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FORORD

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

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

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

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

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

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

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

FORLAGET DANSKE LANDBRUG I/S
8600 Silkeborg
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HØJER

BALLUMVEJ 77, FRIFELT, 6280 HØJER, tlf. 74-782205.
ANDERS SCHACK BOSSEN, gårdejer, født d. 17.-7.-1933, søn af Christine Johanne og 
Christian Bossen, gift d. 27.-9.-1958 med Vera Vind, medhjælpende hustru, født d. 
28.-8.-1940, datter af Marie Christine og Harry Vind. Parret har børnene: Christian, 
født d. 12.-8.-1960, Hella, født d. 23.-7.-1962, og Heidi, født d. 17.-12.-1971.
A.S.B. forpagtede gården d. 1.-1.-1959, købte den d. 1.-1.-1970 fra sin far Christian 
Bossen. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som kom i slægtens eje i 1903, da 
den blev bygget.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 28,5 ha., der er frasolgt 5 ha. Der er forpagtet 10 ha. 
Stuehuset er opført i 1903 og restaureret fra 1970-90. Avlsbygningerne består af kvæg
stald, svinestald og lade, alle fra 1903, laden ombygget til kvæg i 1976, lade fra 1982 
og maskinhus fra 1972. Gården drives med en kvægproduktion på 32 årskøer, 32 ung
dyr og 18 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps 
og ærter. Der er 3 traktorer. Man anvender lidt husbondafløstning. Maskinstation 
bruges til høst.

BALLUMVEJ 84, FRIFELT, 6280 HØJER, tlf. 74-782803.
HANNE JENSEN, gårdejer, født d. 26.-11.-1922, datter af Marie og Christian Loren
zen, gift d. 5.-1.-1952 med Alfred Jensen, landmand, født d. 29.-3.-1925, søn af Marie 
og Christian Knudsen Jensen. Parret har børnene: Christian, født d. 26.-5.-1953, og 
Theodor, født d. 25.-7.-1956.
A.J. har været arbejdsmand ved Digelauget.
H.J. overtog gården d. 2.-1.-1973 fra sin bror Kristian Lorenzen, som havde gården 
efter faderen.
Ejendomsskyld 200.000. Areal 2,5 ha., der er frasolgt 7 ha. Jorden er bortforpagtet. 
Stuehuset har tidligere været Apostolsk Kirke, som blev opført i 1875, det er løbende 
restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald og svinestald begge frå 1920, lade 
fra 1941 og maskinhus fra 1975. Besætningen består af 1 hest.

BYVEJ 2, HJERPSTED, 6280 HØJER, tlf. 74-782974.
JOHN BOCK KNUDSEN, gårdejer, født d. 7.-10.-1953, søn af Marie Nielsine og 
Frands Nielsen Knudsen, har været gift med Margit Marie Knudsen, medhjælpende 
hustru/kontorassistent, født d. 22.-2.-1953, datter af Sara Cecilie og Jeppe Antoni 
Lykou. Parret har sønnen Teddy, født d. 10.-3.-1982.
J.B.K. overtog gården d. 31.-12.-1977 fra sin mor Marie Nielsine Knudsen. Gården har 
været i slægtens eje fra omkr. 1500.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 80 ha., heraf 2 ha. skov, 1 ha. hede og 3 ha. eng. Der 
er forpagtet 40 ha. fra moderens ejendom Sønderbygade 1, Hjerpsted.
Stuehuset er opført omkr. 1800 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af 
sostald fra 1973 ombygget til kostald i 1979, ungdyrstald, lade og maskinhus, alle fra 
1984. Gården drives med en kvægproduktion på 40 årskøer og 35 ungdyr af racen 
SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 4 traktorer, 1 
mejetærsker, kornsilo og anparter i vindmøllelaug. Maskinstation bruges til lidt af 
markarbejdet. Man har 1 skoledreng til hjælp.
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BYVEJ 10, HJERPSTED, 6280 HØJER, tlf. 74-782851.
CLAUS CLAUSEN NISSEN, gårdejer, født d. 28.-6.-1967, søn af Dagny og Ove Nissen, 
bor sammen med Lissi Matthiesen, fabriksarbejder/isenkræmmer, født d. 20.-1.-1971, 
datter af Ruth og Jens Matthiesen.
C.C.N. er lastbilchauffør og har været på Tønder Landbrugsskole. Han overtog gården 
d. 1.-3.-1991 fra Søren Christensen.
Ejendomsskyld 490.000. Areal 15 ha.
Stuehuset er opført i 1891 og restaureret i 1976. Avlsbygningerne består af kvæg- og 
svinestald, begge fra 1964, samt lade fra 1930. Gården drives udelukkende med plante
produktion bestående af korn, raps og ærter.

