gården, som har

6,1 ha. skov og 4 ha. eng. Der er bort- 

består af kvægstald, svinestald og lade 
traktor.

SDR. VILSTRUP BYGADE 54, 
"SUSDAL", SØNDER VILSTRUP, 
6100 HADERSLEV, tlf. 74-582242. 
JØRGEN JENSEN, gårdejer, født 
d. 10.-1.-1954, søn af Emilie og 
Ejner Jensen, gift d. 8.-5.-1982 
med Bente Staub, lærer, født d. 
7.-4.-1960, datter af Grethe og 
Willy Staub. Parret har døtrene: 
Lene, født d. 15.-3.-1983, Kathri
ne, født d. 14.-9.-1987, og Signe, 
født d. 22.-9.-1990.
J.J. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-8.-1976 fra sine 
forældre Emilie og Ejner Jensen. Gårdens jord har tilhørt slægten siden 1680. "Susdal" 
er moderens fødehjem, som blev tilkøbt i 1901.
Ejendomsskyld 2.950.000. Areal 53,7 ha., heraf tilkøbt 13 ha., der er 5,8 ha. skov. 15,5 
ha. er forpagtet.
Stuehuset er opført i 1985. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1853 ændret til 
svin i 1977, svinestalde fra 1977 og 1988, lade fra 1853, maskinhus fra 1975, gastæt 
silo og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 190 årssøer, der sælges 
4.400 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og frøgræs. Der er 3 
traktorer, plansilo med varm og kold lufts plantørringsanlæg samt halmfyr. På gården 
er ansat 1 fast medhjælper, og man har desuden 1 ung pige i huset.

SILLERUP MØLLEVEJ 15, "NØRGÅRD", SILLERUP, 6100 HADERSLEV, tlf. 74- 
566478.
EJNER ELLEGAARD, gårdejer, født d. 20.-5.-1929, søn af Karoline og Anders Elle
gaard, gift d. 6.-12.-1952 med Annelise Dybvad, medhjælpende hustru, født d. 5.-2.- 
1933, datter af Marie og Hjalmar Dybvad. Parret har sønnerne: Sven, født d. 28.-12.- 
1953, Mogens, født d. 30.-6.-1957, Flemming, født d. 1.-1.-1960, og Anders, født d.
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28.-9.-1968. Ejner Ellegaard har 
været på Riber Kjærgård Land
brugsskole. Han overtog gården 
d. 1.-11.-1952 fra sine forældre 
Karoline og Anders Ellegaard. 
Gården har været i slægtens eje 
siden 1914.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 
27 ha., heraf tilkøbt 15 ha. Der 
er forpagtet 4,5 ha.
Stuehuset er opført i 1840'erne. 
Avlsbygningerne består af kvæg

stald fra 1896 moderniseret i 1973, garage og værksted fra 1964 samt lade fra 1904. 
Gården drives med en kvægproduktion på 24 årskøer, 37 ungdyr og 3 slagtekalve af 
racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 2 traktore, kornsilo samt
korntørreri med kold luft.

SILLERUP MØLLEVEJ 35, "SIL
LERUP MØLLE", SILLERUP, 
6100 HADERSLEV, tlf. 74-566197. 
WILLY T. FREESE, lærer/land- 
mand, født d. 22.-9.-1958, søn af 
Sonja og Hans Christian Freese, 
gift d. 20.-7.-1985 med Jeannet
te Thougaard, lærer, født d. 5.- 
9.-1963, datter af Christa Thou
gaard. Parret har sønnen Wilhelm, 
født d. 26.-10.-1989.
W.T.R. overtog gården i 1984 
fra Thomas Freese. Nuværende ejer er 5. generation på gården, som har været i slæg
tens eje siden 1863. Ejendomsskyld 410.000. Areal 6,5 ha.
Stuehuset er opført i 1859 og restaureret i 1984. Avlsbygningerne består af kombine
ret lade, kvæg- og svinestald fra 1859, mølle og overhus fra 1859 restaureret i 1985 
samt maskinhus fra omkr. 1930, desuden er der en butik "Tante Grøn" fra 1959. Går
den drives som alsidigt landbrug med 21 geder samt gæs, påfugle, høns, ænder, viet- 
nammesiske hængebugsvin og får. Planteproduktionens salgsafgrøder er maltbyg og 
lucerne. Der er 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg, kornsilo samt korntørreri med varm 
og kold luft. "Sillerup Mølle" er en selvejende institution, hvor formålet er at sætte 
den i driftklar stand.

SILLERUP MØLLEVEJ 44, "KOBBELHAVE", SILLERUP, 6100 HADERSLEV, tlf. 74- 
566158. MARIANNE DAUGAARD-HANSEN, sygeplerjerske, født d. 20.-3.-1962, datter 
af Birgit og Martin Daugaard-Hansen.
M.D.H. overtog gården i 1980 fra sin far Martin Daugaard-Hansen.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 15 ha.
Stuehuset er opført i 1907. Avlsbygningerne består af lade fra 1880. Gården drives 
udelukkende med planteproduktion bestående af juletræer, græsfrø, hvede og raps.

SILLERUP MØLLEVEJ 45, "FUGL- 
SANG", SILLERUP, 6100 HADER
SLEV, tlf. 74- 566397.
INGE BUCH-LARSEN, gårdejer, 
født d. 16.-10.-1935, datter af 
Anna og Hans Otto Jensen, gift 
d. 14.-12.-1985 med Søren Thom
sen, født d. 14.-11.-1930, søn af 
Helga Olgine og Jens Thomsen. 
I.B.L. er sygeplejerske. Hun over
tog gården d. 1.-12.-1985 fra sin
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mor Anna Jensen. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slæg
tens eje siden 1899.
Ejendomsskyld 3.200.000. Areal 80 ha., heraf 3 ha. skov. Der er bortforpagtet 77 ha. 
Stuehuset er opført i 1850 og restaureret fra 1986-91. Avlsbygningerne består af 
kvæg- og svinestalde begge fra 1850 samt hestestald fra 1921. Der er 1 traktor.

SILLERUP MØLLEVEJ 58, "AV
NEVANG", ØRBY, 6100 HADER
SLEV, tlf. 74-579316.
HANS PETER AARØE PETERSEN, 
landmand, født d. 30.-8.-1951, 
søn af Else Marie og Hans Chri
stian Petersen, gift d. 19.-6.- 
1982 med Jonna Lykkegaard Ole
sen, bankassistent, født d. 1.-6.- 
1956, datter af Esther og Henry 
Olesen. Parret har datteren Sig
ne, født d. 4.-2.-1988.

H.P.AA.P. er politiassistent og har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog 
gården d. 1.-7.-1983 fra sine forældre Else Marie og Hans Chr. Petersen. Gården har 
været i slægtens eje siden 1938.
Ejendomsskyld 810.000. Areal 16 ha., heraf 1 ha. mose og eng.
Stuehuset er opført i 1938 og restaureret senest i 1991. Avlsbygningerne består af 
kombineret kvæg- og svinestald fra 1938 ændret til svin i 1975, lade fra 1918 og 
maskinhus fra omkr. 1945. Besætningen består af 6 moderfår. Planteproduktionens 
salgsafgrøder er hvede, raps samt vinter- og vårbyg. Der er 2 traktorer, 1 mejetær
sker, plansilo, korntørreri med varm og kold luft samt halmfyr.

SILLERUP MØLLEVEJ 70, "ØRBYGAARD", ØRBY, 6100 HADERSLEV, tlf. 74-579208. 
BENT HOLME VILLADSEN, gårdejer, født d. 25.-6.-1944, søn af Valborg og Gunnar 
Holme Villadsen, gift d. 10.-5.-1969 med Edith Schrøder, lærer, født d. 13.-5.-1943, 
datter af Thora og Jørgen Schrøder. Parret har børnene: Karin, født d. 6.-9.-1971, og 
Lars, født d. 28.-6.-1977.
B.H.V. har været på Bygholm Landbrugsskole og er uddannet landbrugstekniker fra 
Vejlby Landbrugsskole, han er medlem af bestyrelsen i DLG og medlem af Byrådet. 
Han overtog gården d. 1.-3.-1972 fra Hans Jacobsen.
Ejendomsskyld 2.500.000. Areal 50 ha., heraf 2 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1862 og restaureret fra 1974-91. Avlsbygningerne består af 
kvægstald fra 1862 ændret til klimastald i 1986, svinestald fra 1862 ændret til 
goldsostald i 1974 og til sostald i 1982, fedestald fra 1976 renoveret i 1991, lade fra 
1980, maskinhus fra omkr. 1950 og 2 gylletanke. Gården drives med en svineproduk
tion på 100 årssøer, der produceres 2.000 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgs
afgrøder er lucerne og raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plan- og kornsiloer 
begge med varm og kold lufts tørreri samt halmfyr.

SILLERUP SKOVVEJ 10, SILLERUP, 6100 HADERSLEV, tlf. 74-566436.
ANDREAS CORNETT, husmand, født d. 17.-5.-1911, søn af Johanne og Nicolaj Cor
nett, gift d. 11.-9.-1939 med Karoline Grenzlikovski, husmor, født d. 18.-12.-1917, 
datter af Frida og Vilhelm Grenzlikovski. Parret har døtrene: Frida, født d. 6.-6.- 
1940, og Dagmar, født d. 1.-6.-1946.
A.C. købte gården i 1939 som en udstykning fra "Abildgård".
Ejendomsskyld 590.000. Areal 8,5 ha. Der er bortforpagtet 8 ha.
Stuehuset er opført i 1939. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald 
samt hønsehus og lade alle fra 1939. Der er 1 traktor, kornsilo samt korntørreri med 
varm og kold luft.

SILLERUP SKOVVEJ 12, "SKOVLY", SILLERUP, 6100 HADERSLEV, tlf. 74-566464. 
JOHANNES DIZEN JUHL, gårdejer, født d. 3.-10.-1929, søn af Maren Dizen og Chri
stian Juhl, gift d. 20.-9.-1953 med Hilda Juhl, husmor, født d. 6.-2.-1931, datter af
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Mette Marie og Rasmus Juhl. Parret har sønnerne: Ramsus Peter, født d. 9.-7.-1954, 
Niels Aksel, født d. 6.-1.-1956, og Knud Erik, født d. 11.-10.-1958.
J.D.J. har arbejdet som rabies bekæmper i ca. 15 år og har været på Ladelund Land
brugsskole. Han overtog gården i 1955 fra Karl Lassen.
Ejendomsskyld 740.000. Areal 10 ha., heraf 1 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1939. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1939 udvidet og 
moderniseret i 1971/72, svinestald fra 1950 og maskinhus fra 1973. Gården drives med 
en besætning på 8 årskøer og 9 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrø
de er maltbyg. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, korntørreri med kold luft 
samt oliefyr.

SIMMERSTEDVEJ 208, "ØSTER- 
KOBBEL", STOKKEHOVED, 6100 
HADERSLEV, tlf. 74-530099. 
HANS JUHL, landmand, født d. 
16.-4.-1925, søn af Margrethe og 
Nis Leerskov Juhl.
H.J. overtog gården i 1960 fra 
Andreas Jakobsen.
Ejendomsskyld 480.000. Areal 7,5 
ha., heraf tilkøbt 1 ha.
Stuehuset er opført i 1922 og 
restaureret i 1961. Avlsbygnin

gerne består af kombineret kvæg- og svinestald samt lade begge fra 1922 og maskin
hus fra 1961. Besætningen består af 2 heste af racen Nordbagge samt nogle høns. Der 
er 2 traktorer og 1 mejetærsker.

SIMMERSTEDVEJ 209, GAMMEL 
HADERSLEV, 6100 HADERSLEV, 
tlf. 74-524293.
AAGE JACOBSEN, landmand, 
født d. 30.-1.-1915, søn af Dag
mar Anine og Carl Christian 
Jacobsen, gift d. 5.-11.-1944 
med Karen Jørgensen, husmor, 
født d. 1.-6.-1919, datter af An
ne Marie og Laurids Jørgensen. 
Parret har børnene: Kjeld, født 
d. 4.-6.-1948 og Vibeke, født d. 
12.-11.-1952.
AA.J. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-10.-1944 fra 
Jeppe Waldemar.
Ejendomsskyld 450.000. Areal 11,7 ha., heraf tilkøbt 3,7 ha. frijord, der er 1 ha. skov 
og mose. Der er bortforpagtet 9 ha.
Stuehuset er opført i 1922, det brændte i 1944 og er restaureret i 1980. Avlsbygninger
ne består af kombineret heste-, kvæg- og svinestald fra 1922 og udvidet i 1970, lade 
fra 1922 og maskinhus. Der er 1 traktor.

SIMMERSTEDVEJ 212, "ENGHAVEGÅRD", BRAMDRUP, 6100 HADERSLEV, tlf. 74- 
523033.
FREDERIK MOOS, gårdejer, født d. 15.-4.-1939, søn af Helene og Marius Moos, gift 
d. 23.-5.-1964 med Solveig Møller Thomsen, medhjælpende hustru, født d. 4.-10.-1942, 
datter af Magda og Jens Møller Thomsen. Parret har børnene: Peder, født d. 25.-4.- 
1965, Hanne, født d. 15.-6.-1967, Lene, født d. 1.-6.-1968, og Birgit, født 15.-2.-1973. 
F.M. har været på Haslev Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1967 fra sin far 
Marius Moos. Nuværende ejer er 4. generation på gården.
Ejendomsskyld 2.150.000. Areal 40 ha., heraf tilkøbt 6 ha. Der er forpagtet 88 ha. 
Stuehuset er opført i 1870 og restaureret i 1976. Avlsbygningerne består af malke
kvægstald fra omkr. 1900 moderniseret i 1973, kvægstald til køer og ungkreaturer fra
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1973, lade udvidet i 1973, maskinhus fra 1975 og gylletank. Gården drives med en 
kvægproduktion på 75 årskøer, 100 ungdyr og 45 slagtekalve af racen SDM. Plante
produktionens salgsafgrøder er hvede, maltbyg, raps og ærter. Der er 4 traktorer, 1 
mejetærsker, plan- og kornsiloer begge med varm og kold lufts tørreri samt halmfyr. 
På gården er ansat 1 fast medhjælper.

SIMMERSTEDVEJ 221, "SKOV- 
AGERGÅRD", BRAMDRUP, 6100 
HADERSLEV, tlf. 74-506405. 
CARL CHRISTIAN BONNICHSEN, 
gårdejer, født d. 24.-1.-1935, søn 
af Anne Catharine og Christian 
Bonnichsen, gift d. 4.-1.-1963 
med Anna Zoéga, damefrisør, 
født d. 8.-2.-1938, datter af Bo
dil og Andreas Zoega. Parret har 
datteren Anne-Mette, født d. 
6.-8.-1971.
C.C.B. er senior sergent i Flyve

våbenet. Han overtog gården d. 17.-12.-1984 fra Valdemar Petersen.
Ejendomsskyld 850.000. Areal 16 ha. Der er bortforpagtet 12 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1750 og restaureret senest i 1985. Avlsbygningerne består 
af kvægstald fra 1750 moderniseret i 1979, svinestald fra 1969 og lade fra omkr. 
1960. Gården drives med en besætning på 18 moderfår samt 1 ridehest af racen Dansk 
Varmblod/Araber. Der er 1 traktor, konsilo med varm og kold lufts tørreri, halmfyr.

SIMMERSTEDVEJ 225, "KILDE- 
GAARDEN", BRAMDRUP, 6100 
HADERSLEV, tlf. 74-506140.
JENS NIELSEN, gårdejer, født d. 
12.-5.-1938, søn af Petra og Gun
nar Nielsen, gift d. 1.-8.-1970 
med Karen Margrethe Dau, med
hjælpende hustru, født d. 11.-8.- 
1942, datter af Christine og Ni
els Dau. Parret har børnene: 
Jørgen, født d. 28.-5.-1975, og 
Kirsten, født d. 13.-10.-1977.
K.M.D. er faglærer ved aftenskolen.
J.N. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole og er formand for Kontrolforenin
gen. Han overtog gården d. 1.-5.- 1970 fra Nis Pedersen.
Ejendomsskyld. 1.500.000. Areal 39 ha., heraf 13 ha. skov. Der er forpagtet 11 ha. 
Stuehuset er opført i 1870 og restaureret i 1981. Avlsbygningerne består af kvægstald 
fra 1870 og moderniseret i 1975, ungkvægstald fra 1975, lade fra 1870, maskinhus fra 
1940, gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 30 års
køer, 33 ungdyr og 16 slagtekalve af racen SDM. Der er 2 traktorer.

SKOVBYVEJ 12, "SØNDERGÅRD", 
HOPTRUP, 6100 HADERSLEV, 
tlf. 74-576107.
GYDA ULDALL-JESSEN, MADS 
PETER ULDALL-JESSEN, BEATE 
ULDALL OLSEN og MAGNUS 
ULDALL-JESSEN, gårdejere.
G.U.J. er født d. 7.-1.-1944, 
M.P.U.J. er født d. 8.-1.-1940, 
B.U.O. er født d. 30.-11.- 1946 
og M.U.J. er født d. 16.-9.-1953, 
alle børn af Ingeborg og Peter
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Uldall-Jessen. G.U.J. har sønnen Peter, født d. 10.-1.-1968.
G.U.J. er defektrice. De 4 søskende overtog gården d. 1.-9.-1989 fra deres forældre
Ingeborg og Peter Uldall-Jessen. Nuværende ejere er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 24 ha. Der er bortforpagtet 20 ha.
Stuehuset er opført i 1825 og restaureret omkr. 1942. Avlsbygningerne består af kvæg
stald, svinestald og lade alle fra 1825.

SKOVBYVEJ 58, HOPTRUP MARK, 
6100 HADERSLEV, tlf. 74-575370. 
BØRGE FREDERIKSEN, gårdejer, 
født d. 30.-9.-1951, søn af Oda 
og Hans Frederiksen, gift d. 16.- 
7.-1983 med Dorthe Mohr, syer
ske, født d. 9.-7.-1964, datter af 
Anna Marie Loise og Hans Jør
gen Mohr. Parret har døtrene: 
Ditte, født d. 3.-1.-1985, og Bit
ten, født d. 19.-1.-1988.
B.F. arbejder som chauffør. Han 

overtog gården i 1982 fra sin far Hans Frederiksen.
Ejendomsskyld 530.000. Areal 7,9 ha. Der er bortforpagtet 7 ha.
Stuehuset er opført i 1903, det er løbende restaureret og udvidet i 1952. Avlsbygnin
gerne består af kombineret kvæg- og svinestald fra før 1850 udvidet i 1950, lade fra 
omkr. 1930 og maskinhus fra 1961. Besætningen består af høns og ænder. Der er 1 
traktor og træfyr.

SKRÆDDERKOBBEL 5, "EGELY", 
LUNDING, 6100 HADERSLEV, 
tlf. 74-524489.
ARNE SØRENSEN, husmand, 
født d. 8.-8.-1933, søn af Petrea 
og Alfred Sørensen, gift d. 7.- 
11.-1959 med Inger Ravn, rengø
ringsassistent, født d. 4.-12.-1935, 
datter af Caroline og Peder 
Ravn. Parret har sønnerne: Bri
an, født d. 11.-7.-1961, Finn, 
født d. 12.-1.-1964, Ole, født d.
17.-3.-1967, og Alfred, født d. 29.-12.-1971.
A.S. overtog gården d. 1.-4.-1959 fra Johannes Føns.
Ejendomsskyld 480.000. Areal 5 ha.
Stuehuset er opført før 1850 og restaureret senest i 1965. Avlsbygningerne består af 
kombineret lade, kvæg- og svinestald fra 1925 udvidet og moderniseret i 1972 til svin, 
garage fra 1964, maskinhus fra 1968 og hønsehus. Gården drives udelukkende med plan
teproduktion bestående af raps, hvede og ærter. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker og 
kornsilo.

SKRÆDDERKOBBEL 9, LUNDING, 
6100 HADERSLEV, tlf. 74-524488. 
SVEND AAGE JENSEN, husmand, 
født d. 15.-3.-1931, søn af Anna 
og Marinus Jensen, gift d. 6.-4.- 
1958 med Margrethe Erlang, hus
mor, født d. 19.-2.-1935, datter 
af Christine og Nis Erlang.
S.AA.J. har været på Gråsten 
Landbrugsskole. Han overtog går
den i 1958 fra Niels Poulsen. 
Ejendomsskyld 730.000. Areal 6
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ha. Stuehuset er opført i 1925 og restaureret fra 1970-71. Avlsbygningerne består af 
kvægstald fra 1925 ændret til svin i 1978, svinestald fra 1964, lade fra 1925 udvidet i 
1980 og maskinhus fra 1984. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede og raps. 
Der er 1 traktor, kornsilo og korntørreri med kold luft.

SKRÆDDERKOBBEL 11, LUNDING, 
6100 HADERSLEV, tlf. 74-526306. 
JEPPE APPEL, husmand, født d. 
21.-5.-1921, søn af Meta og Carl 
Appel.
J.A. overtog gården i 1953 fra 
sin mor Meta Appel. Gården har 
været i slægtens eje siden 1925. 
Ejendomsskyld 400.000. Areal 7 
ha., heraf tilkøbt 1,5 ha.
Stuehuset er opført i 1925 og 
siden restaureret. Avlsbygninger

ne består af kombineret lade, kvæg- og svinestald fra 1925 udvidet i 1940. Besætnin
gen består af høns. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 1 traktor.

SKÆRBÆK 1, "SKÆRBÆKGÅRD", 
SKÆRBÆK, 6100 HADERSLEV, 
tlf. 74-575157.
CHRISTIAN ANDERS ERIKSEN, 
gårdejer, født d. 31.-3.-1931, søn 
af Ellen og Hans Eriksen, gift d. 
26.-3.-1955 med Lydia Jensen, 
medhjælpende hustru, født d. 3.- 
10.-1936, datter af Anne Marie 
og Asmus Jensen. Parret har bør
nene: Finn, født d. 10.-2.-1955, 
Leif, født d. 20.-5.-1956, Knud, 
født d. 6.-6.-1960, og Ellen Marie, født d. 6.-1.-1967.
C.A.E. er ferievært. Han overtog gården i 1964 fra Sigurd Jensen.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 40 ha., heraf 1,5 ha. skov og 2 ha. eng.
Stuehuset er opført omkr. 1800 og restaureret senest i 1979. Avlsbygningerne består 
af kvægstald fra 1943 moderniseret i 1965, svinestald fra 1943 ændret til kreaturer i 
1965, hønsehus og brændselsrum fra 1943 samt maskinhus fra 1981. Gården drives med 
en besætning på 35 ungdyr, kreaturerne er på vej ud af driften. Planteproduktionens 
salgsafgrøde er raps, hvede og byg. Der er 2 traktorer.

den d. 1.-8.-1989 fra Hans Peter Hansen.

SKÆRBÆK 7, SKÆRBÆK, 6100 
HADERSLEV, tlf. 74-575895.
ERIK P. PETERSEN, gårdejer, 
født d. 12.-1.-1960, søn af Inge 
og Jacob Petersen, gift d. 22.-7.- 
1989 med Susan Lund Christian
sen, afdelingsleder, født d. 10.- 
2.-1961, datter af Edith og Knud 
Lund Christiansen. Parret har - 
børnene: Sarah, født 17.-2.-1989, 
og Jonas, født d. 22.-9.-1991. 
E.P.P. har været på Gråsten 
Landbrugsskole. Han overtog går-

Ejendomsskyld 1.850.000. Areal 44,5 ha. Der er forpagtet 25 ha.
Stuehuset er opført i 1851 og restaureret fra 1990-91. Avlsbygningerne består af 
svinestald fra 1977 ændret til køer i 1984, lade fra 1917, hvoraf halvdelen er moder
niseret til ungkvæg i 1984, maskinhus fra 1974 og gylletank, desuden er der foderme-
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sterhus fra 1924. Gården drives med en besætning på 55 årskøer og 62 ungdyr af ra
cen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og hvede. Der er 3 traktorer, 1 
mejetærsker og halmfyr. På gården er ansat 1 fast medhjælper.