BYVEJ 16, "NØRREGÅRD", 
HJERPSTED, 6280 HØJER, tlf. 
74-782128.
OVE NISSEN, gårdejer, født d. 
4.-1.-1939, søn af Marie og Claus 
Nissen, gift d. 4.-1.-1964 med 
Dagny Gotthardsen, medhjælpen
de hustru, født d. 28.-1.-1944, 
datter af Kathrine og Niels Gott
hardsen. Parret har børnene: Ul
la, født d. 10.-7.-1964, Mona, 
født d. 11.-3.-1966, og Claus, 
født d. 28.-6.-1967.

O.N. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-1.-1973 fra sin 
far Claus Nissen. Gården har været i slægtens eje siden 1705.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 57,4 ha., heraf 3 ha. eng. Der er forpagtet 25 ha. 
Stuehuset er opført omkr. 1700 og restaureret flere gange senest i 1978. Avlsbygnin
gerne består af kvægstald fra 1956, spaltestald til ungdyr fra 1976, svinestald fra 
1952, maskinhus fra 1975 og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 30 
årskøer, 60 ungdyr og 15 slagtekalve af racen DRK, desuden er der en slagtesvine- 
produktion på 100 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ær
ter. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, varm lufts tørreri, vindemølle an
parter og staldvarme anvendes til opvarmning af stuehuset. Maskinstation bruges til 
lidt af markarbejdet.

DUBORGVEJ 3, "KRONBORG", DUBORG, 6280 HØJER, tlf. 74-716264.
KRISTIAN MONRAD NIELSEN, gårdejer, født d. 25.-1.-1914, søn af Edele og Peter 
Monrad Nielsen, gift d. 29.-3.-1958 med Ingrid Reinholt, sygeplejerske, født d. 20.- 
5.-1922, datter af Mette og Christian Reinholt. Parret har datteren Jette, født d. 
5.-4.-1961.
K.M.N. har været på Vejlby Landbrugsskole og været i bestyrelsen for mejeriet. Han 
forpagtede gården i 1956, og købte den d. 1.-4.-1961 fra Jes Sørensen.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 63 ha., heraf 1,5 ha. plantage. Der forpagtet 5 ha. 
marskjord og 5 ha. agerjord.
Stuehuset er opført i 1907 og restaureret senest i 1980. Avlsbygningerne består af 
kostald fra 1966 udvidet i 1978, spaltestald til ungdyr fra 1978, svinestald fra 1966 
ombygget til kalvestald, lade fra 1972 og maskinhus fra 1975. Gården drives med en 
kvægproduktion på 50 årskøer, 70 ungdyr og 28 slagtekalve af racen SDM, desuden er 
der 2 heste. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 2 trak
torer. Maskionstation bruges til høst og gylleudkørsel. På gården er ansat 1 foder
mester. K.M.N. ejer og driver også Duborgvej 2, som er vurderet til 700.000, areal 25 
ha., gården er oprindelig bygget som husmandssted i 1959.

DUBORGVEJ 4, DUBORG, 6280 HØJER, tlf. 74-716265.
JOHANNES CHRISTIANSEN NIELSEN, gårdejer, født d. 3.-10.-1931, søn af Marga og 
Gregers Nielsen, gift d. 11.-5.-1956 med Anne Marie Petersen, medhjælpende hustru, 
født d. 29.-10.-1935, dater af Alma og Anders Petersen. Parret har børnene: Anders, 
født d. 7.-4.-1958, Erik, født d. 6.-5.-1965, og Margit, født d. 2.-4.-1967.
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Johannes C. Nielsen har været 
på Rødding Højskole med land
brugsfag. Han overtog gården d. 
1.-3.-1959 fra sin kones onkel. 
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 
42 ha., heraf tilkøbt 21 ha. Der 
er forpagtet 18 ha.
Stuehuset er opført i 1907 og re
staureret i 1959. Avlsbygningerne 
består af kvæg- og svinestalde 
fra 1965 ombygget til kostald i 
1975, spaltestald til ungdyr fra 

1975, løsdriftsstald fra 1978, maskinhus fra 1977 og gylletank. Gården drives med en 
kvægproduktion på 40 årskøer, 65 ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM. Plante pro
duktionens salgsafgrøde er korn. Der er 3 traktorer, plansilo og varm lufts tørreri. På 
gården er ansat 1 fast medhjælper. Maskinstation bruges til høst.
J.C.N. ejer også bygningerne fra en nedlagt ejendom "Mariasminde", Duborgvej 7, der 
har før været landevejskro.

DUBORGVEJ 6, DUBORG, 6280 HØJER.
ANDERS PETERSEN NIELSEN, gårdejer, født d. 7.-4.-1958, søn af Anne Marie og 
Johannes Nielsen.
A.P.N. arbejder som landbrugsmedhjælper hos sin far, han har været på Ladelund og 
Riber Kjærgaard landbrugsskoler. Han overtog gården d. 1.-5.-1988 fra Hans Høeg. 
Ejendomsskyld 790.000. Areal 13,8 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1880 og restaurert i 1960. Avlsbygningerne består af kvæg- 
og svinestalde fra 1962 og ombygget til kvægstald i 1980, lade fra 1962 og maskinhus 
fra 1974. Besætningen består af 7 ammekøer og 7 ungdyr af en kødkvægsrace. Plante
produktionens salgsafgrøde er korn. Der er 1 traktor, kornsilo og varm lufts tørreri.

DUBORGVEJ 9, "KROGSGÅRD", DUBORG, 6280 HØJER, tlf. 74-716289.
KARSTEN H. BERGMANN, bonde, født d. 18.-4.-1954, søn af Gurli og Wanne Heide
mann Bergmann, gift d. 26.-4.-1978 med Jonna Ehmsen, medhjælpende hustru/køkken- 
leder, født d. 21.-6.-1958, datter af Ida og Marinus Ehmsen. Parret har børnene: Lone, 
født d. 7.-10.-1978, Henrik, født d. 25.-2.-1981, og Peter, født d. 29.-11.-1988.
K.H.B. har været på Riber Kjærgaard Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-5.- 
1978 fra sin mor og stedfar Gurli og Jens Krog, som byggede gården i 1977-78. Går
den er udflyttet fra Vestkystvej 9, den blev bygget efter en. stormflod. 
Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 44 ha. Der er forpagtet 72 ha.
Stuehuset er opført i 1977. Avlsbygningerne består af løsdriftsstald, malkestald, lade 
og maskinhus, alle fra 1977, og udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduk
tion på 70 årskøer, 100 ungdyr og 42 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 5 
ammekøer, 5 ungdyr og 1 tyr af racen Charolais. Planteproduktionens salgsafgrøder er 
korn, raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, 1 rende
graver og staldvarme anvendes til opvarmning af stuehuset. Maskinstation bruges til 
en del af markarbejdet.

EMMERLEV KLEV 6, EMMERLEV 
KLEV, 6280 HØJER, tlf. 74- 
782268.
JENS ANDRESEN BERGMANN, 
gårdejer, født d. 1.-2.-1929, søn 
af Anne Marie (Enni) og Peter 
Bergmann, gift d. 16.-10.-1954 
med Annemarie Andresen, med
hjælpende hustru, født d. 3.-12.- 
1933, datter af Christine og Jør
gen Andresen. Parret har børne
ne: Peter, født d. 10.-3.-1956,
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Hans Jørn, født d. 29.-4.-1959, og Jan, født d. 17.-8.-1965.
J.A.B. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han forpagtede gården d. 1.-11.-1954, og 
købte den d. 1.-7.-1955 af sin fra Peter Bergmann. Nuværende ejer er 3. generation 
på gården.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 43 ha., heraf tilkøbt 6 ha., der er 12 ha. marskjord. 
Der er forpagtet 3 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1730 og ombygget fra kro til almindelig beboelse i 1801. 
Avlsbygningerne består af kvægstald og svinestald begge fra 1960, lade fra 1939 og 
maskinhus fra 1962. Besætningen består af 18 ammekøer, 30 ungdyr og 1 tyr af racen 
Simmentaler. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 2 
traktorer, kornsilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af mark
arbejdet.

EMMERLEVVEJ 2, EMMERLEV, 6280 HØJER, tlf. 74-782198.
CARSTEN ANDERSEN RAHR, gårdejer, født d. 11.-4.-1963, søn af Ingrid og Aksel 
Rahr, forlovet med Jette Nicolaisen, kontorassistent, født d. 1.-4.-1969, datter af 
Martha og Laust Nicolaisen.
C.A.R. er betonarbejder, og han driver en del maskinstation fra ejendommen. Han 
overtog gården d. 1.-10.-1990 fra Sonja og Peter Carstensen.
Ejendomsskyld 800.000. Areal 14 ha.
Stuehuset er opført i 1985. Avlsbygningerne består af maskinhus fra 1985. Besæt
ningen består af 3 får. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der 
er 2 traktorer, 1 mejertærsker, 1 skårlægger og 1 rundballepresser.

EMMERLEVVEJ 10, "DIESAGER- 
GAARD", EMMERLEV, 6280 HØ
JER, tlf. 74-782098.
PETER JOHAN STORCK, gård
ejer, født d. 2.-6.-1959, søn af 
Agnete og Rasmus Storck, bor 
sammen med Conni Christensen, 
rengøringsassistent, født d. 8.- 
3.-1962, datter af Anne og Hans 
Christian Christensen. Parret har 
børnene: Heidi, født d. 22.-8.- 
1983, og Rasmus, født d. 5.-4.- 
1990.