SLETHUSVEJ 21, "SLETHUS", STOKKEHOVED, 6100 HADERSLEV, tlf. 74-525635. 
POUL HANSEN, gårdejer, født d. 21.-7.-1930, søn af Karen og Hans Evald Hansen, 
gift d. 20.-9.-1952 med Mette Nielsen, medhjælpende hustru, født d. 23.-9.-1928, 
datter af Ane og Simon Nielsen. Parret har børnene: Erik, født d. 24.-8.-1955, og 
Birgith, født d. 21.-1.-1958.
P.H. er slagteriarbejder. Han overtog gården i 1959 fra Heinrick Duus.
Ejendomsskyld 840.000. Areal 12 ha., heraf tilkøbt 4 ha., der er 0,5 ha. fredskov. 
Stuehuset er opført i 1922 og restaureret i 1969. Avlsbygningerne består af kvægstald 
fra 1922 ændret til svin i 1964, svinestald fra 1964 moderniseret i 1972, garage og 
halmfyr, fra 1980 samt kombineret maskinhus og lade fra 1964. Gården drives med en 
svineproduktion på 9 årssøer, der produceres 200 slagtesvin årligt. Planteproduktionens 
salgsafgrøder er raps, hvede og byg. Der er 1 traktor, kornsilo, korntørreri med varm 
og kold luft samt halmfyr.

SLETHUSVEJ 26, STOKKEHOVED, 6100 HADERSLEV, tlf. 74-525638.
JENS RASMUSSEN KALTOFT, husmand, født d. 28.-7.-1915, søn af Sørine og Anton 
Kaltoft, gift d. 5.-5.-1939 med Tinne Bjerg, husmor, født d. 6.-9.-1918, datter af 
Marie og Teodor Bjerg. Parret har børnene: Gerda, født d. 1.-2.-1940, Hans, født d. 
10.-5.-1943, og Kaj Aage, født d. 28.-5.-1953.
J.R.K. overtog gården d. 1.-4.-1939 fra sin far Anton Kaltoft. Gården har været i 
slægtens eje siden 1922.
Ejendomsskyld 460.000. Areal 9 ha., heraf tilkøbt 3,5 ha., der er 0,5 ha. eng. 8 ha. er 
bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1922 og restaureret senest i 1963. Avlsbygningerne består af 
kombineret kvæg- og svinestald samt lade begge fra 1922 udvidet i 1961, hønsehus fra 
1961 samt garage og vognport fra 1935. Der er 1 traktor.

SLUKEFTER 7, "SLUKEFTER", SOLKÆR, 6100 HADERSLEV, tlf. 74-584496.
GUNNAR SKØTT, gårdejer. Omtales under Steveltvej 49.
G.S. overtog gården d. 1.-7.-1985 fra sin far Peter Højer Skøtt. Gården har været i 
slægtens eje siden 1935, den var kro indtil 1936.
Ejendomsskyld 800.000. Areal 13,7 ha.
Stuehuset er opført i 1940. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg-, svine- og 
hestestald fra 1946 samt garage og hønsehus fra 1940.
G.S. ejer og driver også Steveltvej 49, Stevelt, 6100 Haderslev.

1958, Ulla, født d. 21.-7.-1959, og Susanne, født d.

SMÅKÆRVEJ 26, HEJSAGER, 
6100 HADERSLEV, tlf. 74-571133. 
PETER HANSEN, gårdejer, født 
d. 12.-5.-1927, søn af Karoline 
og Thomas Hansen, gift d. 17.- 
4.-1954 med Christa Christensen, 
medhjælpende hustru, født d. 
25.-2.-1932, datter af Margrethe 
og Lorenz Christensen. Parret 
har børnene: Thomas, født d. 
20.-2.-1955, Ellen, født d. 2.-1.- 
1957, Margrethe, født d. 21.-7.-

4.-9.-1962.
P.H. forpagtede gården i 1950 og overtog den d. 1.-7.-1959 fra sin far Thomas Han
sen. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 
1903. Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 33 ha., heraf 2,5 ha. skov og 5 ha. strandeng. 
Der er forpagtet 27 ha.
Stuehuset er opført i 1850 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1946 moderniseret og udvidet flere gange, ungdyrstald med spalter fra 1977,
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vognport og garage fra omkr. 1900, fyr- og brændselsrum samt lade begge fra 1850, 
maskinhus fra 1977 og udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 35 
årskøer, 50 ungdyr og 15 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder 
er raps, hvede og ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, korntørreri med 
varm og kold luft samt træfyr. På gården er ansat 1 fast medhjælper. 
P.H. ejer og driver også Halkvej 78, Halk, 6100 Haderslev.

SMÅKÆRVEJ 60, "FUGLSØ", NEDER HEJSAGER, 6100 HADERSLEV, tlf. 74-571139. 
KNUD SKAU, gårdejer, født d. 28.-2.-1953, søn af Ellen og Laue Skau, bor sammen 
med Hanne Gotfredsen, kunsthåndværker, født d. 27.-9.-1953, datter af Rita og Niels 
Gotfredsen. Parret har børnene: Rasmus, født d. 10.-3.-1983, og Trine, født d. 21.- 
3.-1986.
K.S. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han forpagtede gården i 1982 fra sin far 
Laue Skau, som købte den i 1972.
Ejendomsskyld 2.600.000. Areal 63 ha., heraf 2 ha. skov og 5 ha. eng. Der er for
pagtet 48 ha.
Stuehuset er opført i 1875 og restaureret fra 1990-92. Avlsbygningerne består af gam
mel hestestald fra 1875 samt lader fra 1980 og 1985, desuden er der arbejderbolig fra 
1875. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af ærter, raps, 
hvede, byg, frø og sukkerroer. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 rendegraver, plan
silo, kornsilo, gennemløbstørreri med varm og kold luft samt halmfyr. K.S. har 
maskinsamarbejde med sine brødre Jørgen Skau, Kelstrupvej 42, 6100 Haderslev og Nis 
Skau, Dalgårdsvej 14, 6100 Haderslev.

SMÅKÆRVEJ 70, "GAMMELBYKÆR", HEJSAGER, 6100 HADERSLEV, tlf. 74-571494. 
NIS HANSEN KJÆR, gårdejer, født d. 21.-11.-1920, søn af Alvine og Hans Peter Kjær, 
gift d. 15.-11.-1957 med Catharine Jessen, husmor, født d. 28.-4.-1920, datter af 
Margrethe og Lorens Jessen. Parret har datteren Birgitte, født d. 10.-3.-1963.
N.H.K. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han havde forpagtet gården før 
overtagelsen i 1959 fra sin far Hans Peter Kjær. Nuværende ejer er 7. generation på 
gården.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 40 ha., heraf 1,5 ha. skov og 1,5 ha. eng. Jorden og 
bygningerne er bortforpagtet til datteren Birgitte Kjær og Niels Henrik Suurballe. 
Stuehuset er opført omkr. 1500 og restaureret i 1957. Avlsbygningerne består af 
kvægstalde fra før 1850 og fra 1950, svinestald fra før 1850 moderniseret i 1954 samt 
lade fra 1942. Gården drives med en svineproduktion på 11 årssøer, der produceres 
120 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, byg, raps, ærter og 
sukkerroer. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, korntørreri med varm og kold 
luft samt træfyr. N.H.K. ejer og driver også Dalgårdsvej 34, 6100 Haderslev.

født d. 20.-1.-1985, og Lena, født d. 5.-5.-1987.

SODEGADE 12, "SODEGÅRD", 
SODE, 6100 HADERSLEV, tlf. 
74-571382.
HANS JACOB PETERSEN, gård
ejer, født d. 12.-4.-1951, søn af 
Misse og Hans Petersen, gift d. 
16.-12.-1985 med Inge Marie Jep
sen, læge, født d. 15.-1.-1951, 
datter af Mary og Niels Peter 
Jepsen. Parret har døtrene: An
ne, født d. 3.-12.-1977, Ditte 
Marie, født d. 2.-12.-1979, Maja,

H.J.P. har været på Gråsten Landbrugsskole og er uddannet tekniker på Nordisk Land
brugsskole. Han overtog gården i 1977 fra sin far Hans Petersen. Nuværende ejer er 3.
generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1912.
Ejendomsskyld 8.900.000. Areal 163 ha., heraf tilkøbt 73 ha., der er 8 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1865 og restaureret omkr. 1980. Avlsbygningerne består af 
kvæg- og svinestalde begge fra 1860 og ændret til slagtesvin i 1978, hestestald fra
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1880 ændret til garage og værksted i 1971, gårdmejeri fra 1870 ændret til slagtesvin i 
1979, sostald og smågrisestalde alle fra 1980, farestald fra 1991, kornlade fra 1865 
moderniseret i 1978, maskinhuse fra 1978 og 1983 og 2 gylletanke, desuden hører der 
8 boliger til ejendommen. Gården drives med en svineproduktion på 400 årssøer, der 
produceres 9.000 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, 
vinterraps og brødhvede. Der er 6 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, korntørreri med 
varm og kold luft samt halmfyr til storballer. På gården er ansat 4 landbrugsuddan
nede medhjælpere.
H.3.P. ejer og driver også Hasselmose på 25 ha., samt Hyrup Bygade 4 på 45 ha.

SODEGADE 16, SODE, 6100 HA
DERSLEV, tlf. 74-571340.
JENS PEDER NIELSEN, gårdejer, 
født d. 3.-3.-1947, søn af Kirsten 
og Valdemar Nielsen.
J.P.N. har været på Bygholm 
Landbrugsskole og er medlem af 
bestyrelsen for DLG i Sønderjyl
land. Han overtog gården d. 31.- 
12.-1977 fra sine forældre Kir
sten og Valdemar Nielsen. Nuvæ
rende ejer er 19. generation på

gården. Ejendomsskyld 2.750.000. Areal 66,7 ha., heraf 6 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1838 og restaureret i 1990. Avlsbygningerne består af fedesvi- 
nestald fra 1970, goldsostald og fravænningsstald begge fra 1979, sostald fra 1977, 
foderlade fra 1838, brændselshus fra omkr. 1800, halmlade fra 1936, maskinhus fra 
1991 og ajletank. Gården drives med en svineproduktion på 170 årssøer, der sælges 
2.800 smågrise og 1.150 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er fa
briksroer, vinterraps og ærter. Der er 2 traktorer, kornsilo, plansilo og træfyr. På 
gården er ansat 2 faste medhjælpere.

SODEGADE 19 "SØGHOLM", 
SODE, 6100 HADERSLEV, 
tlf. 74-571289.
PETER GERTHSEN HOLM, 
gårdejer, født d. 23.-4.- 
1949, søn af Metha og 
Gerth Petersen Holm, gift 
d. 4.-8.-1979 med Ea Jen
sen, medhjælpende hustru, 
født d. 31.-8.-1945, datter 
af Edith Nielsen og Gun
ner Jensen. Parret har 
børnene: Ann-Britt, født d. 18.- 1.-1973, Henriette, født d. 23.-4.-1980, Ellen, født d. 
10.-7.-1981, og Gerth, født d. 6.-12.-1985.
P.G.H. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-10.-1972 fra 
sin far Gerth Petersen Holm. Nuværende ejer er 9. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.850.000. Areal 40 ha., heraf 2 ha. skov og 6 ha. eng. Der er forpag
tet 5 ha. Stuehuset er opført før 1750 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består 
af kvægstald fra 1914 udvidet og moderniseret i 1976, roehus og undyrstald begge fra 
1977, maskinhus fra 1972, gylletank og 3 udendørs køresiloer, desuden er der medarbej
derbolig fra før 1900, som er restaureret i 1976. Gården drives med. en kvægproduk
tion på 48 årskøer, 60 ungdyr og 34 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 2 ride
heste af racen Odenborg. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og hvede. Der er 3 
traktorer, plansilo og korntørreri med kold luft.

SOLKÆR 15, 6100 HADERSLEV, tlf. 74-523877.
JENS CHRISTIAN WESTERGAARD, gårdejer, født d. 19.-7.-1937, søn af Martha og
Otto Westergaard, gift d. 28.-3.-1958 med Else Marie Sørensen, sygeplejerske, født d.
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30.-8.-1943, datter af Gudrun og 
Johannes Sørensen. Parret har 
børnene: Nils, født d. 18.-8.-1969, 
og Louise, født d. 28.-1.-1975. 
Jens C. Westergaard overtog går
den i 1975 fra Anna og Jørgen 
Højer.
Ejendomsskyld 620.000. Areal 14 
ha., heraf 4 ha. eng. Der er 
bortforpagtet 6 ha.
Stuehuset er opført i 1850 og 
restaureret fra 1974-75. Avlsbyg

ningerne består af kvægstald og lade begge fra 1850 samt garage og hønsehus fra før 
1900. Besætningen består af 2 ungdyr af racen Hereford samt nogle høns. Plantepro
duktionens salgsafgrøde er juletræer.

SOLKÆR 16, "SKOVBYGÄRD", 
GRARUP, 6100 HADERSLEV, 
tlf. 74-523199.
HANS EEFSEN, gårdejer, født d. 
21.-11.-1930, søn af Elisabeth og 
Hans Eefsen, gift d. 23.-10.-1965 
med Anne Christensen, sygeple
jerske, født d. 22.-3.-1932, dat
ter af Else og Hans Christensen. 
Parret har sønnen Hans, født d. 
1.-2.-1967.
H.E. har været på Dalum Land
brugsskole. Han forpagtede gården i 1954 og overtog den i 1962
Eefsen. Nuværende ejer er 6. generation på gården, som har været i slægtens eje 
siden 1804.
Ejendomsskyld 2.800.000. Areal 71 ha., heraf 4 ha. skov. Der er forpagtet 6 ha.
Stuehuset er opført før 1800 og restaureret senest i 1974. Avlsbygningerne består af 
lader fra 1910 og 1984. Besætningen består af 1 årsammeko og 1 ungdyr af racen 
DKM. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, lucerne, hvede, byg og ærter. Der er 
3 traktorer, 1 mejetærsker, korn- og plansiloer begge med varm og kold lufts tørreri 
samt træfyr.

SOLKÆR 35, SOLKÆR, 6100 HADERSLEV, tlf. 74-521296.
CLAUS THOMSEN, gårdejer, født d. 18.-2.-1930, søn af Anna og Jørgen Thomsen, gift 
d. 8.-3.-1974 med Karen Marie Hansen, husmor, født d. 23.-1.-1946, datter af Marie 
og Peter Hansen. Parret har børnene: Anna Mette, født d. 3.-10.-1975, og Jørgen 
Peter, født d. 2.-11.-1977.
C.T. har været på Lyngby Landbrugsskole. Han overtog gården i 1973 fra sine for
ældre Anna og Jørgen Thomsen. Gården har været i slægtens eje fra før 1790.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 37 ha., heraf 4 ha. eng. Der er forpagtet 2 ha.
Stuehuset er opført i 1895. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1888 moderniseret 
i 1967, svinestald fra 1966, kornlade fra 1888 og maskinhus fra 1983. Gården drives 
med en svineproduktion på 15 årssøer, der produceres 240 slagtesvin årligt, desuden er 
der 10 ungdyr af racen RDM kryds med kødkvæg. Planteproduktionens salgsafgrøder er 
byg og hvede. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, gastørreri med varm og 
kold luft samt træfyr.

SOLKÆR 36, "SOLKÆRGÅRD", SOLKÆR, 6100 HADERSLEV, tlf. 74-523989.
PETER ILLUM PETERSEN, gårdejer, født d. 6.-4.-1952, søn af Annelise Lysbeck og 
Holger Ilium Petersen, gift d. 23.-6.-1987 med Elin Kynde Møller, sygeplejerske, født 
d. 7.-2.-1957, datter af Inge og Johannes Møller. Parret har døtrene: Ida, født d. 
26.-3.-1985, og Pernille, født d. 8.-2.-1989.
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Peter I. Petersen arbejder som 
forvalter og har været på Grå
sten Landbrugsskole. Han overtog 
gården i 1978 fra sin far Holger 
Ilium Petersen. Gården har været 
i slægtens eje siden 1948.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 
20 ha., heraf 1 ha. skov og 3,5 
ha. eng. Der er forpagtet 6 ha. 
Stuehuset er opført omkr. 1870. 
Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1901 moderniseret i

1984, svinestald fra 1901 ændret til kvæg i 1984, lade fra 1901 og maskinhus fra 1979. 
Gården drives med en besætning på 30 fedetyre samt 2 moderfår. Planteproduktionens 
salgsafgrøder er raps, fabriksroer, vinterhvede, byg og ærter. Der er 3 traktorer, 
kornsilo, plansilo samt korntørreri med varm og kold luft. Maskinstation bruges til 
markarbejdet.

SPARLUNDVEJ 40, "SPARLUND", SPARLUND, 6100 HADERSLEV, tlf. 74-584860. 
MICHAEL RAUN, gårdejer, født d. 8.-6.-1964, søn af Lizi og Jens Raun, bor sammen 
med Anette Christiansen, ingeniør, født d. 21.-9.-1966, datter af Anna-Dorit og Gert 
Christiansen.
M.R. er sælger. Han overtog gården i august 1988 fra Arne Eriksen.
Ejendomsskyld 2.700.000. Areal 40 ha., heraf 4 ha. skov og 2 ha. mose. Der er bort
forpagtet 34 ha.
Stuehuset er opført i 1930 og restaureret i 1988. Avlsbygningerne består af kvæg- og 
svinestalde samt maskinhus alle fra 1930 samt 2 svinestalde fra 1974 begge ændret til 
kornopbevaring i 1990. Der er 1 kombifyr.

STENDERUPVEJ 22, "STENDE- 
RUPGÅRD", STENDERUP, 6100 
HADERSLEV, tlf. 74-584709. 
PETER JENSEN, gårdejer, født 
d. 9.-12.-1953, søn af Karen Mar
grethe og Antoni Jensen, gift d. 
20.-6.-1981 med Lis Nielsen, 
medhjælpende hustru, født d. 3.- 
10.-1959, datter af Grethe og Ja
kob Nielsen. Parret har børnene: 
Henrik Antoni, født d. 2.-1.-1983, 
Dorthe, født d. 1.-6.-1985, og
Helene, født d. 22.-2.-1991. P.J. har været på Korinth og Bygholm landbrugsskoler. 
Han overtog gården i 1977 fra sin far Antoni Jensen. Nuværende ejer er 3. generation 
på gården, som har været i slægtens eje siden 1911.
Ejendomsskyld 4.000.000. Areal 94 ha., heraf 4 ha. skov og 6 ha. eng. Der er for
pagtet 4 ha.
Stuehuset er opført i 1923. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1855 moderniseret 
i 1957, kalvestald fra 1855, svinestald fra 1855 restaureret i 1957 og ændret til ung
kreaturer i 1980, lade fra 1923, maskinhus fra 1985, gyllebeholder og udendørs køre
silo, desuden er der 2 arbejderboliger fra 1936 og 1954. Gården drives med en kvæg
produktion på 55 årskøer, 75 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er hvede, raps, byg og fabriksroer. Der er 3 traktorer, anpart i 
mejetærsker, 1 roeoptager, plansilo med varm og kold lufts tørreri samt staldvarme 
til stuehuset. På gården er ansat 1 fodermester.

STENDERUPVEJ 23, "H0JBOGÄRD", STENDERUP, 6100 HADERSLEV, tlf. 74-584295. 
HANS CHRISTIAN HANSEN, gårdejer, født d. 2.-11.-1937, søn af Ingeborg og Niels 
Hansen, gift d. 22.-7.-1967 med Birgit Agerbo Jacobsen, sygeplejerske og medejer, 
født d. 23.-3.-1945, datter af Ane Kathrine og Ejner Jacobsen. Parret har børnene:
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Niels, født d. 21.-9.-1968, Charlotte, født d. 8.-8.-1972, og Anne Mette, født d. 
5.-10.-1976.
H.C.H. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården i 1968 fra sin 
far Niels Hansen. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slæg
tens eje siden 1903.
Ejendomsskyld 3.900.000. Areal 80 ha., heraf 8 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1977. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1945 ændret til 
svin i 1974, farestald fra 1973, kornlade fra 1945, halmlade fra 1978 og gylletank. 
Gården drives med en svineproduktion på 100 årssøer, alle smågrisene sælges som 
slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er lucerne, fabriksroer og raps. Der er 4 
traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, korntørreri med varm og kold luft samt halmfyr. 
På gården er ansat 1 fast medhjælper, og man har 1 skoledreng til hjælp.

STENDERUPVEJ 28, 6100 HADERSLEV.
A.J.G. Fromm, gårdejer, født d. 8.-5.-1957.
A.J.G.F. overtog gården d. 1.-3.-1980 fra Johan Mathisen.
Areal 37,4 ha., heraf tilkøbt 11 ha., der er 1,5 ha. skov. 6,5 ha. er forpagtet. 
Stuehuset er opført i 1816. Avlsbygningerne består af 2 kyllingehuse fra 1980-90 samt 
gastæt silo. Gården drives med en kyllingeproduktion på 700.000 stk. årligt.
A.J.G.F. ejer og driver også "Grarupgaard", Grarupvej 24, 6100 Haderslev.

STENDERUPVEJ 30, "ØSTERBYGÅRD", STENDERUP, 6100 HADERSLEV, tlf. 74- 
584803.
LAURIDS RAUN, gårdejer/dir. cand. agro, født d. 17.-2.-1942, søn af Maren og Peter 
Raun, gift d. 23.-9.-1967 med Benthe Nielsen, født d. 7.-4.-1941, datter af Gerda og 
Richardt Nielsen.
L.R. er direktør for Danske Mejeriers Fællesorganisation og er uddannet cand. agro. 
Han overtog gården d. 1.-4.-1973 fra sin far Peter Raun.
Areal 48 ha., heraf 13 ha. skov. Der er forpagtet 41 ha.
Stuehuset er opført i 1852 og restaureret i 1952. Avlsbygningerne består af kvæg- og 
svinestalde begge fra før 1900 og moderniseret i 1956, værksted fra 1934 og lade fra 
1950. Der er 2 traktorer, andel i mejetærsker, plansilo med varm og kold lufts porti
onstørreri samt tårnsilo. På gården er ansat 1 bestyrer..

STEPPINGVEJ 80, "SNOGAGER", BRAMDRUP, 6100 HADERSLEV, tlf. 74-522497. 
ANTON TOFT, gårdejer, født d. 8.-5.-1938, søn af Inge og Ole Toft, gift d. 5.-11.- 
1966 med Marianne Petersen, medhjælpende hustru/sygehjælper, født d. 17.-3.-1944, 
datter af Ella Margrethe og Nikolaj Petersen. Parret har børnene: Helga Margrethe, 
født d. 8.-5.-1967, Louise, født d. 4.-2.-1973, og Ole Nikolaj, født d. 8.-5.-1976.
A.T. har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gården i 1965 fra sin far Ole 
Toft. Nuværende ejer er 5. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 
1830. Ejendomsskyld 2.150.000. Areal 48,3 ha., heraf tilkøbt 31 ha., der er 7 ha. skov. 
20 ha. er forpagtet siden 1858.
Stuehuset er opført i 1933. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1922 ændret til 
søer i 1975 samt udvidet i 1981 og 1986, svinestald fra 1922 moderniseret i 1975 og 
1981, lade og maskinhus begge fra 1922 samt gylletank. Gården drives med en svine
produktion på 150 årssøer, der sælges 3.000 smågrise årligt, desuden er der 1 følhoppe 
og 1 pony. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og hvede. Der er 2 trak
torer samt halm- og træfyr.