P.J.S. er tømrersvend. Han overtog gården d. 1.-5.-1990 fra sin onkel Martin Storck. 
Ejendomsskyld 910.000. Areal 22 ha., der er frasolgt 6 ha.
Stuehuset er opført i 1925 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg- og 
svinestald fra 1925 ombygget til kvægstald i 1974, foderrum ombygget til spaltestald i 
1974, lade fra 1978 og maskinhus fra 1925. Besætningen består af 1 ammeko og 1 
ungdyr, det er krydsningsdyr. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der 
er 3 traktorer, halvpart i mejetærsker, kornsilo og varm lufts tørreri.
P.J.S. ejer også Nørremarken 19 i Højer.

EMMERLEVVEJ 13, EMMERLEV, 
6280 HØJER, tlf. 75-782776. 
JOHANNES KNUDSEN, gårdejer, 
født d. 11.-3.-1950, søn af Petra 
og Carl Knudsen, gift d. 20.-5.- 
1972 med Astrid Hansen, kontor
assistent, født d. 19.-12.-1951, 
datter af Andreas Hansen. Par
ret har børnene: Benjamin, født 
d. 16.-3.-1977, Lea, født d. 9.- 
5.-1978, Tabita, født 8.-4.-1986, 
og Elisabet, født d. 6.-7.-1988.
J.K. overtog gården d. 1.-4.-1986 fra sin far Carl Knudsen. Nuværende ejer er 3.
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generation på gården.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 37,5 ha., heraf tilkøbt 8 ha., der er 10 ha. marskjord. 
Der er forpagtet 20 ha. marskjord.
Stuehuset er opført i 1962. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1952 og 1987, 
svinestald fra 1964, lade fra 1952, maskinhuse fra 1975 og 1978, udendørs køresilo og 
gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 40 årskøer, 50 ungdyr og 20 slag- 
tekavle af racen SDM, desuden er der 5 årssøer, der produceres 100 slagtesvin årligt, 
og der er 4 moderfår. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der 
er 4 traktorer, 1 mejetærsker og kornsilo med varm lufts tørreri. Maskinstation bruges 
til lidt af markarbejdet.

EMMERLEVVEJ 25, EMMERLEV BY, 6280 HØJER, tlf. 74-782750.
HENRY og PETER MATTESEN, gårdejere. H.M. er født d. 11.-9.-1936, søn af Anne og 
Thomas Mattesen, gift d. 26.-11.-1960 med Johanne Marie Bahnsen, medhjælpende 
hustru, født d. 26.-2.-1940, datter af Christine og Andreas Bahnsen. Parret har bør
nene: Anne Christine, født d. 16.-7.-1961, Peter, født d. 7.-8.-1963, og Birthe, født d. 
19.-7.-1965.
H.M. er i bestyrelsen for Indkøbsforeningen i Husmandsforeningen. Han overtog gården 
i 1961 fra sin far Thomas Mattesen. Sønnen Peter indgik i 1986 et I/S med faderen, 
sønnen er dermed 3. generation på gården. P.M. er gift d. 13.-8.-1988 med Ellen 
Marie Degn Block. Parret har børnene: Thomas, født d. 12.-5.-1988, og Trine, født d. 
12.-4.-1990.
Ejendomsskyld 2.400.000. Areal 74 ha., heraf tilkøbt 60 ha., der er 15 ha. marskjord. 
Der er forpagtet 30 ha.
Stuehuset er opført i 1969. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestald fra 1920 
ombygget til kalvestald, svinestald fra 1965 ombygget til kostald i 1972, spaltestald 
til ungdyr fra 1979 udvidet i 1990, foderlade og foderhus fra 1979, maskinhus fra 1982 
og udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 76 årskøer, 120 ungdyr 
og 40 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, hvede og 
rug. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, kornsilo og varm lufts 
tørreri. På gården er ansat 1 fodermester.
H.M. bor i aftægtshuset Emmerlevvej 23 i Højer.

EMMERLEVVEJ 26, "BYVANG", 
EMMERLEV, 6280 HØJER, tlf. 
74-782262.
ADOLF SØRENSEN LUND, gård
ejer, født d. 11.-1.-1930, søn af 
Bodil og Anders Petersen Lund, 
gift d. 4.-12.-1971 med Dora Han
sine Jacobsen, medhjælpende hu
stru, født d. 14.-1.-1926, datter 
af Anna og Hans Jacobsen.
A.S.L. har været på Ladelund 
Landbrugsskole og er formand

for Nordschlesvigsk Kreatureksportforening. Han overtog gården d. 1.-8.-1964 fra sin 
far Anders Petersen Lund. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som kom i 
familiens eje i 1908.
Ejendomsskyld 2.300.000. Areal 73,1 ha., heraf tilkøbt 23 ha., der er 17 ha., marskjord 
og 5 ha. eng. Der er forpagtet 6 ha. græsjord i marsken.
Stuehuset er opført i 1908 og restaureret i 1971. Avlsbygningerne består af kvæg- og 
svinestalde fra 1907 ombygget til kostald i 1964, igen til- og ombygget i 1974 og ma
skinhus fra 1976. Gården drives med en kvægproduktion på 40 årskøer, 60 ungdyr og 
20 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ær
ter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo med varm lufts tørreri og staldvarme 
anvendes til opvarmning af stuehuset. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
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EMMERLEVVEJ 35, EMMERLEV, 6280 HØJER, tlf. 75-782607.
NIELS SØRENSEN LUND, gårdejer, født d. 29.-1.-1934, søn af Bodil og Anders Peter
sen Lund, gift d. 3.-5.-1975 med Ruth Hedensted Nielsen, medhjælpende hustru, født 
d. 7.-11.-1938, datter af Nielsine Kristine og Søren Dalgård Nielsen. Parret har 
børnene: Anders, født d. 25.-2.-1976, og Dorte, født d. 18.-5.-1978.
N.S.L. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-11.-1964 fra 
Hans Carl Toft.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 45 ha., heraf tilkøbt 15 ha., der er 11 ha. eng og 
marskjord. Der er forpagtet 18,5 ha.
Stuehuset er opført i 1787 og restaureret i 1975. Avlsbygningerne består af kvæg- og 
svinestalde fra 1787 ombygget til løsdriftsstald med spalter i 1974 samt lade og ma
skinhus fra 1979. Gården drives med en kvægproduktion på 28 årskøer, 40 ungdyr og 
15 slagtekavle af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, ærter og 
rasp. Der er 2 traktorer, kornsilo med varm lufts tørreri samt træfyr.

EMMERLEVVEJ 36, EMMERLEV, 6280 HØJER, tlf. 74-782360.
MARTIN REDLEFSEN, gårdejer, født d. 20.-2.-1940, søn af Crista og Andreas Red- 
lefsen, gift d. 26.-3.-1966 med Hildegard Bittrich, fabriksarbejder, født d. 21.-6.-1946. 
Parret har børnene: Andreas, født d. 26.-6.-1967, og Frank, født d. 22.-7.-1969.
M.R. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han forpagtede gården d. 1.-4.-1966, og 
købte den d.' 1.-4.-1970 fra sin far Andreas Redlefsen.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 33 ha., heraf tilkøbt 8 ha., der er 9 ha. marskjord. 
Der er forpagtet 12 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1840 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af 
kvæg- og svinestalde fra omkr. 1840 ombygget til kostald med spalter i 1977, lader 
fra 1932 og 1972 samt maskinhus fra 1972. Gården drives med en kvægproduktion på 
25 årskøer, 60 ungdyr og 15 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgs
afgrøder er korn og raps. Der er 3 traktorer, plansilo og varm lufts tørreri. Maskin
station bruges til høst og såning.

EMMERLEVVEJ 39, EMMERLEV, 6280 HØJER, tlf. 74-782563.
ERIK og ANDERS LUND, gårdejere. E.L. er født d. 24.-7.-1936, søn af Mette Marie 
og Anders Petersen Lund, gift d. 28.-11.-1962 med Johanne Jensen, medhjælpende 
hustru, født d. 9.-4.-1939, datter af Elise og Peter Mikkelsen Jensen. Parret har 
børnene: Anders, født d. 19.-1.-1964, og Elise Marie, født d. 10.-5.-1969.
E.L. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården i 1963 fra sin far 
Anders Petersen Lund, som købte gården 1923. I 1987 blev der dannet et I/S med søn
nen Anders, som dermed er 3. generation på gården.
A.L. er gift d. 6.-6.-1987 med Ketty Svarre Hansen. Parret har børnene: Anette, født 
d. 25.-2.-1988, og Henriette, født d. 27.-10.-1990.
Ejendomsskyld 2.500.000. Areal 81 ha., heraf tilkøbt 39 ha., der er 29 ha. marskjord. 
Der er forpagtet 60 ha.
Stuehuset er opført i 1875 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1876, kostald, ungdyr- og kalvestald, alle fra 1987, spaltestald til ungdyr fra 
1982, svinestald fra 1876, lader fra 1876 og 1935 samt gylletank. Gården drives med 
en kvægproduktion på 70 årskøer, 170 ungdyr og 40 stude af racerne SDM og DRK, 
desuden er der 120 moderfår. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der 
er 3 traktorer og kornsilo med varm lufts tørreri. På gården er ansat 1 fast med
hjælper. Maskinstation bruges til høst og roeoptagning.