STEPPING VEJ 88, "NØRGÅRD", BRAMDRUP, 6100 HADERSLEV, tlf. 74-531196. 
AKSEL SKOVGAARD LARSEN, gårdejer, født d. 8.-12.-1937, søn af Jenny og Anders 
Christian Larsen, gift d. 3.-10.-1970 med Anne Marie Povlsen, medhjælpende hustru, 
født d. 18.-7.-1940, datter af Sigrid og Rasmus Povlsen. Parret har sønnerne: Anders, 
født d. 30.-8.-1972 og Villiam, født d. 11.-7.-1974.
A.S.L. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården i 1970 fra Christian 
Bonde.
Ejendomsskyld 2.400.000. Areal 56 ha., heraf 1,5 ha. skov.
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"Nørgård"s stuehus er op
ført i 1854 og restaureret 
i 1929. Avlsbygningerne be
står af kvægstald fra 
omkr. 1910 ændret til søer 
i 1975 og 1976, garage og 
værksted fra omkr. 1910, 
svinestald fra omkr. 1910 
renoveret i 1972 og 1989, 
svinestald fra 1979, kombi
neret lade og maskinhus 
fra omkr. 1910, maskinhus

fra 1978 og gylletank. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 1.600 stk. år
ligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 3 traktorer, 1 meje
tærsker, kornsilo, korntørreri med varm og kold luft samt halmfyr.

STEPPINGVEJ 102, BRAMDRUP, 6100 HADERSLEV, tlf. 74-531127.
HARALD BONDE, gårdejer, født d. 5.-9.-1927, søn af Margrethe og Niels Bonde, gift 
d. 23.-5.-1953 med Astrid Schmidt Rasmussen, husmor, født d. 1.-3.-1928, datter af 
Maren Schmidt og Julius Friis Rasmussen. Parret har døtrene: Annette, født d. 24.-2.- 
1954, og Mona, født d. 14.-8.-1960.
H.B. overtog gården i 1953 som en udstykning fra Bramdruplund.
Ejendomsskyld 750.000. Areal 14,6 ha., heraf tilkøbt 6,5 ha. Der er bortforpagtet 14 
ha. Stuehuset er opført i 1953. Avlsbygningerne består af kombineret lade, kvæg- og 
svinestald fra 1953. Der er 1 traktor.

STEVELTVEJ 15, STEVELT, 6100 HADERSLEV, tlf. 74-584196.
JENS THUESEN MORTENSEN, gårdejer, født d. 25.-5.-1919, søn af Anna Marie og 
Jeppe Erik Mortensen, gift d. 7.-5.-1948 med Hansine Marie Schmidt, født d. 11.-5.- 
1926, datter af Marie og Hans Peter Schmidt. Parret har børnene: Inger Margrethe, 
født d. 27.-7.-1949, Jeppe Erik, født d. 4.-1.-1951, og Andreas, født d. 15.-10.-1954. 
J.T.M. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården i 1968 fra Hans 
Thomsen.
Ejendomsskyld 620.000. Areal 10 ha., heraf tilkøbt 2,5 ha., der er 3 ha. skov. 7 ha. er 
bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1870. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1937 ændret til 
svinestald og fyrrum i 1979, svinestald fra 1870 siden ændret til traktorgarage og 
værksted, der er lade fra 1870 udvidet i 1937. Der er 1 traktor og halmfyr.

STEVELTVEJ 32, STEVELT, 6100 HADERSLEV, tlf. 74-584932.
JØRGEN CHRISTIANSEN, gårdejer, født d. 17.-11.-1958, søn af Edith og Christian 
Christiansen, gift d. 23.-6.-1984 med Karen Rathgen, medhjælpende hustru, født d. 
30.-12.-1959, datter af Anne og Jørgen Rathgen. Parret har døtrene: Lone, født d. 
21.-8.-1985, og Tina, født d. 3.-11.-1987.
K.R. er medlem af bestyrelsen for en legestue.
J.C. har været på Gråsten og Ladelund landbrugsskoler. Han overtog gården d. 1.-5.- 
1984 fra sine for ældre Edith og Christian Christiansen. Nuværende ejer er 3. genera
tion på gården.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 25 ha., heraf tilkøbt 8 ha. Der er forpagtet 13 ha. 
Stuehuset er opført i 1957. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1957 ændret til 
ungdyr i 1985, kostald fra 1984, lade fra 1957, foderlade fra 1989, maskinhus fra 1986 
og indendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 45 årskøer, 50 ungdyr 
og 25 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er fabrikssukker
roer, hvede og ærter. Der er 3 traktorer, kornsilo og korntørreri med kold luft. På 
gården har man 1 skoledreng til hjælp.
J.C. ejer og driver også Brændbjerg 45, 6100 Haderslev, som er på 8 ha.
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og Dorte, født 27.-6.-1986.

STEVELTVEJ 46, "NY
MARKSGÅRD", STEVELT, 
6100 HADERSLEV, tlf. 74- 
584367.
JEPPE BRUUN LORENZEN, 
gårdejer, født d. 23.-10.- 
1954, søn af Martha og An
dreas Lorenzen, gift d. 6.- 
6.-1980 med Eva Hoier, 
kontorassistent, født d. 
19.-12.-1956, datter af An
ne Cathrine og Christian 
Hoier. Parret har døtrene: 
Majbritt, født 27.-6.-1983,

J.B.L. har været på Riber Kjærgård og Ladelund landbrugsskoler. Han overtog gården i 
1980 fra sine forældre Martha og Andreas Lorenzen. Nuværende ejer er 3. generation 
på gården, som har været i slægtens eje siden 1943.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 25 ha., heraf 2,5 ha. skov og 1 ha. mose. Der er 
forpagtet 17,5 ha.
Stuehuset er opført i 1923. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1923 ændret til 
ungdyr og kalve i 1980, kvægstald fra 1980, svinestald fra 1923 ændret til ungkrea
turer i 1980, lade fra 1962, foderhus fra 1981 og ajlebeholder. Gården drives med en 
besætning på 40 årskøer og 60 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde 
er byg. Der er 3 traktorer og 1 træ kombifyr.

STEVELTVEJ 49, "STEVELT- 
GAARD", STEVELT, 6100 HADER
SLEV, tlf. 74-584496.
GUNNAR SKØTT, gårdejer, født 
d. 13.-6.-1938, søn af Anna Ka
thrine og Peter Højer Skøtt, gift 
d. 23.-5.-1964 med Marie Bram
sen Kjær, medhjælpende hustru, 
født d. 29.-6.-1939, datter af 
Kjerstine og Adolf Kjær. Parret 
har børnene: Jørn Peter, født d. 
27.-6.-1965, Anne Karin, født d. 
14.-9.-1966, og Christian, født d. 14.-7.-1971.
G.S. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1970 fra Hans 
Højer. Ejendomsskyld 1.850.000. Areal 34 ha., heraf 2,4 ha. skov og 1,5 ha. eng. Der 
er forpagtet 12,5 ha. 6
Stuehuset er opført i 1870 og restaureret i 1979. Avlsbygningerne består af kvægstald 
fra 1872 moderniseret og udvidet i 1970, ungdyrstald fra 1984, maskinhus fra 1979 og 
udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 38 årskøer, 60 ungdyr og 
25 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er fabriksroer, hvede 
og maltbyg. Der er 4 traktorer, kornsilo samt korntørreri med varm og kold luft. På 
gården er ansat 1 deltidsmedhjælper.
G.S. ejer og driver også Slukefter 7, Solkær, 6100 Haderslev.

STEVELTVEJ 53, "STEGHOLT", STEVELT, 6100 HADERSLEV, tlf. 74-584275.
HANS OVE NISSEN, gårdejer, født d. 2.-2.-1930, søn af Marie Dorthea og Hans Nis
sen, gift d. 20.-4.-1968 med Anna Marie Møller, medhjælpende hustru, født d. 26.-11.- 
1929, datter af Marie og Marius Møller. Parret har sønnerne: Finn, født d. 19.-2.-1969 
og Erik, født d. 10.-3.-1971.
H.O.N. har været på Haslev Landbrugsskole. Han forpagtede gården i 1964 og overtog 
den i 1969 fra sin far Hans Nissen. Nuværende ejer er 5. generation på gården, som 
har været i slægtens eje siden 1923.
Ejendomsskyld 3.600.000. Areal 88 ha., heraf 10 ha. skov, eng og strand.
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roer, hvede og ærter. Der er 3 traktorer, 1

"Stegholt"s stuehus er opført i 
1868. Avlsbygningerne består af 
hestestald fra 1900 ændret til 
søer i 1980, fedesvinestald fra 
1980, lade fra omkr. 1900, korn
lade fra 1910, maskinhus fra 
1900 ombygget i 1965, gylle tank 
og gastæt silo. Gården drives 
med en svineproduktion på 40 års
søer, der produceres 800 slagte
svin årligt. Planteproduktionens 
salgsafgrøder er raps, sukker

mejetærsker, korn- og plansiloer begge
med varm og kold lufts tørreri samt kombineret halm- og træfyr.

SVENSKE POSTVE3 1, "VANG
GÅRD", GRARUP, 6100 HADER
SLEV, tlf. 74-571281.
POUL KRISTIAN MØLLER, gård
ejer, født d. 6.-4.-1956, søn af 
Anna og Karl Møller, gift d. 22.- 
10.-1983 med Dorit Blond, told
fuldmægtig, født d. 29.-4.-1956, 
datter af Inger og Svend Blond. 
Parret har børnene: Sanne, født 
d. 16.-1.-1985, og Kristian, født 
d. 16.-9.-1987.
P.K.M. har været på Bygholm Landbrugsskole, han er medlem af repræsentantskabet 
for M.D. Food og repræsentantskabet for Kvægavlsforeningen. Han overtog gården i 
1982 fra sine forældre Anna og Karl Møller. Faderen har været på gården siden 1952.
Ejendomsskyld 2.710.000. Areal 60 ha., heraf 2 ha. skov. Der forpagtet 17 ha.
Stuehuset er opført før 1800 og restaureret i 1985. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1920 moderniseret i 1979, ungdyrspaltestald fra 1979, svinestald fra 1920 
ændret til kalve i 1979, svinestald fra 1920 siden ændret til værksted og garage, lade 
fra 1920, maskinhus fra 1976 og gylletank, desuden er der fodermesterbolig fra 1975.
Gården drives med en kvægproduktion på 58 årskøer, 65 ungdyr og 30 slagtekalve af 
racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede, raps, græs til piller samt 
sukkerroer. Der er 2 traktorer, andel i mejetærsker, kornsilo, korntørreri med varm og 
kold luft samt staldvarme til stuehuset. På gården er ansat 1 fodermester.

V.O.R. har været på Dalum Landbrugsskole. Han

SVERDRUPVE3 4, "MØLLEGÅR
DEN", SVERDRUP, 6100 HADER
SLEV, tlf. 74-584266.
VAGN OLAF RUDBECK, gård
ejer, født d. 10.-3.-1927, søn af 
Chatrine og Nikolaj Rudbeck, 
gift d. 20.-12.-1952 med Inge 
Heglund, kontorassistent, født d. 
27.-2.-1928, datter af Ester og 
Holger Heglund. Parret har søn
nerne: Ole, født d. 16.-12.-1947, 
og Peter Bo, født d. 22.-1.-1954. 

overtog gården d. 1.-1.-1986 fra
Morten Simonsen.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 42,4 ha., heraf 3 ha. skov og 3 ha. eng. Der er bort
forpagtet 31 ha.
Stuehuset er opført i 1880 og restaureret i 1986. Avlsbygningerne består af kombine
ret kvæg- og svinestald fra 1952 udvidet og moderniseret i 1964, lade fra 1976 og
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gylletank. Gården drives med en kødkvægsbesætning på 12 årsammekøer, 12 ungdyr og 
12 slagtekalve af racen Charolais, desuden er der 3 avlstyre. Der er 2 traktorer, 
kornsilo, korntørreri med varm og kold luft samt halmfyr.

SVERDRUPVEJ 18, "TERMENSGÅRD", SVERDRUP, 6100 HADERSLEV, tlf. 74-584974. 
PETER RUDBECK, gårdejer, født d. 22.-1.-1954, søn af Inger og Vagn Rudbeck, gift 
d. 30.-6.-1978 med Elisabeth Bram, økonoma, født d. 5.-9.-1956, datter af Christel og 
Jes Bram. Parret har børnene: Nikolaj, født d. 11.-12.-1988, og Charlotte, født d. 
12.-3.-1991.
P.R. har været på Riber Kjærgård og Ladelund landbrugsskoler og er medlem af besty
relsen for Fælles Rugeriet i Randers. Han overtog gården d. 1.-12.-1982 fra sin far 
Vagn Rudbeck. Gården har været i slægtens eje siden 1959.
Ejendomsskyld 4.800.000. Areal 72,3 ha., heraf tilkøbt 3 ha., der er 8 ha. skov og 5 
ha. eng. 36 ha. er forpagtet.
Stuehuset er opført i 1880 og restaureret senest i 1990. Avlsbygningerne består af 
kvægstald fra 1914 moderniseret i 1987, kyllingehus og lade fra 1987, gastæt silo og 
ajletank. Gården drives med en besætning på 5 årsammekøer og 5 ungdyr af racen 
Charolais, desuden er der en kyllingeproduktion på ca. 280.000 stk. årligt. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er raps, vinterbyg og vinterhvede. Der er 2 traktorer, 1 meje
tærsker, 1 halmsnitter til bigballer, plansilo, korntørreri med kold luft samt halmfyr.

Parret har døtrene: Tina, født d. 2.-10.-1972 og Maja, født 
F.K.I.L. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog 
Einar Lauesen. Nuværende ejer er 5. generation på gården, 
eje siden 1824.

SVERDRUPVEJ 21, "CHRI- 
STIANSMINDE", SVERDRUP, 
6100 HADERSLEV, tlf. 
74-584332.
FINN K. I. LAUESEN, gård
ejer, født d. 17.-8.-1945, 
søn af Christine B. og Ei
nar S. H. Lauesen, gift d. 
2.-10.-1971 med Kirstine 
P. Knudsen, plejer, født d. 
20.-6.-1948, datter af Ella 
B. og Anker Knudsen.
d. 17.-12.-1975.
gården i 1971 fra sin far 
som har været i slægtens

Ejendomsskyld 2.150.000. Areal 50 ha., heraf tilkøbt 9 ha., der er 4,5 ha. skov og 3 
ha. eng. 14 ha. er forpagtet.
Stuehuset er opført i 1844 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1952 ændret til svin i 1978, stald fra før 1844 siden ændret til fyrrum og 
udleveringsrum, svinestald fra 1973, hestestald fra 1844 siden ændret til garage og 
værksted, lade fra 1952 og maskinhus fra 1985. Gården drives med en slagtesvinepro- 
duktion på 1.500 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder vinterraps, hvede, 
vinterbyg, vårbyg og lucerne. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, portions
tørreri med varm og kold luft samt halmfyr.

SVERDRUPVEJ 23, "SKOV
GÅRD", SVERDRUP, 6100 
HADERSLEV tlf. 74-584265. 
PETER JACOBSEN, gård
ejer, født d. 3.-6.-1961, 
søn af Tove og Anton Ja
cobsen, bor sammen med 
Helle Jacobsen, pædagog, 
født d. 3.-2.-1964, datter 
af Inge og Kaj Jacobsen. 
Parret har børnene: Nan
na, født d. 12.-11.-1987 og
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Anders, født d. 1.-10.-1990.
P.J. har været på Tønder og Bygholm landbrugsskoler. Han overtog gården d. 
1.-7.-1989 fra sin mor Tove Jacobsen. Nuværende ejer er 8. generation på gården, som 
har været i slægtens eje siden 1732.
Ejendomsskyld 3.850.000. Areal 90 ha., heraf 5 ha. eng og 4,5 ha. skov. Der er for
pagtet 14 ha.
Stuehuset er opført i 1845 og restaureret i 1976. Avlsbygningerne består af kombine
ret kvæg- og spaltestald fra 1969, svinestald fra 1956 restaureret i 1989, fedesvine- 
stald fra 1984, sostald fra 1977 ændret til fedesvin i 1991, kornlade fra 1969 udvidet i 
1979, maskinhus fra 1969 og gylletank. Gården drives med en kødkvægsbesætning på 
22 årsammekøer, 22 ungdyr og 12 slagtekalve af racen Charolais, desuden er der en 
slagtesvineproduktion på 5.000 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er fabriks
roer, raps, hvede og byg. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, korntørreri med 
varm og kold luft samt halmfyr. På gården er ansat 1 fast medhjælper.

SØGÅRDVEJ 19, "SØGÅRD", MARSTRUP, 6100 HADERSLEV, tlf. 74-575351.
HANS HOLST, gårdejer, født d. 24.-10.-1942, søn af Bothilde og Helmut Holst, gift d. 
29.-10.-1966 med Gerda Poulsen, lægesekretær, født d. 10.-8.-1945, datter af Maria og 
Nis Poulsen. Parret har døtrene: Karen, født d. 9.-3.-1972, og Mette Maria, født d. 
15.-7.-1974.
H.H. er fabriksarbejder og har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården i 
1967 fra sin far Helmut Holst. Gården har været i slægtens eje siden 1942.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 44 ha., heraf 3 ha. skov og 3 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1864 og restaureret i 1974. Avlsbygningerne består af kvægstald 
fra 1924 ændret til svin i 1974, svinestald fra 1974 og lade fra omkr. 1930. Plante
produktionens salgsafgrøder er hvede, vinterbyg og vinterraps. Der er 1 traktor.

SØNDERBALLE HOVED 10, SØN
DER BALLE, 6100 HADERSLEV, 
tlf. 74-575358.
EJGIL EJLERSEN, gårdejer, født 
d. 30.-5.-1930, søn af Sørine Kjer- 
stine og Christian Ejlersen, gift 
d. 27.-5.-1956 med Krista Poul
sen, medhjælpende hustru, født 
d. 18.- 8.-1934, datter af Agnes 
og Ole Poulsen. Parret har dat
teren Eva, født d. 1.-11.-1968. 
E.E. er på deltidspension og har 

været på Vejlby Landbrugsskole. Han overtog gården i 1961 fra Holger Vonsmose. 
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 20,7 ha., heraf 2,7 ha. skov. Der er forpagtet 13 ha. 
Stuehuset er opført i 1852 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1930 ændret til svin i 1970, svinestald fra før 1900 moderniseret i 1961, 
svinestald og maskinhus begge fra 1972, lade før 1900 ændret til svin i 1972, ajlebe
holder og fast gødningsbeholder, desuden er der aftægtsbolig fra 1963. Gården drives 
med en svineproduktion på 20 årssøer, der sælges 450 smågrise årligt. Planteproduk
tionens salgsafgrøde er lucerne til tørring. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker, kornsilo, 
plansilo, korntørreri med varm og kold luft samt kombifyr.

SØNDERBALLE HOVED 20, SØNDERBALLE, 6100 HADERSLEV, tlf. 74-575823.
ERIK BRUHN HANSEN, tømrer, født d. 2.-7.-1955, søn af Edith Højfeldt og Thorvald 
Bruhn Hansen, bor sammen med Kirsten Rossen Juhler, pædagog, født d. 8.-9.-1955, 
datter af Bodil Marie og Mathias Juhler. Parret har børnene: Thomas, født d. 22.-9.- 
1979, og Anne, født d. 24.-3.-1989.
E.B.H. driver tømrerfirma fra gården. Han overtog gården i 1979 fra sine forældre 
Edith H. og Thorvald Bruhn Hansen.
Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 24 ha., heraf 2 ha. skov. Der er bortforpagtet 20 ha.
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Sønderballe Hoved 20's stuehus 
er opført omkr. 1875 og restaure
ret fra 1990-91. Avlsbygningerne 
består af kombineret kvæg- og 
svinestald fra 1921 ændret til 
værksted i 1984, værksted fra 
1988 og hal fra 1986. Der er 1 
traktor og halmfyr.

SØNDERBALLE HOVED 29, 
"EGEHØJ", SØNDERBALLE, 6100 
HADERSLEV, tlf. 74-575299.
JES STEFFEN OXHOLM, gårdejer, 
født d. 21.-1.-1927, søn af Hele
ne og Niels Oxholm, gift d. 1.- 
4.-1956 med Mette Nielsen, født 
d. 1.-4.-1929, datter af Karoline 
og Niels Nielsen. Parret har søn
nerne: Niels, født d. 17.-1.-1957, 
og Finn, født d. 7.-8.-1965.
J.S.O. har været på Gråsten
Landbrugsskole. Han overtog gården i 1953 fra brødrene Bonnichsen.
Ejendomsskyld 820.000. Areal 16 ha. Der er bortforpagtet 15 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1880 og restaureret i 1977. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra omkr. 1900 moderniseret efter brand i 1968 samt lade fra 1950. Der er 1 
traktor, 1 mejetærsker og plansilo.

SØNDERBALLE HOVED 36, SØN
DERBALLE, 6100 HADERSLEV, 
tlf. 74-575983.
KNUD IWERS, gårdejer, født d. 
17.-10.-1953, søn af Henrikke og 
Knud Svensen Iwers, gift d. 29.- 
6.-1979 med Connie Bossen, kon
torassistent, født d. 8.-4.-1959, 
datter af Ida og Hans Peter Bos
sen. Parret har børnene: Torben, 
født d. 4.-8.-1981, Jane, født d. 
26.-10.-1982, og Jacob, født d.

i . . 5.-3.-1986.
K.I. driver snedker- og tømrermesterfirma fra ejendommen. Han overtog gården i 
1984 fra sin far Knud Iwers. Gården har været i slægtens eje siden 1951.
Areal 22 ha., heraf tilkøbt 12 ha., der er 3/4 ha. eng. 3 ha. er forpagtet.
Stuehuset er opført i 1895 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kombine- 

°8 kvæ§stald fra 1954 ændret til værksted i 1988/89 samt maskinhus fra 
1987. Besætningen består af 4 geder. Planteproduktionens salgsafgrøder er vinterraps, 
hvede og maltbyg. Der er 2 traktorer. Sønderballe Hoved 42 hører indunder gården.

TAMDRUPVEJ 26, TAMDRUP, 6100 HADERSLEV, tlf. 74-584361.
HANS PETERSEN KNUDSEN, gårdejer, født d. 8.-4.-1914, søn af Marie Bothilde og 
Karl Peter Knudsen, gift d. 27.-4.-1945 med Margrethe Johanne Hansen, gårdejer, født 
d. 11.-11.-1921, datter af Marie og Iver Hansen. Parret har børnene: Karen Marie, 
ia o d’ Karl Iver, født d. 4.-9.-1950, og Ingrid Margrethe, født d. 31.-3.-
1953. H.P.K. overtog gården i 1944 fra sin far Karl Peter Knudsen. Gården har været 
i slægtens eje siden 1850.
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Ejendomsskyld 2.250.000. Areal 47 ha., heraf tilkøbt 10 ha., der er 2 ha. skov og 3,5 
ha. eng. 9 ha. er forpagtet.
Stuehuset er opført i 1850. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1914 udvidet og 
moderniseret i 1984, spaltestald og foderlade begge fra 1983 samt lade fra 1871 
udvidet i 1952, desuden er der aftægtshus fra 1944. Gården drives med en besætning 
på 14 ungdyr og 16 slagtekalve af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er 
byg, hvede, rug, ærter og tidlige kartofler. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 mark
vandingsanlæg, kornsilo, korntørreri samt træfyr.