ENGSVINGET 3, SDR. SEJERSLEV, 6280 HØJER, tlf. 74-782384.
ANTON MARIUS LUND, gårdejer, født d. 1.-7.-1935, søn af Maja og Valdemar Lund, 
gift d. 26.-2.-1973 med Elisabeth Margrethe Andreasen, lærer, født d. 26.-2.-1938, 
datter af Ninna og Erik Andreasen. Parret har børnene: Henrik Valdemar, født d. 
8.-9.-1973, og Søren Troels, født d. 27.-11.-1975.
A.M.L. har været på Tune Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1971 fra sin 
far Valdemar Lund. Nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 48 ha., heraf tilkøbt 4 ha. Der er forpagtet 17 ha.
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Engsvinget 3's stuehus er opført 
i 1879 og restaureret i 1973. 
Avlsbygningerne består af kvæg- 
og svinestalde fra 1989 ombygget 
til køer og undyr i 1975-76, ma
skinhus fra 1948 og udendørs kø- 
resilo. Gården drives med en 
kvægproduktion på 34 årskøer, 
100 ungdyr og 15 stude af racen 
DRK samt 2 ammekøer og 2 ung
dyr af racen Simmentaler, des
uden er der 1 ged. Planteproduk

tionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 3 traktorer, kornsilo og træfyr. Maskin
station bruges til en del af markarbejdet. Man har 1 skoledreng til hjælp.

GALGEVEJ 1, VESTERMARK, 6280 HØJER, tlf. 74-782551.
ASBJØRN BOSSEN, gårdejer, født d. 26.-8.-1953, søn af Ester Marie og Johan Bossen, 
gift d. 19.-1.-1991 med Eva Elise Schmidt, specialarbejder, født d. 23.-1.-1958, datter 
af Ketty og Hans Schmidt.
A.B. arbejder ved Hartmann i Tønder, han har været på Ladelund og Riber Kjærgaard 
landbrugsskoler. Han overtog gården d. 1.-10.-1977 fra sin far Johan Bossen, som 
byggede ejendommen som husmandssted i 1953.
Ejendomsskyld 890.000. Areal 25 ha., heraf tilkøbt 2,5 ha. Der er forpagtet 12,5 ha. 
fra faderens ejendom Tøndervej 5.
Stuehuset er opført i 1953 og restaureret fra 1988-91. Avslbygningerne består af 
kvægstald, lade og svinestald, alle fra 1953 og ombygget til kvægstalde i 1979 og sam
tidig tilbygget, lade og foderhus fra 1962 samt maskinhuse fra 1962 og 1975. Besæt
ningen består af 20 ammekøer, 30 ungdyr og 10 slagtekalve,? det er krydsningsdyr 
mellem SDM og Simmentaler, derudover er der 2 simmentalertyre og 1 krydsningstyr. 
Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 3 traktorer, 1 meje
tærsker, 1 markvandingsanlæg, 1 rendegraver og kornsilo med varm lufts tørreri. 
Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
E.E.B. ejer desuden en nedlagt ejendom på Ribevej 1 i Holsted.

GALGEVEJ 3, VESTERMARK, 
6280 HØJER, tlf. 74-782590. 
BRODER VILHELMSEN HANSEN, 
husmand, født d. 16.-8.-1929, 
søn af Dora og Peter Hansen, 
gift d. 26.-5.-1954 med Cathrine 
Moos, medhjælpende hustru, født 
d. 11.-8.-1930, datter af Anna 
og Jørgen Moos. Parret har bør
nene: Anna Kirstine, født d. 20.- 
5.-1955, Karin, født 21.-6.-1956, 
og Lisbeth, født d. 16.-5.-1963.
B.V.H. overtog gården d. 1.-4.-1954 fra sin far Peter Hansen. Derefter skete der en 
jordfordeling'og ejendommen blev flyttet til Galgevej 3, som udflyttergård d. 1.-7.- 
1964. Ejendomsskyld 950.000. Areal 31 ha., heraf tilkøbt 13 ha., der er 2 ha. eng. 
Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1964. Avlsbygningerne består af kvægstald, svinestald, lade og 
maskinhus, alle fra 1964. B.V.H. har nogle vindmølleranparter.

GALGEVEJ 4, VESTERMARK, 6280 HØJER, tlf. 74-782978.
HENNING PETERSEN, gårdejer, født d. 2.-11.-1952, søn af Petra og Anders Petersen, 
gift d. 25.-6.-1982 med Elsebeth Lund, medhjælpende hustru, født d. 29.-1.-1957, dat
ter af Ellen og Niels Lund. Parret har børnene: Kirsten, født d. 4.-2.-1985, og Lisbeth, 
født d. 22.-4.-1986.
H.P. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-10.-1982 fra sin
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far Anders Petersen, som byggede ejendommen i 1952.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 45 ha., heraf tilkøbt 21 ha. Der er forpagtet 45 ha. 
Stuehuset er opført 1952 og tilbygget i 1983. Avlsbygnigerne består af kvæg- og 
svinestald fra 1952 ombygget til kvægstald i 1974 og tilbygget i 1984 og 1991, lade og 
maskinhus fra 1974, udendørs køresilo og gylletank. Gården drives med en kvægproduk
tion på 53 årskøer, 130 ungdyr og 15 tyrekalve af racen SDM. Planteproduktionens 
salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 2 traktorer, vindmølleanparter og stald
varme anvendes til opvarmning af stuehuset. Maskinstation bruges til en del af mark
arbejdet.

GAMMELBYVEJ 3, GÆRUP, 6280 HØJER, tlf. 74-783247.
NIELSINE THORDSEN, gårdejer, født d. 4.-6.-1924, datter af Marie og Thomas Thord- 
sen. N.T. har arbejdet på mejeri og skofabrik. Hun overtog gården i 1960 fra sin mor 
Marie Thordsen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 780.000. Areal 20 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført omkr. 1800 og løbende restaureret. Avslbygningerne består af 
kvæg- og svinestalde fra 1966 samt lade og maskinhus fra 1965. Der er kornsilo.

GÆRUPVEJ 9, "DALER MØLLE" 
DALER, 6280 HØJER.
CHRISTIAN ABILD NISSEN, gård
ejer, født d. 27.-2.-1946, søn af 
Marie og Søren Lausten Nissen. 
C.A.N. har været på Gråsten 
Landbrugsskole. Han overtog går
den d. 1.-11.-1972 fra sin far 
Søren L. Nissen. Halvdelen af 
jorden stammer fra slægtsgården 
i Daler.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 

57 ha., heraf tilkøbt 22 ha., der er 11 ha. eng. Der er forpagtet 43 ha. 
Stuehuset er opført i 1957. Avlsbygningerne består af kostald fra 1951 renoveret ind
vendig i 1972, spaltestald til ungdyr fra 1974, svinestald ombygget i 1964, lade fra 
1949, maskinhus fra 1976, foderlade og kornlade fra 1990, udendørs køresilo og gylle
tank. Gården drives med en kvægproduktion på 45 årskøer, 65 ungdyr og 25 slagte- 
kalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 4 trak
torer, halvpart i mejetærsker, 1 markvandingsanlæg og plantørreri med varm luft. På 
gården er ansat 1 fast medhjælper.

GÆRUPVEJ 13, GÆRUP, 6280 HØJER, tlf. 74-783490.
JENS FADDERSEN JENSEN, landmand, født d. 13.-7.-1949, søn af Bendine og Aage 
Jensen, gift d. 27.-6.-1971 med Sonja Kristensen, medhjælpende hustru, født d. 30.- 
12.-1947, datter af Helga og Erik Kristensen. Parret har tvillingerne: Erik og Niels, 
født d. 25.-1.-1972, og Kirsten, født d. 30.-10.-1979.
J.F.J. overtog gården d. 1.-5.-1977 fra Søren Mathiasen.
Ejendomsskyld 960.000. Areal 11 ha. Der er forpagtet 30 ha.
Stuehuset er opført i 1935 og løbende restaureret. Avslbygningerne består af kvæg
stald, lade og svinestald alle fra 1953 og ombygget til svin i 1979, svinestald fra 1979, 
maskinhus fra 1977 og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 110 årssø
er, der sælges 2.300 smågrise årligt, desuden er der 3 heste. Planteproduktionens salgs
afgrøder er raps, ærter og korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og 1 gyllevogn.

GÆRUPVEJ 22, GÆRUP MARK, 6280 HØJER, tlf. 74-783337.
HANS THOMSEN LYDIKSEN, gårdejer, født d. 13.-11.-1953, søn af Ingeborg og Lydik 
Lydiksen, gift d. 15.-5.-1982 med Margrethe Clausen, medhjælpende hustru, født d. 
14.-5.-1958, datter af Kirsten og Peter Clausen. Parret har børnene: Karen, født d. 
9.-10.-1982, og Morten, født d. 28.-5.-1985.
H.T.L. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-6.-1985 fra sin 
far Lydik Lydiksen, der byggede ejendommen som udflyttergård i 1951, det var
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slægtsgården fra Gærup, der blev 
udflyttet.
Ejendomsskyld 2.400.000. Areal 
74 ha., heraf 11 ha. eng. Der er 
forpagtet 9,5 ha.
Gærupvej 22's stuehus er opført i 
1951 og restaureret i 1987. Avls
bygningerne består af kvægstald 
fra 1951, svinestald fra 1951 an
vendes som kalvestald, spaltestald 
fra 1975, lade/maskinhus fra 
1976 og gylletank. Gården drives 

med en kvægproduktion på 49 årskøer, 100 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM. 
Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetær
sker, kornsilo og staldvarme anvendes til opvarmning af stuehuset. På gården er ansat 
1 fast medhjælper, og man har 1 skoledreng til hjælp. Maskinstation bruges til lidt af 
markarbejdet.