TAMDRUPVE3 28, TAMDRUP, 6100 HADERSLEV, tlf. 74-584944.
HANS OLE MORTENSEN, gårdejer, født d. 14.-11.-1952, søn af Karen og Peter Mor
tensen, gift d. 24.-6.-1989 med Connie Riggeisen, gårdejer, født d. 17.-8.-1957, datter 
af Magda og Henry Riggeisen. Parret har børnene: Karina, født d. 6.-12.-1989, Per, 
født d. 4.-4.-1983, og Trine, født d. 1.-8.-1985.
C.M. er overassistent i sparekassen.
H.O.M. er områdechef i Nykredit. Parret ovetog gården d. 1.-7.-1988 fra Hans H. 
Hansen. Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 49 ha., heraf 3 ha. skov og 1 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1861 og restaureret fra 1989-90. Avlsbygningerne består af 
kvæg- og svinestalde begge restaureret i 1952, lade fra 1952, maskinhus fra 1978, 
garage fra omkr. 1940 og udendørs køresilo, desuden er der gæstehus. Besætningen 
består af 1 årsammeko af racen Simmentaler samt 1 ungtyr. Planteproduktionens salgs
afgrøder er hvede, lucerne, rug, fabriksroer og raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetær
sker, 1 markvandingsanlæg, kornsilo, gennemløbstørreri med varm og kold luft samt 
halmfyr.

TAMDRUPVE3 42, TAMDRUP, 
6100 HADERSLEV, tlf. 74-584472. 
CLAUS THOMSEN, gårdejer, 
født d. 12.-6.-1952, søn af Ka
thrine og Anton Thomsen.
C.T. overtog gården i 1987 fra 
sin far Anton Thomsen. Gården 
har været i slægtens eje siden 
1947.
Ejendomsskyld 650.000. Areal 9,5 
ha.
Stuehuset er opført i 1935. Avls

bygningerne består af kombineret halmlade, kvæg- og svinestald fra 1935 udvidet med 
roerum i 1962, traktor- og bilgarge fra 1972 samt maskinhus fra 1981. Gården drives 
med en svineproduktion på 2 årssøer, der produceres 35 slagtesvin årligt, desuden er 
der 10 årskøer og 18 ungdyr af racen RDM samt 20 høns. Der er 3 traktorer, 1 meje- 

med varm og kold luft.tærsker, plansilo samt korntørreri

TAMDRUPVE3 44, BUSKENH03, 
6100 HADERSLEV tlf. 74-584637. 
KAREN MARGRETHE 3ENSEN, 
husmand, født d. 2.-9.-1913, dat
ter af Valborg og Laurids Ras
mussen, gift d. 16.-11.-1930 med 
Peter A. 3ensen, født d. 12.-6.- 
1904, søn af Kathrine og Hans 
3ensen. Parret har børnene: Pe
ter Andreas, født d. 1.-6.-1930, 
Edith, født d. 12.-11.-1931, Hans 
Christian, født d. 23.-3.-1933,
Laurids, født d. 11.-10.-1936, Else, født d. 4.-2.-1943, og Rita, født d. 29.-2.-1948. 
P.A.3. døde d. 10.-1.-1984.
Gården blev overtaget d. 1.-4.-1935 fra Gårde i Kvistrup.
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Ejendomsskyld 580.000. Areal 10 ha. Oorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1935. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald 
samt lade begge fra 1935.

TAMDRUPVEJ 47, KVISTRUP, 
6100 HADERSLEV, tlf. 74-584476. 
ARNE KNUDSEN, landmand, 
født d. 29.-8.-1918, søn af Kjer- 
stine og Laurids Petersen Knud
sen, gift d. 26.-3.-1943 med Ni
elsine Korsholm Bendtsen, med
hjælpende hustru,, født d. 15.-1.- 
1918, datter af Ane Kristiane og 
Jens Korsholm Bendtsen. Parret 
har børnene: Laurids, født d. 
30.-5.-1944, Jens, født d. 9.-10.- 

1946, Kirsten, født d. 16.-3.-1951, og Christian, født d. 16.-4.-1956.
A.K. overtog gården i 1948 fra Stantens Jordlovsudvalg. Oorden er fra A.K.'s hjem. 
Ejendomsskyld 840.000. Areal 9 ha. Oorden er bortforpagtet til sønnen Christian.
Stuehuset er opført i 1949 og restaureret i 1990. Avlsbygningerne består af kvægstald 
fra 1949 udvidet med kalvestald i 1974, svinestald og lade begge fra 1949 samt ma
skinhus fra 1979. Gården drives med en besætning på 4 ungdyr og 6 slagtekalve af 
racen SDM, desuden er der nogle høns. Der er 2 kornsiloer og 1 kold lufts tørreri.

TONNESHØJVEJ 21, "HØJGÅRD", 
RAADE, 6100 HADERSLEV, tlf. 
74-584379.
K0ELD 0EPSEN, gårdejer, født 
d. 9.-5.-1942, søn af Grethe og 
Bernhart Oepsen.
K.O. arbejder som lastbilchauffør 
og har været på Haslev Land
brugsskole. Han overtog gården i 
1968 fra sin far Bernhart Oep
sen. Gården har været i slægtens 
eje siden 1953. Ejendomsskyld
1.130.000. Areal 20 ha., heraf tilkøbt 5,6 ha. frijord. Stuehuset er opført i 1929. 
Avlsbygningerne består af kvægstald, svinestald og lade alle fra 1929, bilgarage fra 
1955 og maskinhus fra 1981. Besætningen består af 1 årsammeko og 1 ungdyr af racen 
Hereford. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, hvede, byg, raps og ærter. 
Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo samt korntørreri med kold luft.

TONNESHØJVEJ 30, "ABBILD- 
KÆR", RAADE, 6100 HADERSLEV, 
tlf. 74-584181.
JOHANNES HØJER SKØTT, gård
ejer, født d. 23.-6.-1919, søn af 
Marie Bothilde og Simon Christi
an Skøtt, gift d. 13.-10.-1944 
med Marie Lasine Schmidt, med
hjælpende hustru, født d. 19.-11.- 
1923, datter af Elina Christina 
og Mads Peter Schmidt. Parret 
har børnene; Bente Marie, født 

d. 20.-11.-1944, Anne Margrethe, født d. 9.-6.-1946, Peter Christian, født d. 27.-4.- 
1951, og Eline, født d. 12.-1.-1955. J.H.S. overtog gården i 1946 fra Halvor Knudsen. 
Ejendomsskyld 740.000. Areal 9,7 ha. Der er bortforpagtet 9 ha.
Stuehuset er opført i 1935. Avlsbygningerne består af kvægstald, svinestald og lade 
alle fra 1935 samt maskinhus fra 1955. Der er 1 traktor.
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TONNESHØJVEJ 38, RAADE, 
6100 HADERSLEV, tlf. 74-584448. 
HANS MATZEN, gårdejer, født 
d. 2.-8.-1928, søn af Frieda og 
Jens Matzen, gift d. 3.-10.-1958 
med Inger Marie Raun, medhjæl
pende hustru, født d. 26.-4.-1936, 
datter af Anine og Hans Raun. 
Parret har børnene: Jens Olaf, 
født d. 23.-3.-1961, Elisabeth, 
født d. 22.-3.-1964, og Carl Ge
org, født d. 13.-4.-1968.

H.M. overtog gården i 1958 fra Nis Fallesen. Sønnen Jens Olaf overtog d. 1.-7.-1990 
halvpart i gården.
Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 33 ha., heraf tilkøbt 23 ha., der er 4 ha. eng. 6 ha. er 
forpagtet.
Stuehuset er opført i 1947 og restaureret i 1973. Avlsbygningerne består af kvægstald 
fra 1947 udvidet i 1963, svinestald fra 1947 ændret til kreaturer i 1973, garage og 
værksted fra 1973, lade fra 1960, maskinhus fra 1978 og udendørs køresilo. Gården 
drives med en besætning på 40 årskøer og 54 ungdyr af racen SDM. Planteproduktio
nens salgsafgrøde er hvede. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 rendegraver, korn
silo, korntørreri med varm og kold luft samt genvarme fra malketank.

TORMAJVEJ 26, "JUHLSGÄRD", HOVST, 6100 HADERSLEV, tlf. 74-582285.
HANS VALTHER ANDRESEN, gårdejer, født d. 4.-2.-1934, søn af Karen Margrethe og 
Mathias Petersen Andresen, gift d. 12.-6.-1962 med Anne Dorthee Lydiksen Barsøe, 
hjemmesygeplejerske, født d. 4.-10.-1934, datte af Christine Eline og Jeppe Jensen 
Barsøe. Parret har døtrene: Karen Margrethe, født d. 10.-12.-1962, og Dorthe, født d. 
28.-1.-1970. H.V.A. forpagtede gården i 1964 og overtog den i 1974 fra Christine Juhl. 
Ejendomsskyld 1.650.000. Areal 37,5 ha., heraf 5 ha. skov. Der er forpagtet 6,5 ha., 
og 33 ha. er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1861 og restaureret i 1977. Avlsbygningerne består af svinestald 
fra 1861, maskinhus samt fyrrum, hestestald og bilgarage alle fra 1991. Gården drives 
med en kvægproduktion på 25 årskøer, 45 ungdyr og 15 slagtekalve af racen SDM, 
desuden er der 4 heste af racen Hannovoraner. Der er 2 traktorer, plansilo, korntør
reri med varm og kold luft samt træfyr.

TORMAJVEJ 28, "HAUST", SØN
DER VILSTRUP, 6100 HADER
SLEV, tlf. 74-582122.
PETER SCHERREBECK KRAGH, 
gårdejer, født d. 23.-8.-1939, søn 
af Marie og Mathias Kragh, gift 
d. 10.-3.-1962 med Lisa Peter
sen, husmor, født d. 11.-6.-1940, 
datter af Marie og Jens Peter
sen. Parret har børnene: Karsten 
Mathias, født d. 13.-2.-1963, og 
Jutta Marie, født d. 8.-12.-1965. 
P.S.K. arbejder som frøkonsu
lent og har været på Tinglev Landbrugsskole. Han forpagtede gården i 1967 og overtog 
den i 1968 fra sin far Mathias Kragh. Nuværende ejer er 10. generation på gården, 
som har været i slægtens eje siden 1632.
Areal 52 ha., heraf tilkøbt 7,3 ha., der er 5,5 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1865 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af svine
stald og lade begge fra 1983, lade fra 1814 moderniseret og udvidet i 1948, maskinhus 
fra 1978 og gylletank. Gården drives udlukkende med planteproduktion bestående af 
hvede, frøgræs og maltbyg. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, plansilo, 
gennemløbstørreri med varm og kold luft samt halmfyr.
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TORMAJVEJ 35, "HØJGÅRD", SØNDER VILSTRUP, 6100 HADERSLEV, tlf. 74- 
582702. HANS-CHRISTIAN LASSEN, gårdejer, født d. 15.-6.-1953, søn af Asta og 
Peter Lassen.
H.C.L. er produktchef for Planteavl Superfos Korn i Sønderjylland, han er uddannet 
landbrugstekniker fra Nordisk Landbrugsskole. Han overtog gården i 1982 fra Møller 
Nielsen.
Ejendomsskyld 800.000. Areal 13 ha., heraf 2 ha. vedvarende græs.
Stuehuset er opført i 1940. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald 
samt lade begge fra 1940. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående 
af vinterbyg, hvede, vinterraps og ærter. Der er 1 kornsilo. Maskinstation bruges til 
markarbejdet. H.C.L. ejer og driver også Bodskovvej 51, 6100 Haderslev.

TØNDERVEJ 70, MARSTRUP, 6100 HADERSLEV, tlf. 74-575399.
JOHANNES BOJSEN, gårdejer, født d. 5.-9.-1936, søn af Else Bysted og Johannes Boj
sen, gift d. 2.-6.-1963 med Kristine Marie Randeris, hjemmehjælper, født d. 
28.-1.-1939, datter af Ingeborg og Anders Randeris. Parret har døtrene: Else, født d. 
31.-10.-1966, Hanne, født d. 28.-2.-1968, og Birgit, født d. 9.-9.-1972.
J.B. er grise- og kreaturhandler, han er medlem af bestyrelsen for Sønderjyllands Krea- 
turhandlerforening og Slevisk Køreselskab. Han overtog gården d. 1.-6.-1963 fra sine 
forældre Else B. og Johannes Bojsen. Gården har været i slægtens eje siden 1938. 
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 24 ha., heraf tilkøbt 15 ha. 15 ha. er forpagtet.
Stuehuset er opført i 1933 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kom
bineret kvæg- og svinestald fra 1933 udvidet og moderniseret i 1964, halmlade fra 
1958 og maskinhus fra 1976. Besætningen består af 20 årsammekøer og 30 ungdyr af 
racen Charolais samt 11 Belgiske heste. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der 
er 1 traktor, kornsilo samt træfyr.

TØNDERVEJ 72, MARSTRUP, 
6100 HADERSLEV, tlf. 74-575775. 
JOHN OUTZEN, automekaniker, 
født d. 8.-4.-1965, søn af Sonja 
og Leif Outzen, bor sammen med 
Annette Schmidt, sygeplejerske, 
født d. 5.-4.-1964, datter af Sig
ne og Jens Peter Schmidt.
J.O. overtog gården d. 15.-7.- 
1990 fra Jens Peter Poulsen. 
Ejendomsskyld 640.000. Areal 11 
ha. Der er bortforpagtet 10 ha.

Stuehuset er opført i 1933 og restaureret i 1991. Avlsbygningerne består af kom
bineret lade og kvægstald fra 1933 samt hønsehus fra omkr. 1935.

TØNDERVEJ 175, "WOGENSLUND", MARSTRUP, 6100 HADERSLEV, tlf. 74-521798.
ANTON BONDE, gårdejer. Omtales under Ejsbølvej 67.
A.B. overtog gården d. 11.-12.-1974 fra sine forældre Kathrine og Jes Bonde. Nuvæ
rende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 990.000. Areal 24,4 ha., heraf 1 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1854 og restaureret i 1988. Avlsbygningerne består af kvægstald 
og lade begge fra 1854. Der er maskinfællesskab med broderen Benny Ravn Bonde, 
Nørbygårdvej 50, Marstrup, 6100 Haderslev.
A.B. ejer og driver også Ejsbølvej 67, 6100 Haderslev.

ULTANGVEJ 26, "ULTANG", ULTANG, 6100 HADERSLEV, tlf. 74-571363.
ASMUS FROMM-CHRISTIANSEN, gårdejer, født d. 13.-7.-1953, søn af Karen og As
mus Fromm-Christiansen, gift d. 11.-11.-1978 med Else Hedegaard, medhjælpende 
hustru, født d. 2.-8.-1957, datter af Linne og Berner Hedegaard. Parret har børnene: 
Linne, født d. 5.-5.-1981, Karen, født d. 7.-3.-1983, Anne, født d. 6.-7.-1986 og 
Asmus, født d. 9.-5.-1989.
Parret har begge været elever på Bygholm Landbrugsskole. A.F.C. overtog halvdelen
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af gården i 1976 fra sin far Asmus Fromm-Christiansen. Nuværende ejere er 5. og 6. 
generationer på gården, hvor alle generationer har været en Asmus From-Christiansen. 
Ejendomsskyld 9.800.000. Areal 241 ha., heraf tilkøbt 24 ha., der er 15 ha. skov, 22 
ha. eng og 217 ha. sø, Bamkelsø. 60 ha. er forpagtet.
Stuehuset er opført fra 1882-84 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af 
kvægstald fra 1885, 2 svinestalde fra 1885-1894, trælade fra 1894, kornlade fra 1885- 
1894, foderlade fra 1990, maskinhus fra 1976 og indendørs køresilo. Gården drives med 
en kødkvægsbesætning på 40 årsammekøer, 40 ungdyr og 20 slagtekalve, alle Limousi
nekrydsninger, desuden er der 1 pony. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, 
vinterraps, vinterbyg, vinterhvede og ærter. Der er 5 traktorer, 1 mejetærsker, 1 
rendegraver, 1 roeoptagersæt, 1 såmaskine, 1 rotorharve, kornsilo, plansilo, gennem
løbstørreri med varm og kold luft samt træfyr. På gården er ansat 1 fast medhjælper.

ULTANGVEJ 28, "ULTANG MØL
LE", ULTANG, 6100 HADERSLEV, 
tlf. 74-571220.
ERVIN KJÆR, gårdejer, født d. 
4.-1.-1936, søn af Ellen og Jacob 
Kjær, gift d. 18.-5.-1961 med 
Marianne Jørgensen, medhjælpende 
hustru, født d. 23.-12.-1938, dat
ter af Minna og Jørgen Jørgen
sen. Parret har døtrene: Birgitte, 
født d. 8.-9.-1961, Lone, født d. 
17.-2.-1965 og Betina, født d. 
20.-3.-1971.
E.K. har været på Gråsten Land

brugsskole. Han forpagtede gården i 1961 og overtog den i 1966 fra sin far Jacob 
Kjær. Gården har været i slægtens eje siden 1918. Der var indtil 1932 vindmølle og 
indtil 1946 vandmølle på gården.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 23,8 ha., heraf 7,3 ha. frijord og 3,5 ha. skov. Der er 
forpagtet 2,5 ha.
Stuehuset er opført i 1852. Avlsbygningerne består af kvægstald fra omkr. 1852 æn
dret og moderniseret til svin i 1969, svinestald fra omkr. 1852 moderniseret i 1969, 
møllebygning ændret og moderniseret til svin i 1969, silobygning fra 1976 og maskin
hus fra 1984. Gården drives med en svineproduktion på 20 årssøer, der sælges 200 
smågrise og 200 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, 
ærter, vinterbyg og hvede. Der er 3 traktorer, andel i mejetærsker, tårnsilo, korn
tørreri med varm og kold luft samt halm- og træfyr.
E.K. ejer og driver også Brunbjerg 62, 6100 Haderslev.

VANDLINGGÅRDVEJ 20, "VANDLINGGÅRD", VANDLING, 6100 HADERSLEV, tlf. 
74-523793.
KATH MAGDALENE og PETER KURT RASMUSSEN, landmænd. K.M.R. er født d. 
23.-7.-1921, datter af S. Sommersted og Peter Petersen, gift i 1946 med Rasmus 
Rasmussen, gårdejer, født d. 2.-9.-1910, søn af Christiarne Sandberg og Jens Ras
mussen. Parret har sønnerne: Jens, Peter Kurt og Jack.
Sønnen Peter Kurt Rasmussen blev medejer af gården i 1977, han har været på Lyng
by Landbrugsskole. P.K.R. er 5. generation på gården.
Areal 39 ha., heraf 2 ha skov. Der er bortforpagtet 38 ha.
Stuehuset er opført i 1940 og løbende vedligeholdt. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og lade begge fra 1922 samt svinestald fra 1977. Der er 1 traktor.

VANDLINGVEJ 128, "ELMEGÅRD", VANDLING, 6100 HADERSLEV, tlf. 74-526067. 
JOHAN PETERSEN RAUN, gårdejer, født d. 3.-10.-1937, søn af Inge og Jef P. Raun, 
gift d. 16.-10.-1968 med Sonja Sørensen, damefrisør, født d. 6.-7.-1945, datter af Aga
the og Knud Johannes Sørensen. Parret har døtrene: Marianne, født d. 1.-8.-1969, Inge 
Marie, født d. 11.-3.-1974, og Dorthe, født d. 6.-12.-1977.
J.P.R. er civiløkonom og har været på Dalum Landbrugsskole. Han forpagtede gården i
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1967 og overtog den i 1970 fra sin far Jef P. Raun. Gården har været i slægtens eje 
siden 1650. Ejendomsskyld 3.950.000. Areal 70 ha., heraf tilkøbt 17 ha., der er 2 ha. 
skov. Stuehuset er opført i 1909. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1909 ændret 
og moderniseret til søer og fedesvin i 1972, svinestald fra 1909 renoveret i 1977, fede- 
svinestald fra 1982, klimastald fra 1991, lade fra 1909, maskinhus fra 1976 og gylle- 
tank. Gården drives med en svineproduktion på 70 årssøer, der produceres 1.600 slag
tesvin årligt, desuden er der 2 rideheste af racen Fuldblod. Planteproduktionens salgs
afgrøder er maltbyg, hvede, græsfrø og raps. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, korn
silo, plansilo, gennemløbstørreri med varm og kold luft samt halmfyr. På gården er 
ansat 1 deltidsmedhjælper.

VANDLINGVEJ 129, "LINDE
GAARD", VANDLING, 6100 HA
DERSLEV, tlf. 74-529754.
BIRGER THORSEN, deltidsland
mand, født d. 17.-6.-1950, søn af 
Herdis og Hans Christian Thor
sen, gift d. 14.-11.-1987 med 
Dorith Jørgensen, ekspeditrice, 
født d. 24.-3.-1952, datter af 
Agnes og Hans Christian Jørgen
sen. Parret har sønnen Troels, 
født d. 27.-4.-1991.
B.T. er projektleder. Han over

tog gården d. 1.-6.-1988 fra Hans Jørgen Jensen.
Ejendomsskyld 740.000. Areal 8 ha., heraf 3 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1881 og restaureret senest i 1988. Avlsbygningerne består af 
kvægstald samt kombineret lade og svinestald begge fra omkr. 1900 samt kalvestald, 
garage og værksted alle fra før 1880. Gården drives udelukkende med planteproduktion 
bestående af maltbyg. Der er 1 traktor samt kombifyr.

VANDLINGVEJ 151, "SKØNHØJ", VANDLING, 6100 HADERSLEV, tlf. 74-582291.
ANDREAS HANSEN, gårdejer, født d. 4.-10.-1927, søn af Johanne Henriette og Jeppe 
Jørgen Hansen, gift d. 17.—5.—1958 med Jensine Bothilde Christensen, medhjælpende 
hustru, født d. 11.-12.-1932, datter af Agnes og Peter Christensen. Parret har børne
ne: Peter, født d. 3.-4.-1960, Birthe, født d. 12.-10.-1962, og Annette, født d. 7.-12.- 
1967. A.H. overtog gården i 1960 fra sin far Jeppe Jørgen Hansen. Gården har været i 
slægtens eje siden 1940. Ejendomsskyld 2.280.000. Areal 47 ha., heraf tilkøbt 23 ha., 
der er 2 ha. skov og 1 ha. eng. 42 ha. er forpagtet.
Stuehuset er opført i 1874 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1874 ombygget, moderniseret og udvidet i 1969, svinestald fra 1874 moder
niseret til kalve i 1969, foderlade fra 1986 og maskinhus fra 1977, desuden er der 
aftægtshus fra 1954. Gården drives med en kvægproduktion på 34 årskøer, 70 ungdyr 
og 19 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, byg og 
raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo samt korntørreri med varm og kold 
luft. På gården er ansat 1 fast medhjælper.

VANDLINGVEJ 153, VANDLING, 
6100 HADERSLEV, tlf. 74-582290. 
JENS GEORG BRIDSTRUP JEP
SEN, gårdejer, født d. 28.-7.- 
1949, søn af Maria Margrethe og 
Jens Andreas Jepsen, gift d. 19.- 
5.-1982 med Christa Sellmer 
Knudsen, sygehjælper, født d. 4.- 
4.-1956, datter af Bothilde og 
Nis S. Knudsen. Parret har søn
nerne: Jeppe, født 25.-10.-1984, 
og Simon, født d. 15.-3.-1991.
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J.G.B.J. har været på Bygholm Landbrugsskole, han er medlem af repræsentantskabet 
for M.D. Food og medlem af regionsbestyrelsen. Han overtog gården i 1978 fra sin far 
Jens Andreas Jepsen. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i 
slægtens eje siden 1905.
Ejendomsskyld 2.650.000. Areal 29,5 ha., heraf tilkøbt 12 ha. Der er forpagtet 75 ha. 
Stuehuset er opført omkr. 1848. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1988, roehus 
fra 1968, halmlade fra 1976, maskinhus fra 1984, gylletank og udendørs køresilo. 
Gården drives med en besætning på 73 årskøer og 92 ungdyr af racen SDM. Plante
produktionens salgsafgrøder er raps, fabriksroer, hvede og byg. Der er 4 traktorer, 1 
mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, kornsilo samt korntørreri med varm og kold luft. 
På gården er ansat 1 fodermester og 1 fast medhjælper.

VED FÆRGEGÅRDEN 2, 
"FÆRGEGÅRDEN", AARØ- 
SUND, 6100 HADERSLEV, 
tlf. 74-584745.
ELISE SCHOURUP, gård
ejer, født d. 20.-9.-1954, 
datter af Sigrid Elisabeth 
og Hans Emmerik Schourup, 
gift d. 9.-4.-1983 med 
Torbjørn Smit Kristensen, 
gårdejer, født d. 18.-7.-1952, 
søn af Gudrun og Knud Ge
org Smit Kristensen. Parret 
har døtrene: Vibe, født d.

12.-4.-1981, Anne, født d. 1.-10.-1983, og Laura, født d. 5.-11.-1986.
E.S. er lærer. T.S.K. er bådbygger. Parret overtog gården i 1983 fra E.S.'s far Hans 
Emmerik Schourup. Nuværende ejere er 3. generation på gården, som har været i slæg
tens eje siden 1931.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 16 ha., heraf 0,5 ha. fredskov. Der er bortforpagtet 2 
ha. Stuehuset er opført omkr. 1855 og restaureret i 1962. Avlsbygningerne består af 
stald og lade begge fra før 1850, hønsehuse fra 1934 og 1955 samt garage fra 1920. 
Besætningen består af 15 moderfår af racen Oxforddown. Planteproduktionens salgs
afgrøder er hvede, byg og lucerne til fabrik. Der er 1 traktor samt gas- og træfyr.

VENBJERG 30, "VENBJERG", 
VENBJERG-DJERNÆS, 6100 HA
DERSLEV, tlf. 74- 575622.
PETER HEISSEL, gårdejer, født 
d. 15.-7.-1960, søn af Inger og 
Erik Heissel, gift d. 14.-5.-1988 
med Kirsten Skov Brink, sygeple
jerske, født d. 12.-4.-1964, dat
ter af Ingrid og Hans Brink. Par
ret har børnene: Morten, født d. 
28.-5.-1989, og Louise, født d. 
7.-1.-1991.
P.H. er entreprenør med juletræer og maskinstation, han har været på Bygholm og 
Gråsten landbrugsskoler og er medlem af bestyrelsen for Gasa i Åbenrå. Han overtog 
gården d. 31.-12.-1985 fra sin far Erik Heissel. Nuværende ejer er 5. generation på 
gården. Ejendomsskyld 2.250.000. Areal 55,3 ha., heraf 4 ha. skov. Der er forpagtet 3 
ha. Stuehuset er opført i 1860 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1860 restaureret i 1920, svinestald fra 1860 renoveret i 1952 og ændret til 
kølerum i 1991, svinestald fra 1860 ændret til fyrrum i 1975, lade fra 1900 udvidet i 
1920 samt maskinhus fra 1962. Besætningen består af 1 årsammeko og 1 ungdyr af 
racen RDM samt 1 ridehest. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, byg, rug, 
græsfrø, jordbær, hindbær, solbær, kinakål, pyntegrønt og juletræer. Der er 2 trak-
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torer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, maskiner til de alternative afgrøder, plan
silo, plantørreri med varm og kold luft samt træfyr. I sæsonen ansættes skolebørn til 
bærplukning og voksne sæsonarbejdere.

VENBJERG 40, "OVERGÅRD", 
VENBJERG, 6100 HADERSLEV, 
tlf. 74-575589.
EGON HANSEN, gårdejer, født 
d. 21.-9.-1945, søn af Anna og 
Nis Hansen, gift d. 24.-6.-1967 
med Birthe Fensholt Platz, med
hjælpende hustru, født d. 6.-6.- 
1947, datter af Grethe og Mathi
as Platz. Parret har sønnen Jan, 
født d. 28.-9.-1967.
E.H. overtog gården d. 1.-8.-1984 
fra Viggo Carstensen.

Ejendomsskyld 2.750.000. Areal 37 ha., heraf 3 ha. skov og 5 ha. juletræer.
Stuehuset er opført i 1775, det er ombygget i 1922 og renoveret i 1991. Avlsbygnin
gerne består af kvægstald fra 1973 ændret til svin i 1984, sostald, garage og lade alle 
fra 1972, maskinhus fra 1976 og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 
130 årssøer, der sælges 2.950 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er 
juletræer og raps. Der er 3 traktorer, kornsilo samt korntørreri med varm og kold 
luft. På gården ansættes medhjælpere i sæsonen.

VENBJERG 46, "NYDAM", VEN-
BJEG-DJERNES, 6100 HADER
SLEV, tlf. 74-575956.
STEEN HANSEN, gårdejer, født 
d. 22.-12.-1956, søn af Ruth 
Meldgaard og Andreas Hansen. 
S.H. er landbrugstekniker på 
kvægbrugsafdelingen i Åbenrå og 
har været på Bygholm Landbrugs
skole. Han overtog gården i ja
nuar 1990 fra Ellen Dorthea 
Müller.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 31,1 ha., heraf 3,5 ha. skov og 2 ha. nyplantet med 
Nordmansgran. Stuehuset er opført 1850, det er udvidet i 1922 og restaureret fra 
1990-92. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade begge fra 1922 , svinestald fra 
1922 udvidet med garage i 1960'erne og ændret til værksted og garage i 1990, desuden 
er der hønsehus. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af 
lucerne, hvede, vinter- og vårbyg samt vinterraps. Der er kornsilo samt korntørreri 
med varm og kold luft.

på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården i 
Ejendomsskyld 550.000. Areal 7,2 ha.

VERNSGÅRDVEJ 20, LUNDING, 
6100 HADERSLEV, tlf. 74-526547. 
KAI LUND, gårdejer, født d. 5.- 
2.-1942, søn af Edel og Thomas 
Lund, gift d. 27.-6.-1964 med 
Amalie Hansen, husmor, født d. 
23.-9.-1944, datter af Olga og 
Jakob Hansen. Paret har børne
ne: Kari, født d. 7.-6.-1966, 
Kenn, født d. 13.-9.-1968, og 
Kirsa, født d. 21.-3.-1975.
K.L. er falckredder og har været 

1976 fra Marie Petersen.
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Stuehuset er opført i 1850 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra før 1850 ændret og moderniseret til svin i 1984, lade fra 1930 udvidet i 1984 
samt hønsehus og maskinhus begge fra omkr. 1930. Gården drives med en svineproduk
tion på 13 årssøer, der sælges 275 smågrise årligt, desuden er der 25 høns. Plante
produktionens salgsafgrøder er raps, hvede og byg. Der er 2 traktorer, kornsilo, korn
tørreri med varm og kold luft samt halmfyr.

VILSTRUP BYSVING 6, "FRE3GÄRD", SØNDER VILSTRUP, 6100 HADERSLEV, tlf. 
74-582614.
RASMUS SCHERREBECK, gårdejer, født d. 1.-7.-1917, søn af Anne Krestine og Iver 
Scherrebeck, gift d. 7.-9.-1945 med Ingeborg Wogensen, medhjælpende hustru, født d. 
5.-5.-1922, datter af Dorthea og Kristian Wogensen. Parret har børnene: Iver, født d. 
20.-6.-1946, Christian, født d. 28.-2.-1948, Erik, født d. 24.-10.-1952, Marinus, født d. 
3.-3.-1954, og Kari, født d. 16.-10.-1959.
R.S. har været på Korinth Landbrugsskole. Han overtog gården i november 1960 fra 
sin far Iver Scherrebeck. Gården har været i slægtens eje siden 1911.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 43 ha., heraf 3 ha. skov samt 4 ha. grusgrav og strand
eng. Der er udlejet 4 ha.
Stuehuset er opført i 1973. Avlsbygningerne er opført i 1990. Gården drives udelukken
de med planteproduktion bestående af raps, hvede og byg. Der er 3 traktorer, 1 meje
tærsker samt plansilo med varm og kold lufts tørreri. I januar 1990 nedbrændte alle 
avlsbygningerne, stuehuset er sammen med brandtomten blevet solgt.

VILSTRUP BYSVING 34, "0STERBALLEGÄRD", SØNDER VILSTRUP, 6100 HADER
SLEV, tlf. 74-582765.
HANS DIETER SIEBERT, gårdejer, født d. 20.-6.-1958, gift d. 4.-8.-1978 med Angelika 
Subert, medhjælpende hustru, født d. 14.-3.-1960. Parret har sønnerne: 3ens, født d. 
17.-8.-1979 og 3ørg, født d. 12.-8.-1988.
H.D.S. overtog gården i marts 1988 fra Svend Aage Neumann.
Ejendomsskyld 4.800.000. Areal 105 ha., heraf 6 ha. skov. Der er forpagtet 25 ha. 
Stuehuset er opført i 1925. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1975 moderniseret 
i 1991, ungdyrstald fra 1978 moderniseret i 1990, lade fra 1975, gammel lade ændret 
til kalve i 1989, 3 gylletanke og 3 udendørs køresiloer. Gården drives med en besæt
ning på 180 årskøer og 220 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er 
byg. Der er 4 traktorer samt 1 finsnitter til græsensilage. På gården er ansat 1 fast 
medhjælper. H.D.S. ejer og driver også Hoptrup Kirkeby 18, 6100 Haderslev, som er 
vurderet til 1.600.000.

VILSTRUP NÆSVE3 93, OLUFSKÆR, 6100 HADERSLEV, tlf. 74-582670.
OLE MØLLER, deltidslandmand, født d. 12.-11.-1956, søn af Kis og Poul Møller, gift 
d. 12.-5.-1979 med 3ytte Majeske, deltidslandmand, født d. 6.-5.-1957, datter af 
Margrethe og Samuel Majeske. Parret har døtrene: Randi, født d. 23.-8.-1983, og San
ne, født d. 10.-4.-1989.
3.M. er sygehjælper. O.M. er elektronikmekaniker. Parret overtog gården d. 1.-2.-1990 
fra Mette 3ohanne og Holger Straarup.
Ejendomsskyld 610.000. Areal 8 ha. Der er forpagtet 2,5 ha.
Stuehuset er opført i 1926 og restaureret i 1990. Avlsbygningerne består af kombine
ret kvæg- og svinestald fra 1926 moderniseret til ammekøer samt med hestebokse og 
svinestier i 1991 samt maskinhus fra 1926. Gården drives med en slagtesvineproduk
tion på 10 stk. årligt, desuden er der 2 årsammekøer og 5 ungdyr af racen Simmen
taler samt 1 ridehest. Planteproduktionens salgsafgrøde er hvede. Der er 2 traktorer.

VILSTRUP NÆSVE3 95, OLUFSKÆR, 6100 HADERSLEV, tlf. 74-582947.
THORKILD THOMSEN, fritidslandmand, født d. 2.-3.-1941, søn af Agnethe og Laurits 
Thomsen, gift d. 30.-3.-1966 med Anne Dybdal, køkkenleder, født d. 2.-7.-1944, datter 
af Emma og Svenning Dybdal. Parret har børnene: Kurt, født d. 20.-3.-1967, og 3ane, 
født d. 8.-7.-1969.
T.T. er forstander. Han overtog gården i november 1988 fra Hans 3ørgen Dickmann. 
Ejendomsskyld 690.000. Areal 7,7 ha. Der er bortforpagtet 5 ha.
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Vilstrup Næsvej 95's stuehus er 
opført i 1925. Avlsbygningerne 
består af kombineret kvæg- og 
svinestald fra 1925 ændret til 
heste i 1989, dueslag og hønsehus 
begge fra 1983 samt lade fra 
1925. Besætningen består af 1 
årsammeko og 2 ungdyr af racen 
Simmentaler samt 6 heste af 
racen Jydske. Der er 1 traktor.

VILSTRUP VESTERMARK 15A 
og B, "RAVNSGAARD", VILSTRUP, 
6100 HADERSLEV, tlf. 74-582275. 
KNUD PETER NISSEN, gårdejer, 
født d. 27.-2.-1922, søn af Anna 
Maria og Jørgen Johannes Mat
thias Nissen, gift d. 1.-3.-1952 
med Elke Korsemann, husmor/ke- 
ramiker, født d. 12.-4.-1933, 
datter af Johanne Luise og Frie
derich F. S. Korsemann. Parret 
har sønnerne: Jørgen Freiderich, 
født d. 22.-8.-1952, Hermann, født d. 22.-9.-1953, Georg, født d. 21.-9.-1955, Knud, 
født d. 5.-9.-1959, og Oluf, født d. 4.-4.-1970.
K.P.N. har været bibliotekar i 13 år. Han overtog gården i 1972 fra sin far Jørgen J. 
M. Nissen. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje 
siden 1890.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 33,3 ha., heraf 3 ha. skov. Der er bortforpagtet 30 ha. 
Stuehuset er opført i 1877 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg- og 
hestestalde begge fra 1877 samt lade fra 1892. Der er 2 traktorer, kornsilo med varm 
og kold lufts tørreri samt kombi træfyr.

VILSTRUP VESTERMARK 25, 
VILSTRUP VESTERMARK, 6100 
HADERSLEV, tlf. 74-582269.
JØRGEN VOGENSEN JUHL, gård
ejer, født d. 11.-6.-1927, søn af 
Marie og Peter Nissen Juhl, gift 
d. 1.-10.-1955 med Gerda Hagen, 
medhjælpende hustru, født d. 
24.-5.-1930, datter af Ida Marie 
og Niels Ferdinan Hagen. Parret 
har børnene: Jutta, født d. 28.- 
1.-1957, Peter, født d. 22.-12.-

1958, Harriet, født d. 16.-2.-1962, 
og Vivian, født d. 15.-6.-1969. 
J.V.J. overtog gården i 1949 fra 
sin far Peter Nissen Juhl. Nuvæ
rende pjer er 3. generation på 
gårdem
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 
28 ha., heraf tilkøbt 17 ha., der 
er 7 ha. eng. 3 ha. er forpagtet. 
Stuehuset er opført i 1962. Avls
bygningerne består af kvægstald 
fra 1955, svinestald fra 1970 og
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lade fra 1927. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 350 stk. årligt, desuden 
er der 12 årsammkøer, 12 ungdyr og 20 slagtekalve. Planteproduktionens salgsafgrøde 
er raps. Der er 2 traktorer samt plansilo med varm og kold lufts tørreri.

VILSTRUP VESTERMARK 27, "JOHNSGÄRD", VILSTRUP, 6100 HADERSLEV, tlf. 
74-582271.
HANS HENNING SCHØTT, gårdejer, født d. 8.-4.-1933, søn af Anne Elisabeth og Hans 
Schøtt, gift d. 9.-3.-1957 med Erika Schoop, sekretær, født d. 22.-5.-1935, datter af 
Kathe og Wilhelm Schoop. Parret har børnene: Anne Vibeke, født d. 2.-3.-1967, og 
Hans Henrik, født d. 22.-2.-1969.
H.H.S. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården i 1962 fra direktør 
Oggesen. Areal 24 ha. Der er forpagtet 28 ha.
Stuehuset er opført i 1944. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1944 moderniseret 
og udvidet i 1978, svinestald fra 1944 senere ændret til køer samt lade og maskinhus 
begge fra 1976. Gården drives med en besætning på 24 årskøer og 36 ungdyr af racen 
SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, hvede og byg. Der er 2 traktorer.

VILSTRUP VESTERMARK 30, 
"SLIBS0GÄRD", VILSTRUP, 6100 
HADERSLEV, tlf. 74-582270.
JAKOB SCHERREBECK, gårdejer, 
født d. 7.-12.-1907, søn af Anne 
og Jesper Scherrebeck, gift d. 
6.-9.-1930 med Anne Mikkelsen, 
født d. 20.-9.-1908, datter af 
Andrea og Christian Mikkelsen. 
Parret har døtrene: Andrea, født 
d. 13.-10.-1930, Jessie, født d. 
13.-8.-1933, og Esther, født d. 
26.-1.-1943.

J.S. overtog gården i 1936 fra sine forældre Anne og Jesper Scherrebeck. Gården har 
været i slægtens eje siden 1902.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 33 ha., heraf 1 ha. skov. Der er frasolgt 1 ha. 30 ha. 
er bortforpagtet.
Stuehuset er opført omkr. 1872 og udvidet i 1921. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og lade begge fra 1952, svinestald fra 1872 og maskinhus med halvtag fra 1964. 
Besætningen består af høns. Der er kornsilo, korntørreri med kold luft samt træfyr.

VILSTRUPVEJ 142, KNAV, 6100 
HADERSLEV, tlf. 74-521795. 
SVEND AAGE NISSEN, gårdejer, 
født d. 30.-6.-1932, søn af Inge
borg og Albert Nissen, gift d. 
25.-2.-1961 med Margrethe Dani
elsen, medhjælpende hustru, født 
d. 13.-8.-1937, datter af Jenny 
og Jeppe Danielsen. Parret har 
børnene: Kaj, født d. 13.-7.-1961 
og Ulla, født d. 13.-5.-1963. 
S.AA.N. har været på Gråsten 
Landbrugsskole. Han overtog går
den d. 1.-8.-1958 fra Christian 
Nissen.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 
38 ha., heraf tilkøbt 28 ha., der 
er 5 ha. frijord og lejet 2,5 ha.
Stuehuset er opført i 1937 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1937 udvidet i 1958 moderniseret og udvidet igen i 1967, lade fra 1977, 
foderlade fra 1971 og ajlekælder. Gården drives med en kvægproduktion på 34 årskøer,
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50 ungdyr og 20 salgtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. 
Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, kornsilo samt korntørreri 
med varm og kold luft.

VONSBÆKVEJ 47, "MAI- 
GÄRD", VONSBÆK, 6100 
HADERSLEV, tlf. 74-579197. 
HANS PETER ØSTERGÅRD, 
gårdejer, født d. 24.-5.- 
1953, søn af Cecilie og 
Christian Østergård, gift 
d. 8.-11.-1980 med Sonja 
Korshøj Nielsen, medhjæl
pende hustru, født d. 18.- 
10.-1955, datter af Kirsten 
og Hans Korshøj Nielsen.

Parret har børnene: Martin, født d. 30.-4.-1982, Bjarne, født d. 13.-11.-1984, og 
Jenny, født d. 22.-1.-1991.
H.P.Ø. har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog første halvdel af gården i 
1977 og resten i 1987 fra sin far Christian Østergård. Nuværende ejer er 4. generation 
på gården.
Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 46,4 ha., heraf 2,7 ha. løvskov.
Stuehuset er opført i 1890 og restaureret i 1987. Avlsbygningerne består af kvægstald 
fra 1903 udvidet og moderniseret i 1977, hestestald fra 1903 ændret til kalve i 1980, 
svinestald fra 1900 ændret til ungkvæg i 1977, udhus og lager til træfyr fra før 1890, 
lade fra 1900, ajletank og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 30 
årskøer og 30 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er maltbyg, 
hvede og havre. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 5 kornsiloer, korntørreri med varm 
og kold luft samt træfyr.

VONSBÆKVEJ 51, VONSBÆK, 
6100 HADERSLEV, tlf. 74-579201. 
LAURITZ ØSTERGAARD, gårdejer, 
født d. 18.-11.-1931, gift med 
Kirstine Marie Østergaard, med
hjælpende hustru/aftenskolelærer, 
født d. 14.-6.-1933. Parret har 
sønnen Otto Lauritz, født d. 7.- 
10.-1953.
L.Ø. overtog gården i 1969 fra 
Otto Østergaard. Nuværende 
ejer er 9. generation på gården, 
som har været i slægtens eje siden 1730.
Ejendomsskyld 2.050.000. Areal 52 ha., heraf 2 ha. skov samt 1 ha. have og gårds
plads. Stuehuset er opført før 1790. Avlsbygningerne består af kvægstald ombygget 
efter brand i 1961, svine- og hestestad fra før 1900, lade opbygget efter brand i 1961 
og maskinhus fra 1978. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af 
raps, fabrikssukkerroer, hvede, fremavlskorn og maltbyg. Der er kornsilo med varm og 
kold lufts tørreri.

VONSBÆKVEJ 53, VONSBÆK, 6100 HADERSLEV, tlf. 74-579128.
HANS CHRISTIAN DALL, gårdejer, født d. 17.-12.-1944, søn af Kirsten og Peter Dall, 
bor sammen med Annette Lauritsen, kontorassistent, født d. 19.-8.-1960, datter af 
Edith og Knud Lauritsen.
H.C.D. har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gården i 1970 fra sin far 
Peter Dall. Gården har været i slægtens eje siden 1930.
Ejendomsskyld 1.950.000. Areal 42 ha., heraf 2 ha. skov. Der er forpagtet 8 ha.
Stuehuset er opført i 1768 og restaureret i 1976. Avlsbygningerne består af kvægstald 
fra 1922 ændret til svin i 1970, svinestald fra 1974, halmlade og fyrrum fra 1971, lade
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fra 1922 og maskinhus fra 1981. Gården drives udelukkende med planteproduktion be
stående af raps, hvede og byg. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, korntørreri 
med varm og kold luft samt halmfyr.

VONSBÆKVEJ 79, "BÆKKEGÅRDEN", BÆK, 6100 HADERSLEV, tlf. 74-579115.
JOHANNES VYFF, gårdejer, født d. 13.-5.-1955, søn af Anne Marie og Johan Vyff, 
gift d. 16.-6.-1984 med Eva Pedersen, medhjælpende hustru, født d. 19.-8.-1959, 
datter af Tove og Børge Pedersen. Parret har sønnerne: Poul Christian, født d. 
7.-11.-1984, og Morten, født d. 6.-4.-1987.
J.V. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han forpagtede gården i 1986 og overtog 
den i 1988 fra Anton Lei.
Ejendomsskyld 3.250.000. Areal 82 ha., heraf 6 ha. skov og 3 ha. eng.
Stuehuset er opført omkr. 1886. Avlsbygningerne består af fyrrum og værksted fra 
omkr. 1950, fedesvinestald fra 1886 moderniseret i 1976, halmlade fra 1950'erne, 
kornlade fra omkr. 1886 og maskinhus fra 1982. Gården drives med en slagtesvine- 
produkion på 1.200 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, raps og 
vinterbyg. Der er 5 traktorer, 1 rendegraver, 1 kombi såmaskine, korn- og plansiloer 
begge med varm og kold lufts tørreri.
J.V. ejer og driver også gården Kildagervej 37, 6100 Haderslev.

VONSMOSEVEJ 12, "VONSMOSE", 
6100 HADERSLEV, tlf. 74-582147. 
NIS I. NISSEN, gårdejer, født d. 
26.-5.-1936, søn af Kathe og 
Jens Peter Nissen. N.I.N. har 
børnene: Jens Peter, Carsten og 
Louise.
N.I.N. har været på Dalum Land
brugsskole. Han overtog gården i 
1963 fra Marie og Laurids Grun
del.
Ejendomsskyld 7.300.000. Areal 
140 ha., heraf tilkøbt 65 ha., der 

er 4 ha. skov. 80 ha. er forpagtet.
Stuehuser er opført i 1954. Avlsbygningerne består af svinestald fra 1954 restaureret i 
1976, svinestald fra 1985, lader fra 1954 og 1985, maskinhus fra 1970 og 2 gylletanke. 
Gården drives med en svineproduktion på 200 årssøer, der produceres 4.000 slagtesvin 
årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, hvede og byg. Der er 4 traktorer, 1 
mejetærsker, kornsilo, plansilo, korntørreri med varm og kold luft samt halmfyr. På 
gården er ansat 1 foder meste og 1 fast medhjælper. Nr. Vilstrup Bygade 10 hører ind 
under "Vonsmose".

ØRBY 2, "SKAUSGAARD", 
ØRBY, 6100 HADERSLEV, 
tlf. 74-579178.
JENS L. SKAU, gårdejer, 
født d. 30.-10.-1931, søn 
af Adda og Laurids Skau, 
gift d. 9.-4.-1976 med Ger
da Thrane Mikkelsen, med
hjælpende hustru, født d. 
6.-8.-1930, datter af Inger 
Thrane og Laurids Martin 
Mikkelsen. Parret har bør
nene: Ole, født d. 13.-8.-
1959, Jens Peter, født d. 29.-4.-1961, Hans, født d. 17.-12.-1962, og Mette, født d.
3.-1.-1964.
J.L.S. overtog gården i 1966 fra sin far Laurids Skau. Gården har været i slægtens eje 
siden 1927. Sønnen Jens Peter ejer nu halvdelen af gården.
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Ejendomsskyld 2.800.000. Areal 62,5 ha., heraf 2 ha. skov. Der er forpagtet 10 ha. 
Stuehuset er opført i 1877. Avlsbygningerne består af kvæg- og ungkvægstalde samt 
kornlade alle fra omkr. 1700, garager fra 1930, maskinhus fra 1983 og udendørs køre
silo. Gården drives med en besætning på 40 årskøer og 75 ungdyr af blandet race, 
desuden er der 2 ponyer. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer og maltbyg. 
Der er 5 traktorer, 1 mejetærsker samt plansilo med varm og kold lufts tørreri. På 
gården er ansat 1 deltidsmedhjælper. Gården bliver holdt i gammel stil med stråtag. 
J-L.S. ejer og driver også Ørby 20, 6100 Haderslev, som er opført i 1641.

ØRBY 23, ØRBY, 6100 HADERSLEV, tlf. 74-579122.
PETER L. NIELSEN, landmand, født d. 7.-4.-1915, søn af Anne og Knud Nielsen, gift 
d. 4.-7.-1947 med Betty Have, husmor, født d. 10.-5.-1928, datter af Emma og Anker 
Have. Parret har sønnerne: Knud, født d. 5.-8.-1948, og Vagn, født d. 9.-3.-1953. 
P.L.N. overtog gården i 1938 fra Hans Hansen. Gården er idag forpagtet til sønnen 
Knud. Ejendomsskyld 690.000. Areal 15 ha., heraf tilkøbt 7 ha., der er 3 ha. skov og 
0,5 ha. eng.
Stuehuset er opført omkr. 1800. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1958, gam
mel værksted lavet af spån fra før 1700, lade fra omkr. 1800 ændret til ungkvæg i 
1970, roehus og malkerum fra 1980 samt stakhjelm til maskiner. Gården drives med 
en besætning på 11 årskøer og 14 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsaf
grøde er byg. Der er 2 traktorer. Sønnen Knud ejer halvdelen af Ørbyhage 58, 6100 
Haderslev.

ØRBY 27, ØRBY, 6100 HA
DERSLEV, tlf. 74-579143. 
SØREN JENSEN, gårdejer, 
født d. 23.-5.-1930, søn af 
Johanne og Peter Jensen, 
gift d. 6.-7.-1957 med Hel
ga Troue, husmor, født d. 
20.- 12.-1928, dater af 
Dorthea og Friedrich Troue. 
Parret har sønnerne: Jens 
Peter, født d. 15.-1.-1963, 
og Erik, født d. 4.-6.-1965.

S.J. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han forpagtede gården i 1960 og overtog 
den i 1968 fra sine forældre Johanne og Peter Jensen. Nuværende ejer er 5. genera
tion på gården.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 20 ha. Der er forpagtet 35 ha.
Stuehuset er opført i 1865 og restaureret senest i 1974. Avlsbygningerne består af 
kvægstald over 200 år gammel og ændret til svin i 1988, garage og brændselsrum fra 
1954, lade fra 1865 moderniseret til svin i 1974 samt maskinhus fra 1978. Gården 
drives med en slagtesvineproduktion på 750 stk. årligt. Planteproduktionens salgs
afgrøder er raps, hvede, rødsvingelfrø samt vinter- og vårbyg. Der er 2 traktorer, 1 
mejetærsker samt korn- og plansiloer begge med varm og kold lufts tørreri.

ØRBY 29, "AVNEGÅRD", ØRBY, 6100 HADERSLEV, tlf. 74-579258.
PETER AARØE, gårdejer, født d. 10.-6.-1947, søn af Ingrid og Søren Aarøe, gift d. 
22.-7.-1972 med Karn Møller, lærer, født d. 15.-1.-1952, datter af Gudrun og Jørgen 
Møller. Parret har børnene: Lene, født d. 28.-8.-1982, og Søren, født d. 5.-7.-1985. 
P.AA. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog første halvdel af gården i 
1976 og resten i 1978 fra sin far Søren Aarøe. Nuværende ejer er 7. generation på 
gården, som har været i slægtens eje fra før 1745.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 50 ha., heraf 4 ha. skov. Der er forpagtet 17 ha. 
Stuehuset er opført i 1736 og restaureret i 1921. Avlsbygningerne består af kvægstald 
fra 1909 ændret til svin i 1978, svinestald og maskinhus fra 1976, lade fra 1909 og 
gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 150 årssøer, der sælges 3.000 små- 
grise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 3 traktorer, 1 
mejetærsker, korn- og plansiloer begge med varm og kold lufts tørreri samt halmfyr.
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te, født d. 13.-9.-1972, og Iben, født d. 17.-6.-1977.

ØRBYHAGE 19, ØRBYHA- 
GE, 6100 HADERSLEV, 
tlf. 74-579179.
CARL RIIS, gårdejer, født 
d. 30.-10.-1938, søn af An
na og Adolf Riis, gift d. 
13.- 5.-1967 med Hanne 
Dahlmann, gårdejer/smørre- 
brødsjomfru, født d. 26.-5.— 
1940, datter af Gitte og 
Jørgen Dahlmann. Parret 
har døtrene: Birgitte, født 
d. 17.-12.-1969, Anne Met-

C.R. har været på Bygholm Landbrugsskole. Parret overtog gården i 1967 fra H.R.'s 
far Jørgen Dahlmann. Nuværende ejere er 3. generation på gården, som har været i 
slægtens eje siden 1930
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 37,6 ha., heraf 1 ha. skov. Der er forpagtet 10 ha. 
Stuehuset er opført i 1872 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1936 ændret til svin i 1970, farestald fra 1970, fedestad fra 1974, lade fra 
1913, maskinhus fra 1942, gastæt kornsilo og gylletank. Gården drives med en svine
produktion på 60 årssøer, der produceres 1.100 slagtesvin årligt, desuden er der 1 
ridehest. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og fabriksroer. Der er 2 
traktorer, 1 mejetærsker, 1 roesåmaskine, 1 roeoptager og halmfyr.

ØRBYHAGE 20, "VONNETGÄRD", 
ØRBYHAGE, 6100 HADERSLEV, 
tlf. 74-579246.
GEERT JUUL, gårdejer, født d. 
23.-6.-1935, søn af Inger og Ma
rius Juul, gift d. 2.-12.-1961 
med Annemarie Heinsvig, med
hjælpende hustru, født d. 8.-6.- 
1936, datter af Dorthea og Jens 
Heinsvig. Parret har sønnen Jens 
Christian, født d. 21.-3.-1968. 
G.J. er medlem af bestyrelsen 
for Haderslev Østeramt Husmandforening samt andre udvalg. Han forpagtede gården i 
1961 og overtog den i 1964 fra sine forældre Inger og Marius Juul. Gården har været i 
slægtens eje siden august 1932.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 28 ha., heraf 4,5 ha. eng. Der er forapgtet 14 ha. 
Stuehuset er opført i 1848 og restaureret senest i 1972. Avlsbygningerne består af 
kvægstald fra 1904 udvidet og moderniseret i 1972 og 1975, svinestald fra 1848, svi
nestald fra 1925 ændret til ungkvæg i 1975, foderlade fra 1974, lade fra 1903 og 
maskinhus fra 1980. Gården drives med en kvægproduktion på 25 årskøer, 35 ungdyr 
og 15 slagtekalve. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede og ærter. Der er 5 
traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, 1 rendegraver, 1 slamsuger, korn- og 
plansiloer begge med varm og kold lufts tørreri samt halmfyr. I 1971 blev undergrunds
rettighederne købt tilbage til gården, og samtidig blev formsandsværket købt med alle 
bygningerne.
G.J. ejer og driver også Ørbyhage 89, Ørbyhage, 6100 Haderslev. De 2 gårde drives 
sammen i et I/S.

ØRBYHAGE 27, ØRBYHAGE, 6100 HADESLEV, tlf. 74-579285.
ANDREAS KYLLING, landmand, født d. 17.-3.-1947, søn af Elisabeth og Hans Sejer 
Kylling, gift d. 5.-7.-1969 med Else Kristiansen, kontorassistent, født d. 15.-11.-1949, 
datter af Maja og Richard Kristiansen. Parret har sønnerne: Mads, født d. 26.-12.- 
1973, og Mathias, født d. 18.-2.-1980.
A.K. er pedel. Han overtog gården d. 1.-8.-1974 fra sin far Hans Sejer Kylling.
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kvægstald og maskinhus fra 1978 samt lade fra 1939.

Nuværende ejer er 5. gene
ration på gården.
Ejendomsskyld 700.000. 
Areal 12 ha., heraf 2 ha. 
eng. Der er bortforpagtet 
10 ha.
Ørbyhage 27's stuehus er 
opført omkr. 1890 og re
staureret i 1975. Avlsbyg
ningerne består af kvæg
stald fra 1939 modernise
ret i 1976, kombineret

Gården drives med en svine
produktion på 5 årssøer, der sælges 50 smågrise og 50 slagtesvin årligt, desuden er der 
5 ungdyr og 7 slagtekalve af racen Jersey. Der er 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg 
og halmfyr.

ØRBYHAGE 36, "LANGSKOVHA- 
VE", ØRBYHAGE, 6100 HADER
SLEV, tlf. 74-579194.
NIELS JØRGEN ANKER, land
mand, født d. 6.-6.-1942, søn af 
Kathrine og Jørgen Peter Anker. 
N.J.A. overtog gården i foråret 
1969 fra sin far Jørgen Peter 
Anker. Nuværende ejer er 3. ge
neration på gården.
Ejendomsskyld 950.000. Areal 20 
ha., heraf tilkøbt 10 ha., der er 
1 ha. eng. Der er forpagtet 20 ha.
Stuehuset er opført i 1847 og restaureret i 1948. Avlsbygningerne består af kvægstald 
fra 1970, lade fra 1929, maskinhus fra 1978, lade af egebrædder (bullade) og udendørs 
køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 20 årskøer, 22 ungdyr og 11 slagte
kalve af racerne SDM og blandet. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 3 
traktorer, 1 mejetærsker samt kornsilo med varm og kold lufts tørreri.

ØRBYHAGE 58, ØRBYHAGE, 
6100 HADERSLEV, tlf. 74-579323. 
KNUD NIELSEN, gårdejer, født 
d. 5.-8.-1948, søn af Betty og 
Peter Nielsen. K.N. har børnene: 
Helle, født d. 3.-7.-1976, og 
Hans Peter, født d. 12.-9.-1979. 
K.N. overtog gården i 1989 fra 
Niels Peter Nielsen, gården ejes 
sammen med broderen Vagn Ni
elsen. Nuværende ejere er 5. ge
neration på gården.

Areal 9 ha. Stuehuset er opført i 1881 og restaureret senest i 1985. Avlsbygningerne 
består af kvægstald fra før 1882 udvidet omkr. 1955, svinestald fra 1955 samt hønse
hus og halmlade. Gården drives med en besætning på 150 minktæver. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er rug og byg. K.N. har forpagtet Ørby 23, 6100 Haderslev.

ØRBYHAGE 89, ØRBYHAGE, 6100 HADERSLEV, tlf. 74-579146.
JENS KRISTIAN JUUL, landmand/mekaniker, født d. 21.-3.-1968, søn af Annemarie og 
Geert Juul, bor sammen med Marianne Skau, sygeplejeelev, født d. 25.-3.-1966, darter 
af Grethe og Magnus Skau.
J.K.J. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården i 1990 fra Mette 
Ravn. Ejendomsskyld 590.000. Areal 11,5 ha., heraf 3,5 ha. eng.
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Stuehuset er opført i 1905 og udvidet i 1920. Avlsbygningerne består af kvægstald, 
lade og maskinhus alle fra 1905 samt svinestald fra 1905 ændret til fyrrum i 1991. 
Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede, ærter og rug. Der er 1 halmfyr. 
J.K.J. driver gården sammen med Ørbyhage 20 som et I/S.

ØSBY NEDERGADE 8, ØSBY, 6100 HADERSLEV, tlf. 74-584203.
PETER LAUSTEN, gårdejer, født d. 9.-4.-1954, søn af Agathe og Anders Lausten, gift 
d. 8.-7.-1978 med Ellen Hansen, medhjælpende hustru, født d. 20.-7.-1950, datter af 
Kathrine og Peter Hansen. Parret har børnene: Martin, født d. 7.-3.-1977, Maria, født 
d. 16.-12.-1979, samt plejebørnene: Cim, født d. 8.-5.-1979, Tannia, født d. 3.-1.-1982, 
og Jan, født d. 20.-5.-1983.
P.L. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården i 1985 fra sin svigerfar 
Peter Hansen. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens 
eje siden 1.-7.-1909.
Ejendomsskyld 2.050.000. Areal 45 ha. Der er forpagtet 3 ha.
Stuehuset er opført i 1847 og restaureret senest fra 1990-91. Avlsbygningerne består 
af kvægstald fra 1920 ændret til svin i slutningen af 1960'erne, hønsehus fra 1950, 
hestestald m.m. fra 1955 ændret til svin i 1960, lade fra 1924 og maskinhus fra 1977. 
Gården drives med en slagtesvineprdtio på 8 stk. årligt. Planteproduktionens salgs
afgrøder er hvede, byg og fabriksroer. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, 
plansilo samt korntørreri med varm og kold luft.

ØSBY NEDERGADE 10, ØSBY, 
6100 HADERSLEV, tlf. 74-584144. 
JENS JØRGEN RUDBECK, gård
ejer, født d. 15.-9.-1927, søn af 
Kjerstine og Jakob Rudbeck, gift 
d. 1.-12.-1979 med Misse Rudbeck, 
født d. 23.-3.-1923. Parret har 
døtrene: Kirsten, født d. 18.-2.- 
1954, og Lis, født d. 6.-3.-1956. 
J.J.R. overtog gården d. 1.-6.- 
1958 fra sin mor Kjerstine Rud
beck. Nuværende ejer er 3. gene
ration på gården.

Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 33 ha., heraf tilkøbt 7 ha., der er 2 ha. skov og mose. 
13 ha. er forpagtet.
Stuehuset er opført i 1844. Avlsbygningerne består af svinestald og lade begge fra 
1975 samt lade fra omkr. 1800. Gården drives udelukkende med planteproduktion be
stående af hvede, byg, ærter, raps og sukkerroer. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker, 
korn- og plansiloer bege med varm g kold lufts tørreri samt træfyr.

ØSBY NÆSVEJ 164, "VESTERGÅRD", FLOVT, 6100 HADERSLEV, tlf. 74-584344.
ANNA ELISABETH GONGE, gårdejer, født d. 13.-3.-1924, datter af Marie Kjerstine 
og Hans Smidt, gift d. 30.-10.-1948 med Peter Clausen Gonge, født d. 20.-6.-1923. 
Parret har børnene: Anne Marie, født d. 2.-11.-1950, Vibeke, født d. 6.-9.-192, Erna, 
født d. 20.-8.-1953 og Britta, født d. 11.-3.-1957.
P.C.G. døde d. 30.-11.-1988.
A.E.G. er formand for Inre Missin isognet. Gården blev overtaget i 1948, den har 
været i slægtens eje siden 1498.
Ejendomsskyld 2.1Ö0.000. Areal 50 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1878. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestalde begge fra 
1912, lade fra 1877 og maskinhus fra 1930.

ØSBY NÆSVEJ 168, "DAMGÅRD", FLOVT, 6100 HADERSLEV, tlf. 74-584105.
ARNE SIMONSEN, gårdejer, født d. 21.-7.-1924, søn af Kristiane og Peter Simonsen, 
gift d. 15.-10.-1950 med Nanka Kathrine Buchholt, husmor, født d. 8.-2.-1927, datter 
af Lene og Bojsen Buchholt.
A.S. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården i 1963 fra sine for-
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aeldre Kristiane og Peter Simon
sen. Nuværende ejer er 3. gene
ration på gården.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 
33 ha., heraf tilkøbt 4,5 ha. 
"Damgård"s stuehus er opført i 
1860 og restaureret i 1982. Avls
bygningerne består af kvægstald 
fra omkr. 1650 ændret til svin i 
1971, svinestald fra 1650 moder
niseret i 1952, svinestalde fra 
1953 og 1970, hønsehus fra 1650,

baghus fra omkr. 1650 bruges nu som værksted samt lade fra før 1900. Gården drives 
udelukkende med planteproduktion bestående af fabriksroer, ærter og hvede. Der er 2 
traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo og kaloufer

ØSBY NÆSVEJ 173, "Æ GODS", FLOVT, 6100 HADERSLEV, tlf. 74-584699.
CHRISTIAN BUCK JEPPESEN, malersvend, født d. 2.-11.-1965, søn af Inger og Henry 
Jeppesen, bor sammen med Jeanette Christiansen, sygeplejerske, født d. 2.-9.-1965, 
datter af Else og Arne Christiansen.
C.B.J. overtog gården d. 1.-1.-1989 fra Mathilde Marie Hansen.
Ejendomsskyld 500.000. Areal 7,3 ha. Der er bortforpagtet 4,2. ha.
Stuehuset er opført i 1847 og restaureret i 1989. Avlsbygningerne består af kombine
ret kvæg- og svinestald samt vaskehus og fyrrum alle fra omkr. 1847 samt lade fra 
før 1900 restaureret i 1989. Besætningen består af 1 årsso, 1 ridehest og 1 får. Der er 
1 træfyr.

ØSBY SØNDERGADE 38, "NØR
GÅRD", HYSTRUP, 6100 HA
DERSLEV, tlf. 74-584333.
PETER MATHIAS BOLVIG, gård
ejer, født d. 1.-8.-1933, søn af 
Theodora og Enevold Bolvig, gift 
15.-9.-1962 med Margot Skursch, 
medhjælpende hustru, født d. 
14.-5.-1939, datter af Magda Ma
ria og G. Waldemar Skursch. 
Parret har døtrene: Lone, født 
d. 30.-4.-1965, og Hanne, født d. 
24.-9.-1967.
P.M.B. har været på Langelands Landbrugsskole. Han overtog gården i 1965 fra sin far 
Enevold Bolvig. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens 
eje siden 1923.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 42 ha.
Stuehuset er opført i 1923. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1872 moderniseret 
og ændret til svin i 1968, svinestald fra omkr. 1925 og lade fra 1872 udvidet til ma
skinhus i 1920'erne. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af hve
de, byg, raps og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo og korntørreri med 
kold luft.

ØSTERGÅRDS MØLLE 2, HOPTRUP, 6100 HADERSLEV, tlf. 74-575379.
KAJ HARTVIG, landmand, født d. 12.-5.-1916, søn af Annine og Hans Hartvig, gift d. 
21.-6.-1942 med Maren Lauritzen, husmor, født d. 28.-3.-1920, datter af Anne Johanne 
og Magnus Lauritzen. Parret har børnene: Hans Jørgen, født d. 9.-6.-1943, Anne-Lis, 
født d. 19.-1.-1945, Poul Arne, født d. 8.-3.-47, og Frede, født d. 27.-12-1949.
K.H. har været på Hoptrup Højskoles landbrugsafdeling. Han overtog gården i 1946 fra 
Peter Jessen.
Ejendomsskyld 700.000. Areal 13,1 ha., heraf tilkøbt 2,4 ha. Der er bortforpagtet 10 
ha.
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Østergårds Mølle 2's stuehus er 
opført i 1941 og løbende restau
reret. Avslbygningerne består af 
kombineret kvæg- og svinestald 
fra 1941 udvidet i 1960, hønsehus 
fra 1954 og lade fra 1960. Besæt
ningen består af 2 ungdyr af ra
cen SDM samt 30 høns. Der er 1 
traktor samt plansilo med varm 
og kold lufts tørreri.

ØSTERGÅRDS MØLLE 6, "ØSTER
GÅRDS MØLLE", HOPTRUP, 
6100 HADERSLEV, tlf. 74-575303. 
STEEN ØSTRUP, gårdejer, født 
d. 8.-2.-1954, søn af Hanne og 
Ejvind Østrup, gift d. 21.-12.- 
1988 med Dorte Sjøgren, fysio
terapeut, født d. 18.-6.-1955, 
datter af Aase og Carl Erik 
Sjøgren. Parret har døtrene: Dit
te Cecilie, født d. 5.-10.-1983, 
og Camille, født d. 9.-6.-1986.
S.Ø. har været på Lyngby Landbrugsskole. Han overtog gården i 1984 fra Fru Worm. 
Ejendomsskyld 2.800.000. Areal 78 ha., heraf 6 ha. skov og 5 ha. eng. Der er bort
forpagtet 5 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1850 og restaureret fra 1984-91. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og maskinhus begge fra omkr. 1850 samt lade fra omkr. 1850 restaureret i 1968 
og ajlebeholder. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af hvede, 
vinter- og maltbyg, vinter- og vårraps, ærter, lucerne og rug. Der er 2 traktorer, 
andel i mejetærsker, plansilo, korntørreri med varm og kold luft samt halmfyr.

ØSTERSKOVVEJ 3, LADEGÅRDS PARCELLER, 6100 HADERSLEV, tlf. 74-523269. 
SVEND ERIK OLSEN, deltidslandmand, født d. 21.-6.-1956, søn af Astrid og Svend 
Aage Olsen, gift d. 20.-6.-1981 med Birgit Søgaard, sygehjælper, født d. 16.-11.-1957, 
datter af Anne og Børge Søgaard. Parret har sønnerne: Brian, født d. 22.-3.-1981, og 
Steffan, født d. 29.-3.-1984.
S.E.O. er mekaniker. Han overtog gården i juli 1983 fra sin svigermor Anne Søgaard. 
Gården har været i slægtens eje siden 1951.
Ejendomsskyld 690.000. Areal 9 ha. Der er forpagtet 9,5 ha.
Stuehuset er opført i 1951 og restaureret fra 1984-90. Avlsbygningerne består af 
kvægstald og lade begge fra 1951, svinestald fra 1965 og maskinhus fra 1968. Gården 
drives udelukkende med planteproduktion bestående af raps, maltbyg og hvede. Der er 
2 traktorer, kornsilo, korntørreri med varm og kold luft samt træfyr.

ØSTERSKOVVEJ 15, LADEGÅRDS PARCELLER, 6100 HADERSLEV, tlf. 74-524358. 
SVEND HANSEN BØDKER, landmand, født d. 22.-1.-1927, gift d. 30.-3.-1954 med 
Anna Kirstine Pedersen, medhjælpende hustru, født d. 18.-12.-1932, datter af Line og 
Nis Pedersen. Parret har børnene: Henry, født d. 30.-10.-1955, John, født d. 18.-2.- 
1958, og Linda, født d. 25.-5.-1969.
S.H.B. overtog gården i 1960 fra Skov Larsen.
Ejendomsskyld 660.000. Areal 9 ha., heraf tilkøbt 3 ha. Jorden er bortforpagtet. 
uehuset er opført i 1929. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade begge fra 1929 
samt svinestald fra 1929 udvidet i 1975. Der er kornsilo samt korntørreri med varm 
og kold luft.
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ØSTERSKOVVEJ 18, LADEGÅRDS 
PARCELLER, 6100 HADERSLEV, 
tlf. 74-522697.
NIS LAURITZEN ERLANG, land
mand, født d. 8.-10.-1907, søn af 
Maren Kjestine og Hans Jensen 
Erlang, gift d. 24.-3.-1931 med 
Christine Poulsen, husmor, født 
d. 30.-11.-1911, datter af Hanni- 
ne og Johan Poulsen. Parret har 
døtrene: Maja, født d. 23.-3.-1931, 
og Margrethe, født d. 19.-2.-1936.

N.L.E. overtog gården d. 15.-9.-1947 fra sin far Hans Jensen Erlang.
Areal 18 ha., heraf tilkøbt 5 ha., der er frasolgt 5 ha. 17 ha. er bortforpagtet. 
Stuehuset er opført i 1878. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1951, hønsehus 
fra 1947 og lade fra 1930. Besætningen består af 3 moderfår, 1 vædder og 7 lam. Der 
er 2 traktorer, 6 kornsiloer samt korntørreri med varm og kold luft.

ØSTERSKOVVEJ 35, "EDSLUND", LADEGÅRDS PARCELLER, 6100 HADERSLEV, tlf. 
74-526621. VAGN MIDTGÅRD JENSEN, gårdejer, født d. 18.-10.-1944, søn af Dagny 
og Otto Jensen, gift d. 25.-3.-1967 med Ulla Schmidt, medhjælpende hustru, født d. 
25.-10.- 1943, datter af Andrea og Svend Schmidt. Parret har døtrene: Tina, født d. 
25.-4.- 1971, og Dorthe, født d. 1.-10.-1973.
U.S. er laborantmedhjælper.
V.M.J. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården i 1970 fra Henning 
Jensen. Ejendomsskyld 1.500.000 Areal 30 ha., heraf tilkøbt 7 ha. Der er forpagtet 58 
ha. Stuehuset er opført i 1786 og restaureret fra 1978-79. Avlsbygnigerne består af 
kvægstald fra 1786 siden moderniseret, kvægstald fra 1973, kornlade fra omkr. 1950 
ændret til foderlade i 1991, maskinhuse fra 1975 og 1991 samt udendørs køresilo. 
Gården drives med en kvægproduktion på 33 årskøer, 55 ungdyr og 20 slagtekalve af 
racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er vinterraps, vinter- og vårhvede, 
maltbyg og byg. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 finsnitter, korn- og plansiloer 
begge med varm og kold lufts tørreri.

ØSTERSKOVVEJ 37, "HYLDTOFTMINDE", LADEGÅRDS PARCELLER, 6100 HADER
SLEV, tlf. 74-531932.
KARL ERLANG, deltidslandmand, født d. 17.-11.-1948, søn af Else og Robert Erlang. 
K.E. har datteren Gitte, født d. 9.-9.-1981.
K.E. er skovarbejder, han overtog gården i 1978 fra sin far Robert Erlang. Nuværende 
ejer er 4. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.060.000. Areal 13,5 ha. Der er forpagtet 5,5 ha.
Stuehuset er opført i 1989. Avlsbygningerne består af maskinhus fra 1978. Gården 
drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg og havre. Der er 2 trak
torer, 1 mejetærsker, kornsilo, korntørreri med varm og kold luft samt træfyr.

ØSTERSKOVVEJ 54, LADEGÅRDS PARCELLER, 6100 HADERSLEV, tlf. 74-520509. 
JØRGEN LINDBERG PAULSEN, gårdejer, født d. 3.-7.-1943, søn af Maria og Nis Paul
sen, gift d. 29.-6.-1973 med Dora Pedersen, medhjælpende hustru, født d. 13.-8.-1949, 
datter af Rikke og Hans Pedersen. Parret har sønnerne: Carsten, født d. 4.-6.-1969, 
Hans Christian, født d. 8.-10.-1978, og Martin, født d. 22.-9.-1980.
J.L.P. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården i september 1972 fra 
sin far Nis Paulsen. Gården har været i slægtens eje siden 1948.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 33,5 ha., heraf tilkøbt 16 ha. Der er forpagtet 27 ha. 
Stuehuset er opført i 1908 og restaureret fra 1975-77. Avslbygningerne består af kvæg
stald fra omkr. 1908 moderniseret og udvidet i 1974 samt udvidet til ungkvæg i 1978, 
ungkvægstald fra 1966, værksted og garage fra før 1890, maskinhus fra 1980 og gyl
letank. Gården drives med en kvægproduktion på 45 årskøer, 55 ungdyr og 30 slagte
kalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, hvede og byg. Der er 
2 traktorer, andel i finsnitter samt kornsilo.
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ØVEJ 7, "SVERDRUPGÅRD", SVERDRUP, 6100 HADERSLEV.
INGE og BERTEL DALL, gårdejere. Omtales under under Baldersvej 200.
Parret overtog gården i 1979 fra Mathias Dahlmann.
Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 46 ha., heraf 5 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1833. Avlsbygningerne består af kvægstald, svinestald og lade 
alle fra 1952. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn og 
raps. Der er kornsilo samt korntørreri med varm og kold luft. Parret ejer og driver 
også Baldersvej 200, 6100 Haderslev.

ØVEJ 12, SVERDRUP, 6100 HADERSLEV, tlf. 74-584286.
MARTIN JENSEN OLSEN, gårdejer, født d. 19.-1.-1901, søn af Anne og Mads Olsen, 
gift i 1924 med Chatrine Olsen, husmor, født d. 28.-9.-1899. Parret har børnene: 
Mads, Tony, Henriette og Gerda.
M.J.O. overtog gården i 1936.
Areal 9 ha., heraf 1 ha. eng. Oorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført før 1700-tallet. Avlsbygningerne består af kvægstald, svinestald og 
lade.

AABENRAAVEJ 131, "LANGKJÆR", 6100 HADERSLEV, tlf. 74-566158.
INGER DAUGAARD-HANSEN, stud, agro, født d. 20.-11.-1964, datter af Birgit og 
Martin Daugaard-Hansen.
I.D.H. overtog gården i 1982 fra sin far Martin Daugaard-Hansen.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 20 ha.
Stuehuset er opført i 1912. Avlsbygningerne består af lade fra 1912. Gården drives 
udelukkende med planteproduktion bestående af juletræer, raps og vinterbyg.

AABENRAAVEJ 146, "PARADIS
GÅRDEN", LANGKÆR, 6100 HA
DERSLEV, tlf. 74-530311.
CARL NIELSEN, gårdejer, født 
d. 15.-12.-1934, søn af Maren og 
Carl Nielsen, gift d. 29.-3.-1958 
med Inger Jensen, pædagog, født 
d. 19.-8.-. 1934, datter af Karen 
og Kristian Jensen. Parret har 
børnene: Torben, født d. 17.-6.- 
1963, og Anne-Mette, født d. 
12.- 10.-1967.

C.N. er ingeniør. Han overtog gården i 1974 fra Anker Larsen.
Ejendomsskyld 1.074.000. Areal 10 ha., heraf tilkøbt 6,3 ha. Der er forpagtet 2 ha. 
Stuehuset er opført omkr. 1880 og restaureret fra 1972-87. Avlsbygningerne består af 
kombineret kvæg- og svinestald fra omkr. 1880 ændret til heste i 1972, hestestald fra 
1978 og lade fra 1947. Besætningen består af 12 avlsheste af racen Trakehner. Plan
teproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede og ærter. Der er 2 traktorer.

AABENRAAVEJ 155, "STENKJER", 
LANGKÆR, 6100 HADERSLEV, 
tlf. 74-529099.
ERNFRED SERO, gårdejer, født 
d. 3.-5.-1939, søn af Anne Hele
ne og Oskar Hansen. E.S. har 
børnene: Martin, født d. 4.-2.- 
1968, Marlene, født d. 5.-5.-1969, 
og Michael, født d. 26.-4.-1971. 
E.S. er områdeleder for Sygeple
jen. Han overtog gården d. 
1.-5.-1989 fra Albert Orbesen.
Ejendomsskyld 510.000. Areal 8,8 ha., heraf 0,5 ha. krat.
Stuehuset er opført i 1940 og restaureret i 1989. Avlsbygningerne består af kombine-
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ret kvæg- og svinestald fra 1940 ændret til stutteri i 1989, lade fra 1940 og maskin
hus fra 1990. Besætningen består af 1 årsammeko og 2 ungdyr af racen Hereford, 
desuden er der 3 rideheste, 3 ungheste og 3 føl af racen Dansk Varmblod samt 10 
høns. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 1 traktor samt kombifyr.

AABENRAAVEJ 164, "VESTER- 
HOLM", GRØDEBØL, 6100 HA
DERSLEV, tlf. 74-522655.
SVEN KNUDSEN, gårdejer, omta
les under Grødebølvej 17, Hader
slev.
S.K. overtog gården i 1986 fra 
sin far Hans Knudsen.
Ejendomsskyld 2.250.000. Areal 
55 ha., heraf 7 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1933. Avls
bygningerne består af svinestald 

fra 1933 moderniseret og udvidet i 1975, sostald fra 1975 og kornlade med silo fra 
1979. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg, hvede og 
raps. Der er kornsilo samt korntørreri med varm og kold luft.
S.K. ejer og driver også Grødebølvej 17, 6100 Haderslev, og Knagstedvej 1, i Vojens 
Kommune.

AARØ 70, "Æ LYKKE", AARØ, 6100 HADERSLEV, tlf. 74-584810.
HANS GRØNBÆK, gårdejer, født d. 23.-7.-1926, søn af Thora og Svend Grønbæk Lin
trup, gift d. 9.-5.-1952 med Karen Margrethe Jepsen, medhjælpende hustru, født d. 
2.-12.-1930, datter af Anna E. og Anton Jepsen. Parret har børnene: Gitta, født d. 
10.-9.-1952, Aase, født d. 17.-12.-1953, Marianne, født d. 20.-2.-1954, og Inger, født 
d. 27.-5.-1956.
H.G. driver kolonial engros i Haderslev. Han overtog gården i 1970 fra Jørgen Jørgen
sen. Ejendomsskyld 960.000. Areal 15 ha., heraf 4 ha. mose.
Stuehuset er opført i 1934 og restaureret i 1980. Avlsbygningerne består af kombine
ret lade og kvægstald fra 1934 restaureret i 1980 samt 2 maskinhuse fra 1990 udvidet 
i 1991. Besætningen består af 9 årsammekøer og 8 ungdyr af racen Hereford. Plante
produktionens salgsafgrøde er raps. Der er 2 traktorer, kornsilo, korntørreri med varm 
og kold luft samt træ- og halmfyr.

AARØ 92, "KONGSGÅRDEN", AARØ, 6100 HADERSLEV, tlf. 74-584193.
BJARNE JEPSEN, gårdejer, født d. 21.-2.-1957, søn af Martha og Paul Jepsen, bor 
sammen med Hanne Lorenzen, kontorassistent, født d. 9.-11.-1961, datter af Ulla og 
Holger Lorenzen.
B.J. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården i 1986 fra sine 
forældre Martha og Paul Jepsen. Gården har været i slægtens eje siden 1954.
Areal 33,5 ha., heraf 5 ha. eng. Der er forpagtet 31 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1860 og siden restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1985, svinestald fra omkr. 1860, foderlade fra 1987 og lade fra omkr. 1860 
moderniseret til kalve i 1985. Gården drives med en kvægproduktion på 40 årskøer, 50 
ungdyr og 10 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede og 
byg. Der er 3 traktorer og 1 mejetærsker. Man har 1 skoledreng til hjælp.

AARØ 125, NØRRE BØGES, 6100 HADERSLEV.
ASTA CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 30.-5.-1932, datter af Esther og Henry Mor
tensen, gift d. 20.-7.-1955 med Hans Chritian Christensen, født d. 10.-3.-1925, søn af 
Berthine og Andre R. Christensen. Parret har børnene: Bruno, født d. 3.-4.-1955, 
Erling, født d. 27.-4.-1956, Jonna, født d. 17.-9.-1957, Birgit, født d. 14.-2.-1959, 
Bjarne, født d. 1.-2.-1960, og Sonja, født d. 4.-9.-1961.
A.C. overtog gården i 1965 fra Hans Paag.
Ejendomsskyld 540.000. Areal 16,6 ha., heraf 1 ha. eng.
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Aarø 125's stuehus er opført i 
1935. Avlsbygningerne består af 
kombineret kvæg- og svinestald 
samt lade begge fra 1967 og ga
rager fra 1935. Gården drives 
udelukkende med planteprodukti
on bestående af hvede og byg. 
Der er 2 traktorer og 1 meje
tærsker.

AARØ 128, NØRRE BØGES, 
6100 HADERSLEV, tlf. 74-583283. 
CHRISTIAN LUND, gårdejer, 
født d. 24.-5.-1933, søn af Telle 
og Niels Lund, gift d. 5.-10.-1958 
med Metha Thuesen, udearbejden
de, født d. 30.-10.-1939, datter 
af Helene og Hans Peter Thue
sen. Parret har børnene: Flem
ming, født d. 26.-1.-1959, og 
Brita, født d. 28.-4.-1967.
C.L. overtog gården i 1960 fra
Rasmus Jørgensen. Sønnen Flemming købte i 1980 halvpart i gården, han har været på 
Gråsten Landbrugsskole.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 55 ha., heraf tilkøbt 45 ha. Der er forpagtet 30 ha. 
Stuehuset er opført i 1929. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald 
fra 1929 moderniseret til køer i 1982, frugtlade fra 1929 siden ændret til garage og 
værksted, ungkvægstald fra 1988, lade fra 1979, maskinhus fra 1976, gylletank og 3 
indendørs køresiloer. Gården drives med en kvægproduktion på 78 årskøer, 85 ungdyr 
og 20 slagtekalve af racen SDM, desuden er der hareopdræt bestående af 3 par. Plan
teproduktionens salgsafgrøder er vinter- og vårbyg samt vinterhvede. Der er 4 trak
torer, 1 rendegraver, 1 finsnitter og staldvarme til stuehuset.

AARØ 142, AARØ BY, 6100 HADERSLEV, tlf. 74-584484.
PETER HANSEN, gårdejer, født d. 12.-2.-1914, søn af Marie og Iver Hansen, gift d. 
11.-3.-1942 med Thyra Fallesen, husmor, født d. 17.-10.-1914, datter af Marie og 
Laurids Fallesen. Parret har børnene: Iver, født d. 25.-5.-1942, Lars Peter, født d. 
7.-7.-1950, Herdis, født d. 14.-11.-1952, og Gunner, født d. 18.-9.-1955.
P.H. overtog gården i 1947 fra sin far Iver Hansen. Gården har været i slægtens eje 
siden 1700.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 49 ha., heraf 5 ha. eng og 15 ha. strandeng. Der er 
bortforpagtet 12 ha.
Stuehuset er opført før 1850 og restaureret i 1980. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1848.. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg, 
hvede og raps. Der er 1 traktor.

AARØ 144, "AAR0GÄRD", AARØ, 6100 HADERSLEV, tlf. 74-584491.
UWE NIELSEN, gårdejer, født d. 10.-6.-1929, søn af Amalie og Johannes Iver Nielsen, 
gift d. 30.-10.-1954 med Tilly Markussen, husmor, født d. 22.-6.-1934, datter af 
Johanna og Andreas Markussen. Parret har børnene: Elke, født d. 16.-3.-1955, Heike, 
født d. 1.-4.-1962, og Angelika, født d. 28.-8.-1964.
U.N. er digegreve. Han forpagtede gården i 1954 og overtog den i 1959 fra sin far 
Johannes Iver Nielsen. Gården har været i slægtens eje siden 1941. Datteren Elke og 
Robert Nebel overtog gården d. 1.-7.-1991.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 41 ha., heraf tilkøbt 26 ha., der er 9 ha. strandeng. 4 
ha. er forpagtet.
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Stuehuset er opført i 1844. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1844, desuden er 
der 1 hus fra 1858, som blev restaureret til beboelse i 1974. Besætningen består af 13 
moderfår. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, hvede, rug og byg. Der er 2 trak
torer, 1 mejetærsker, kornsilo samt korntørreri med varm og kold luft.

AARØ 145, "BRUMMERSGÅRD", 
AARØ BY, 6100 HADERSLEV, 
tlf. 74-584623.
KNUD BRUMMER, gårdejer, født 
d. 4.-7.-1907, søn af Inger og 
O.L. Brummer, gift d. 26.-10.- 
1936 med Mette Buch, husmor, 
født d. 11.-3.-1907, datter af 
Kirstine og Kristen Buch. Parret 
har sønnerne Erik, født d. 27.- 
11.-1945 og død i 1981, samt 
Ole, født d. 30.-6.-1948.

K.B. er kirkeværge, han har været på Ladelund Landbrugsskole og er formand for for
samlingshuset. Han overtog gården i 1960 fra Statens Jordlovsudvalg.
Ejendomsskyld 880.000. Areal 30 ha., heraf 15 ha. strandeng.
Stuehuset er opført i 1860 og restaureret fra 1963-83. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra før 1825 moderniseret i 1965 samt lade fra 1906. I 2 af stuehusets stuer er 
der museum. Besætningen består af 4 rideheste og 1 føl. Planteproduktionens salgs
afgrøder er fremavlet rug og raps. Der er 2 traktorer. Maskinstation bruges til mark
arbejdet.

AARØ 147, AARØ, 6100 HADER
SLEV.
ANTON NISSEN, gårdejer, født 
d. 13.-8.-1908, søn af Dagmar 
Nicoline og Jørgen Nissen, gift 
d. 14.-10.-1932 med Meta Han
sen, født d. 9.-6.-1909, datter af 
Kathrine og Laurids Hansen.
A.N. overtog gården i 1947 fra 
sin far Jørgen Nissen. Gården 
har været i slægtens eje siden 
1745.
Ejendomsskyld 850.000. Areal 25 ha., heraf 7 ha. saltvandseng.
Stuehuset er opført i 1860. Avlsbygningerne består af kvægstald, svinestald og lade 
alle fra før 1800 restaureret i 1840 og igen i 1950'erne. Der er 1 traktor.

AARØ 215, AARØ, 6100 HADER
SLEV, tlf. 74-584395.
JØRGEN NISSEN, landmand, født 
d. 11.-10.-1912, søn af Dagmar 
Nicoline og Jørgen Nissen, gift 
d. 7.-5.-1948 med Ragnhild Niel
sen, husmor, født d. 15.-10.-1925, 
datter af Anine Nicoline og Jens 
Peder Nielsen. Parret har børne
ne: Birthe, født d. 12.-10.-1946, 
Jørgen, født d. 13.-10.-1948, Han
ne, født d. 26.-3.-1950, Grethe,

født d. 19.-4.-1952, og Poul, født d. 23.-5.-1955.
J.N. overtog gården i 1935 fra sin far Jøgen Nissen. Gården har været i slægtens eje 
siden 1907. Ejendomsskyld 490.000. Areal 7 ha., heraf 1 ha. eng. Jorden er bortforpag
tet. Stuehuset er opført i 1907. Avlsbygningerne består af kombineret lade og kvæg
stald fra 1907, lade fra 1950-51 samt hønsehus.
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AARØ 216, RØRHAVE, 6100 HADERSLEV, tlf. 74-584679.
PETER ERICHSEN NIELSEN, husmand, født d. 18.-11.-1911, søn af Valdborg og Jeppe 
Nielsen, gift d. 15.-3.-1952 med Karen Margrethe Iversen, husmor, født d. 28.-1.-1927, 
datter af Karoline og Karl Iversen. Parret har børnene: Tommy, født d. 25.-2.-1947, 
Jan, født d. 3.-10.-1952, Kim, født d. 2.-5.-1955, og Gitte, født d. 19.-10.-1959.
P.E.N. er fisker. Han overtog gården i 1937 fra sin far Jeppe Nielsen. Gården har 
været i slægtens eje siden 1900.
Ejendomsskyld 500.000. Areal 14 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1790. Avlsbygningerne består af kvægstald fra omkr. 1790 
og lade fra 1926. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg 
og hvede. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og halmfyr.

brugsskole. Han overtog gården i 1950

AARØ 230, AARØ, 6100 HADER
SLEV, tlf. 74-584371.
HARALD RAUN, gårdejer, født 
d. 23.-10.-1919, søn af Ida og 
Iver Raun, gift d. 15.-4.-1950 
med Marie Elisabeth Reinholdt, 
husmor, født d. 11.-4.-1918, dat
ter af Mette Helene og Christian 
Reinholdt. Parret har børnene: 
Leif, født d. 12.-3.-1951 og Anet
te, født d. 4.-1.-1953.
H.R. har været på Gråsten Land-

Karl Weiland.
Areal 10,5 ha., heraf tilkøbt 3,5 ha., der er frasolgt 3,6 ha. 2,5 ha. er bortforpagtet. 
Stuehuset er opført i 1931 og restaureret i 1987. Avlsbygningerne består af kombine
ret kvægstald og lade fra 1931, hønsehus fra omkr. 1938, lade fra 1959 og garage. 
Besætnigen består af høns. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 2 trak
torer og 1 kornsilo.

AARØ 242, AARØ, 6100 HADER
SLEV, tlf. 74-584835.
POUL ERIK NISSEN, minkavler, 
født d. 23.-5.-1955, søn af Ragn
hild og Jørgen Nissen, gift d. 
19.-6.-1982 med Mona Sonntag, 
sygehjælper, født d. 5.-2.-1958, 
datter af Jytte og Heinrich Sonn
tag. Parret har børnene: Kim, 
født d. 3.-2.-1983, og Anja, født 
d. 8.-10.-1985.
P.E.N. har været på Ladelund 
Landbrugsskole. Han overtog gården i 1981 fra Erna Christiansen.
Areal 22 ha., heraf tilkøbt 7 ha. Havet har taget 10 ha. Der er forpagtet 12 ha. 
Stuehuset er opført i 1932 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kom
bineret lade, kvæg- og svinestald fra 1932 ændret til pelseri i 1985 samt 9 minkhaller 
fra 1982-88. Gården drives som minkfarm med 500 minktæver. Planteproduktionens 
salgsafgrøder er raps, rug, byg og hvede. Der er 3 traktorer og 1 mejetærsker.

AARØ 259, 6100 HADERSLEV, tlf. 75-584996.
KIM NIELSEN, gårdejer, født d. 2.-5.-1955, søn af Karen Margrethe og Peter Nielsen, 
gift d. 15.-10.-1983 med Birgit Nielsen, rengøringsassistent, født d. 22.-2.-1958, datter 
af Bodil og Niels Eskild Nielsen. Parret har børnene: Bjarke, født d. 15.-8.-1984, tvil
lingerne Lea og Tina, født d. 27.-9.-1986, Tina døde d. 29.-9.-1986, samt datteren 
Lina, født d. 12.-10.-1987.
K.N. er VVS-montør. Han overtog gården sammen med broderen Jan Nielsen d. 1.-4.- 
1986 fra Bent Larsen.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 33,5 ha., heraf tilkøbt 10 ha.
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Stuehuset er opført i 1927 og restaureret fra 1986-91. Avlsbygningerne består af 
kombineret kvæg- og svinestald samt garage og hønsehus alle fra 1927 samt maskinhus 
fra 1987. Besætningen består af 18 moderfår. Planteproduktionens salgsafgrøder er 
byg, hvede og raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og varmepumpe vand til luft.

AARØ 272, HØRFRØLØV, 6100 HADERSLEV, tlf. 74-584435.
ANNA TOVE ANDERSEN, gårdejer, født d. 8.-4.-1934, datter af Helga og Niels Lund, 
bor sammen med Hans Werner May, sparekassefuldmægtig, født d. 31.-7.-1942, søn af 
Augusta og Børge May. Parret har sønnerne: Hans Henrik, født d. 21.-9.-1969, og 
Svend Erik, født d. 13.-11.-1972.
A.T.A. overtog gården d. 15.-4.-1956 fra Hans Sønnichsen.
Ejendomsskyld 620.000. Areal 15,7 ha. Der er bortforpagtet 15 ha.
Stuehuset er opført i 1934 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kombine
ret kvæg- og svinestald fra 1934 moderniseret og udvidet i 1963, sostald fra omkr. 
1946 ændret til havestue i 1989 samt lade fra 1948. Besætningen består af høns, 
ænder og gæs.

AASTRUP ALLE 11, "AASTRUPGÅRD", NEDER AASTRUP, 6100 HADERSLEV, tlf. 
74-522884.
AUGUS BRUHN, gårdejer, født d. 25.-5.-1941, søn af Elsebeth og Georg Bruhn, gift d. 
15.-11.-1964 med Karin Petersen, medhjælpende hustru, født d. 24.-6.-1945, datter af 
Nanni og Jens Petersen. Parret har døtrene: Elisabeth, født d. 11.-5.-1965, Birgitte, 
født d. 1.-9.-1966, og Monika, født d. 29.-5.-1976.
A.B. har været på Gråsten og Tinglev landbdrugsskoler. Han overtog gården i 1968 fra 
Peter Bruhn. Nuværende ejer er 4. generation på gården.
Ejendomsskyld 7.000.000. Areal 186 ha., heraf tilkøbt 5 ha., der er 12 ha. skov.
Stuehuset er opført omkr. 1850 og restaureret i 1970. Avlsbygningerne består af kvæg
stald, lade og maskinhus alle fra 1968 samt gylletank. Gården drives med en kødkvægs
besætning på 20 årsammekøer, 10 ungdyr og 10 slagtekalve af racen Charolais. Plan
teproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter, hvede og maltbyg. Der er 4 traktorer, 1 
mejetærsker, kornsilo, gennemløbstørreri med varm luft og portionstørreri med kold 
luft.

AASTRUP ALLE 41, "TOFTEGÅR
DEN", OVER AASTRUP, 6100 
HADERSLEV, tlf. 74-523194.
JENNY EFSEN IVERSEN, gård
ejer, født d. 15.-4.-1929, datter 
af Elly og Hans Efsen, gift d. 
1.-6.-1965 med Eskild Iversen, 
gårdejer, født d. 12.-2.-1943, søn 
af Kathrine og Johan Iversen. 
Parret har datteren Birgit, født 
d. 12.-8.-1965.
J.E.I. er husholdningslærer og for
mand for Menighedsrådet. Parret 
overtog gården i 1966 fra Friis.

Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 50 ha. Der forpagtet 20 ha.
Stuehuset er opført i 1870. Avlsbygningerne består af kvægstald, svinestald og lade 
alle fra 1929, hønsehus fra 1976, maskinhus fra 1976 og udendørs køresilo. Gården 
drives med en kvægproduktion på 20 årskøer, 22 ungdyr og 13 slagtekalve af racen 
SDM, der er en svineproduktion på 2 årssøer, der produceres 80 slagtesvin årligt, des
uden er der 35 høns. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, byg og raps. Der er 
3 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo samt korntørreri med varm og kold luft.

AASTRUP ALLE 60, "MARGRETHEGÅRDEN", OVER AASTRUP, 6100 HADERSLEV, 
tlf. 74-523192.
KNUD BERG, gårdejer, født d. 9.-7.-1934, søn af Inge og Jesper Berg, gift d. 10.-7.- 
1960 med Marie Schmidt, medhjælpende hustru, født d. 17.-I.-1935, datter af Hanne
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og Harald Schmidt. Parret 
har døtrene: Hanne, født 
d. 8.-2.-1963, og Inge, født 
d. 30.-11.-1967.
Knud Berg har været på 
Ladelund Landbrugsskole. 
Han overtog første halvdel 
af gården i 1963 og resten 
i 1967 fra sin far Jesper 
Berg. Nuværende ejer er 
11. generation på gården, 
som har været i slægtens 
eje siden 1695.
Ejendomsskyld 4.800.000. 
Areal 122 ha., heraf til

købt 11 ha., der er 11 ha. skov og 8 ha. vedvarende græs.
Stuehuset er opført i 1843 og restaureret i 1960. Avlsbygningerne består af kvægstald, 
garage og værksted begge fra 1880 og ændret i 1930, svinestald ændret til kyllinger i 
1975, halmlade fra 1984, fedekyllingehus fra 1972, lade fra 1896 ændret med spalter 
til kvæg i 1965, maskinhus fra 1977 og lade med siloanlæg. Gården drives med en 
kødkvægsbesætning på 12 årsammekøer, 8 ungdyr og 6 slagtekalve af racen Charolais 
samt 1 avlstyr, desuden er der 25.000 slagtekyllinger ca. 6 gange årligt. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er raps, græsfrø, byg, hvede og lucerne. Der er 4 traktorer, 1 
mejetærsker, 2 tørresiloer, kornsilo, korntørreri med varm og kold luft samt halmfyr 
til kyllingehuse og korntørreringsanlæg. På gården er ansat 1 fast medhjælper.
K.B. ejer og driver også Aastrup Søndermark 15, 6100 Haderslev.

AASTRUP SØNDERMARK 15, OVER AASTRUP, 6100 HADERSLEV, tlf. 74-523192. 
KNUD BERG, gårdejer. Omtales under Aastrup Alle 60.
K.B. overtog gården i 1978 fra Peter Degn.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 18 ha., heraf tilkøbt 12 ha., der er 1 ha. skov. 
Stuehuset er opført omkr. 1920 og restaureret fra 1988-89. Avlsbygningerne består af 
kvægstald fra 1920 udvidet i 1972 samt lade fra omkr. 1920.
K.B. ejer og driver også Aastrup Alle 60, 6100 Haderslev.

AASTRUP SØNDERMARK 20, "SVANEGÅRDEN", OVER AASTRUP, 6100 HADER
SLEV, tlf. 74-522210.
JØRGEN GRAUGAARD, gårdejer, født d. 1.-8.-1956, søn af Krista og Aage Pedersen, 
gift d. 27.-7.-1991 med Edith Jepsen, planlægningsassistent, født d. 31.-5.-1962, datter 
af Lisbeth og Arne Jepsen. Parret har døtrene: Karin, født d. 14.-10.-1981, og Sandra, 
født d. 19.-2.-1991.
J.G. er udviklingschef. Han overtog gården d. 1.-12.-1990 fra Kirsten og Villy 
Lillelund.
Ejendomsskyld. 1.550.000. Areal 35 ha., heraf 11 ha. eng. Der er forpagtet 25 ha. 
Stuehuset er opført i 1912 og restaureret i 1985. Avlsbygningerne består af kom
bineret lade, kvæg- og svinestald fra 1978 samt maskinhus fra 1985. Besætningen be
står af 8 årsammekøer og 5 ungdyr af blandet Charolaisrace. Planteproduktionens 
salgsafgrøder er hvede og rug. Der er 2 traktorer, kornsilo, korntørreri med varm og 
kold luft samt træ kombifyr. Man har 1 skoledreng til hjælp.



OPLYSNINGER TIL BOV KOMMUNE 
indgået efter redaktionens slutning.

KRATHUSEVEJ 7, 6330 PADBORG, 
tlf. 74-676685.
MORTEN GUNDESEN, gårdejer, 
født d. 20.-2.-1934, søn af Inge 
og Nis Gundesen, gift d. 18.-11.- 
1961 med Kirsten Vestergård, 
medhjælpende hustru, født d. 
17.-7.-1938, datter af Kirstine og 
Anker Vestergård. Parret har bør
nene: Ole, født d. 24.-3.-1962, 
Lis, født d. 9.-6.-1963, og Svend, 
født d. 24.-11.-1965.
M.G. har været på Rødding Høj
skole med landbrugsfag og på

Landeland Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1967 fra Andreas Jepsen. 
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 27 ha., heraf tilkøbt 2 ha. Jorden er bortforpagtet. 
Alle bygningerne nedbrændte i 1978 og blev genopført med stuehus og lade samme år. 
Ægteparret er bosat Sofiedalvej 53 i Tinglev Kommune.
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Register for 
AUGUSTENBORG KOMMUNE

Register for 
BOV KOMMUNE

Almsted 5 - Arrehøj 31 -
Almstedskov 5 - Bejlhusvej 31 - 32
Anholt 5 - 6 Fjordvejen 32-
Asserballemark 6 - Frydendalvej 32- 33
Bakmosedam 6 - Gårdbækvej 33-
Bygaden 6 - 9 Harkærvej 33- 34
Frederiksgård 9-10 Hesteløkken 34-
Gammelgård 10- Hesteløkkevej 34- 35
Græskobbel 10- 11 Hokkerupgade 35- 36
Gundstrup 11- 12 Hærvejen 36- 37
Gyden 12- Hønsnap Bygade 37- 38
Helleved 12- 13 Hønsnapvej 38- 39
Hundslevvej 13- 14 Keldbjergvej 39-
Kanalvej 14- Kelstrupskovvej 39-
Kettingmark 14- 15 kolonisthusevej 39- 40
Langdel 15- 16 Kragelundvej 40- 41
Lykkevej 16- Krathusevej 41 - 42
Myrbjergvej 16- 17 Mosevej 42-
Møllevej 17- Nørreskovvej 42-
Naldmose 17- 18 Nørrevej 42- 43
Natmark 18- oksekærvej 43-
Nørregade 18- 19 Pluskærvej 43- 45
Osbækvej 19- Ryttervad 45-
Padholm 19- 20 Rønshovedvej 45- 46
Pindesholm 20- Simondysvej 46- 47
Sebbelev 20- 22 Skyttehusvej 47 -
Skærtoft 22- 23 Sofiedalvej 47-
Smedegade 23- Storegade 48-
Snurom 23- 24 Sønderbjerge 48-
Søndergade 24- 25 Sønderborgvej 48- 49
Sønder Kettingskov 25- 26 Sønderhavvej 49-
Vestergade 26- 27 Teglgård 49- 50
Østergade 27- 28 Tvillinghøj 50-
Østkystvejen 28- 29 Tøndervej 50- 51

Undelevvej 51 -
Vestergade 51 - 52
Vilsbækvej 52- 53
Østerbækvej 53-
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Register for 
BREDEBRO KOMMUNE

Register for 
BROAGER KOMMUNE

Ab terp 55- 59 Brovej 113-
Ballum Hede 59- Busholmvej 113- 115
Borg 59- 62 Bønnelandsvej 116-
Borg Mark 62- 63 Bøsbækvej 116-
Brinkvej 63- 64 Dyntvej 116- 118
Buntje Ballum 64- 66 Frydendal 118- 119
Buntje Mark 66- 67 Gammelmark 119-
Enklavevej 67 - Illervej 119- 120
Gallehøjvej 67- 68 Krammarksvej 120- 121
Harknag 68- Møllevænget 121-
Harres 68- 74 Mølmark 122-
Harresvej 74- 75 Nederballe 122-
Hedegårdsvej 75- 76 Nejst Møllevej 122- 123
Hovedvejen 76- 77 Nejsvej 123-
Husumvej 77- Nybølnorvej 124-
Høybergvej 77- 78 Overballe 124- 125
K. L. Knudsens Vej 78- Skeldebro 125-
Kringlum 78- 79 Skeldemark 125- 127
Kummerlev 79- 81 Skeldevej 127- 128
Lunde 82- Skodsbølvej 128-
Løgumklostervej 82- 83 Skrækkehøj 128-
Mollerup 83- 84 Slotsvej 128- 129
Møllebakken 84- Smøl 129-
Møllevej 84- 86 Stenbæk 129- 130
Nørby 86- 87 Stensigmose 130-
Nørrehus Ballum 87 - Vemminglundvej 131-
Nørrevej 87- 88 Wolffsgårdsvej 131- 132
Nørre Vollum 88- 89
Parkvej 89- 90
Randerup 90- 93
Randerup Østermark 93- 95
Rejsby Ballum 95- 96
Skast 96- 101
Spindborg 101-
Storde 101- 102
Svanstrupholmvej 102-
Sønder Vollum 102- 103
Tingvej 103- 104
Trælborg 104-
Trøjborgvej 104- 106
Vesterende 106- 107
Vestervej 107-
Vollum Østermark 107- 108
Østerende 108- 110
Øster Gammelby 110- 112
Aspe 112-
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Register for 
CHRISTIANSFELD KOMMUNE

Aller Møllevej 133- Møllegyde 172- 173
Allervej 133- Nefgårdvej 173- 174
Anderup Skovvej 134- 136 Nis Thuesensvej 174-
Anderup Søndervej 136- 137 Nordskovvej 174- 175
Anslet Landevej 137- Nørre Allé 175-
Avnøvej 137- 138 Omfartsvejen 176-
Bagvejen 138- 139 Overbyvej 176- 177
Bakkevej 139- Rudevej 177-
Bjerndrup Bygade 139- Rønkærgårdvej 177-
Bjerndrup Landevej 139- Sjølund Landevej 177- 179
Bjerning Kirkevej 140- Skomagergade 179-
Bojskov Byvej 140- 142 Skovbøllingvej 180-
Brabækvej 142- Skovrup Nørrevej 180- 182
Bruhnsmindevej 142- Skovrupvej 182- 183
Bukshavevej 142- 143 Smedeforte 183-
Christiansfeldvej 143- Sommerstedvej 183- 184
Domænevej 144- Stagagervej 184-
Errested Kirkevej 144- 145 Stationsvejen 184 -
Esbjergvej 145- Stavnsbjergvej 184- 185
Favnstrupvej 145- 146 Stenskrovej 185-
Frørup Landerupvej 147- Stenskærvej 185-
Frørup Skovvej 147- Strandvejen 186-
Frørupvej 147- 149 Stubbumgårdvej 186-
Frørup Østervej 149- Stubbum Landevej 186- 187
Gammelbyvej 150- Søndre Allé 187- 188
Hejlsmindebakken 150- Sønder Kapdrupvej 188- 189
Hjerndrup Kirkevej 150- 151 Sønderskovvej 189-
Hjerndrup Nørrevej 151 - Tapagervej 189-
Hjerndrup Stodsvej 151- 152 Terkeltoft 190-
Hjerndrupvej 152- 154 Tingskovhedevej 190-
Humlefægyde 154- Thomashusvej 190- 191
Hvinderupvej 154- 155 Toftegårdsvej 191-
Høgsgårdvej 155- 156 Torningvej 191- 193
Højgårdvej 156- Trappendalvej 193-
Høj mose vej 156- Tøndervej 193- 194
Højrup Overskovvej 157- 159 Vargårdevej 194-
Højvejen 159- Vejstruprød Landevej 195-
Hørregårdvej 159- 160 Vejstruprødvej 195- 197
Kabdrupvej 160- 161 Vestergade 197- 198
Knud Skovvej 161- 162 Vestermarksvej 198- 199
Kobberstedvej 162- Vajrumvej 199- 200
Kokærvej 162- 163 Ødisvej 201- 202
Koldingvej 163- Ästorpvej 202-
Kolstrup Bygade 163-
Kolstrup Landevej 164-
Kurkmarkvej 164- 165
Kystvejen 165-
Kær Møllevej 166-
Langagervej 166- 167
Langforte 167- 170
Mengvej 170-
Midtbyvej 171-
Mosbjergvej 171-
Mosvigvej 171-
Møgelballevej 171- 172
Mølbrovej 172-
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Register for 
GRAM KOMMUNE

Aftægten 203- 204 Vestermarksvej 263- 264
Arnum Nørremark 204- Voddergårdvej 264-
Birkvej 204- Äbenråvej 264-
Brandehofvej 204- 205 Årupvej 264-
Brogårdvej 205-
Brændenstrupvej 205- 207
Endrupskov Byvej 207- 208
Engvej 208-
Folevej 208- 213
Frydendahlsvej 213- Register for
Fælledvej 213- 214 GRÅSTEN KOMMUNE
GI. Arnumvej 214-
GI. Kirkevej 214- 215 Avntoftvej 265- 266
Haderslevvej 215- 216 Bojskovvej 266- 267
Hedevej 216- Bovrupvej 268-
Hesteløkken 216- Buskmosevej 268- 269
Holtvej 216- 217 Bækken 269- 270
Horngårdsvej 217- 218 Feldstedvej 270- 271
Hygumvej 218- 219 Fiskbækvej 271- 272
Højrupvej 220- 222 Fjordvejen 272-
Jenningvej 222- 224 GI. Kirkevej 273-
Jonsborgvej 224- Krusåvej 273- 274
Kastrup Bygade 224- 225 Kværsløkke 274- 275
Kastrupvej 225- 226 Ladegårdskov 275- 276
Kirkevej 226- 229 Limbækvej 276-
Kongevej 229- 233 Lundtoftvej 276- 277
Kulsviervej 233- Lyngtoft 277-
Kærgårdvej 233- 234 Løgtoft 277- 278
Landbomarken 234- Melskovvej 278- 279
Lindetvej 235- Nederbyvej 279-
Lykkegårdvej 235- Sandagervej 280-
Marbækvej 235- 236 Snurom 280- 281
Nørremarksvej 236- 237 Søndertoft 281 -
Præsteskovvej 237- 238 Tummelsbjerg 281- 282
Ribelandevej 238- 241 Vellingtoft 282-
Rolighedsvej 241 -
Skakkenborgvej 241 -
Skibelundbjergvej 241- 242
Skjoldagerbyvej 242-
Skjoldagervej 242- 244
Skovgårdvej 244- 245
Skovløkkevej 245- 246
Skovmosevej 246- 247
Skærbækvej 247-
S tampemøllevej 247- 248
Stenholtvej 248- 249
Stensbækvej 249- 250
Sydvejen 250- 252
Sønderholmvej 252-
Søndermarksvej 252- 254
Tiset Forte 254-
Toftlundvej 255- 256
Torntvedvej 256-
Udsigtsvejen 256- 260
Vestergade 260- 262
Vester Lindetvej 262- 263
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Register for 
HADERSLEV KOMMUNE

Anhøjvej 283- 284 Hørlykkevej 342-
Baldersvej 284- Hørregårdsvej 342- 343
Barkholt 284- Oormorvej 343-
Boskovvej 284- 286 Ouhlsmindevej 343-
Bramdrup Bygade 286- 287 Oørlbjerg 344-
Bramdrup Lillefart 287- Oørlhagevej 344-
Bramdrup Vestergade 287- 288 Katrinehøj 345-
Bramhalevej 288- 289 Keldetvej 345- 347
Brorsbølvej 289- 290 Kelstrup Bygade 347- 348
Brunbjerg 290- 291 Kelstrupvej 348- 349
Bræråvej 291- 292 Kildager 349- 350
Bukholmvej 292- 293 Kjelderhave 350-
Bæk Møllenaf 293- Knavvej 350-
Christiansfeldvej 294- Knokbjerg 350- 351
Dalgårdsvej 294- Knorborgvej 351-
Djernæs Strandvej 294- 296 Korsvej 351- 352
Djernæsvej 296- 299 Krejselvej 352-
Dundelum 299- Kronborgvej 353- 354
Egedal 299- 300 Kvistrupvej 354- 355
Ejsbølvej 300- Kærsmindevej 355- 356
Elsager 300- 301 Ladegårdvej 356-
Erlevvej 301- Langdræt 356-
Errestedvej 301- 303 Langgyde 356- 357
Feldumvej 303- 304 Lauesgårdsvej 357-
Fjelstrupvej 304- 308 Lersig 357- 358
Flovt Bygade 308- Lunding Møllervej 358 -
Flovtvej 309- 310 Lundingvej 358- 359
Forretgårdvej 310- 312 Lundsvej 359- 360
Fredeshøj 312- Løntvej 360- 361
Fredstedvej 312- 313 Marstrup Bygade 361- 362
Færgevej 313- 314 Marstrup Møllevej 362-
Gammel Kapdrupvej 314- Medstedgårdsvej 362- 363
Gammelbrovej 314- 315 Moltrup Bygade 363-
Grarup Overby 315- 316 Moltrup Landevej 363- 364
Grarupvej 316- 317 Møllesvinget 364- 365
Gretbjergvej 317- Nautrup 365- 366
Grødebølvej 317- 318 Nr. Vilstrup Bygade 366- 368
Gymosevej 318- Nygårdvej 368-
Gåsevig 318- 319 Nyhavevej 368-
Hajstrupgade 319- 321 Nørballevej 369-
Halkløkke 321- 322 Nørbygårdvej 369- 370
Halkvej 322- 325 Nørskovgårdvej 370- 371
Hans Skousvej 325- 326 Oksbølvej 371- 372
Havegårdsvej 326- Olufskærvej 372- 373
Havvejen 326- 327 Ottanggårdvej 373- 374
Hejsager Næsvej 327- Over Kestrup 374- 375
Hejsager Strandvej 327- 329 Pamhulevej 375- 377
Hesagervej 329- 330 Petersmindevej 377-
Hellehøj 330- Poulsgårdvej 377- 378
Hestehaven 330- 331 Præsteskoven 378- 379
Hoptrup Hovedgade 331- 333 Raade Bygade 379- 381
Hoptrup Kirkeby 333- 335 Raursherred 381 -
Hovslundvej 335- 339 Ravnsborgvej 381 -
Hovstgyde 339- Ribe Landevej 382-
Hyrup Bygade 340- 341 Roskammervej 382- 383
Hytkærvej 341- 342 Rovstrupvej 383- 384
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Register for 
HADERSLEV KOMMUNE

Sdr. Vistrup Bygade 
Sillerup Møllevej 
Sillerup Skovvej 
Simmerstedvej 
Skovbyvej 
Skrædderkobbel 
Skærbæk 
Siethusvej 
Slukefter 
Småkærvej 
Sodegade 
Solkær 
Sparlundvej 
Stenderupvej 
Steppingvej 
Steveltvej 
Svenske Postvej 
Sverdrupvej 
Søgårdvej 
Sønderballe Hoved 
Tamdrupvej 
Tonneshøjvej 
Tormajvej 
Tøndervej 
Ultangvej 
Vandlinggårdvej 
Vandlingvej 
Ved Færgegården 
Venbjergvej 
Vernsgårdvej 
Vilstrup Bysving 
Vilstrup Næsvej 
Vilstrup Vestermark 
Vilstrupvej 
Vonsbækvej 
Ørby 
Ørbyhage 
Østerby Nedergade 
Øsby Næsvej 
Øsby Søndergade 
Østergårds Mølle 
Østerskovvej 
Øvej 
Aabenraavej 
Aarø 
Aastrup Alle 
Aastrup Søndermark

384- 385
385- 387
387- 388
388- 389
389- 390
390- 391
391- 392
392-
392-
392- 393
393- 394
394- 395
396-
396-397
397- 398
398- 400
400-
400- 402
402-
402- 403
403- 405
405- 406
406- 407
407-
407- 408
408-
408- 410
410-
410- 411
411- 412
412-
412- 413
413- 414
414- 415
415- 416
416- 417
418- 420
420-
420- 421
421 -
421- 422
422- 423
424-
424- 425
425- 429
429- 430
430-