GÆRUPVEJ 24, GÆRUP, 6280 HØJER, tlf. 74-783261.
MAGNUS HANSEN, gårdejer, født d. 19.-7.-1928, søn af Johanne og Nis Hansen, gift 
d. 11.-12.-1954 med Bertha Christiane Carstensen, medhjælpende hustru, født d. 18.- 
8.-1931, datter af Ingeborg og Peter Carstensen. Parret har børnene: John, født d. 
7.-6.-1956, og Bjarne, født d. 11.-6.-1958.
M.H. byggede selv gården i 1954, da den blev udstykket af Statens Jordlovsudvalg. 
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 35 ha., heraf tilkøbt 13 ha.
Stuehuset er opført i 1954 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg- og 
svinestalde fra 1954 ombygget til kostald i 1965, spaltestald fra 1972, lade og foder
hus fra 1978, lade/maskinhus fra 1970 og gylletank. Besætningen består af 60 kalve
kvier af racen SDM, desuden er der 5 ammekøer og 5 ungdyr, det er SDM-krydsninger. 
Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 2 traktorer, kornsilo 
og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til gylleudkørsel og høst.

GÆRUPVEJ 27, GÆRUP MARK, 6280 HØJER, tlf. 74-783323.
CHRISTIAN IBSEN, gårdejer, født d. 12.-5.-1962, søn af Marie og Paul Grundtvig Ib
sen, gift d. 11.-6.-1988 med Margrethe Matzen, medhjælpende hustru/sygehjælper, født 
d. 16.-11.-1961, datter af Edith Anne Margrethe og Mareo Matzen. Parret har bør
nene: Mette, født d. 2.-8.-1989, og Lis, født d. 22.-1.-1991.
C.I. er elektronikmekaniker. Han overtog gården d. 1.-1.-1987 fra sin far Poul Erik G. 
Ibsen, som byggede ejendommen i 1954.
Ejendomsskyld 630.000. Areal 14,9 ha. Der er bortforpagtet 11 ha.
Stuehuset er opført i 1954. Avlsbygningerne består af kvægstald, svinestald og lade, 
alle fra 1954, svinestald fra 1968 og maskinhus fra 1972. Gården drives udelukkende 
med planteproduktion bestående af jordbær fra 1,5 ha. Der er 2 trkatorer, 1 markvan
dingsanlæg og halmfyr. Man har skolebørn til jordbærplukning.

GÆRUPVEJ 29, GÆRUP, 6280 HØJER, tlf. 74-783253.
PETER HANSEN, gårdejer, født d. 28.-4.-1925, søn af Johanne Kristine og Nis L. Han
sen, gift d. 2.-11.-1955 med Else Laursen, medhjælpende hustru, født d. 28.-4.-1934, 
datter af Marie og Hans Laursen. Parret har børnene: Bent, født d. 13.-1.-1956, Kjeld, 
født d. 18.-4.-1957, Judith, født d. 20.-9.-1958, og Jørn, født d. 11.-12.-1963.
P.H. er formand for Husmandsforeningen. Han overtog jorden d. 1.-4.-1955 fra Statens 
Jordlovsudvalg og byggede selv ejendommen.
Areal 40 ha., heraf tilkøbt 30 ha. Der er forpagtet 30 ha.
Stuehuset er opført i 1955. Avlsbygningerne består af kvægstald, lade og svinestald, 
alle fra 1955 og senere ombygget til kvæg, lade fra 1980 og maskinhus/kornlade fra 
1985. Besætningen består af 70 ungdyr og 50 slagtekalve af racen SDM, der er 8 am
mekøer. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 2 traktorer, 1 me
jetærsker, 1 markvandingsanlæg, plantørreri med varm luft og plansilo. Maskinstation 
bruges til lidt af markarbejdet.
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GÆRUPVEJ 31, GÆRUP, 6280 HØJER, tlf. 74-783149.
ORLA LAUSTEN, gårdejer, født d. 30.-7.-1964, søn af Oda og Mathias Lausten, bor 
sammen med Lone Kristensen, køkkenleder, født d. 6.-10.-1968, datter af Inger og 
Svend Kristensen.
O.L. er husbondafløser og har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gården 
d. 1.-3.-1990 fra Kaj Hansen, som byggede gården i 1959.
Ejendomsskyld 560.000. Areal 10 ha.
Stuehuset er opført i 1959 og restaureret i 1990. Avlsbygningerne består af kvæg- og 
svinestalde fra 1959 ombygget til svinestald i 1990 samt lade fra 1959. Gården drives 
med en slagtesvineproduktion på 700 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er 
korn. Maskinstation bruges til høst.

restaureret i 1976. Avlsbygningerne består af ko- og

HJERPSTEDVEJ 16, HJERPSTED, 
6280 HØJER, tlf. 74-782596. 
OLE HYBSCHMANN, gårdejer, 
født d. 16.-11.-1961, søn af Anna 
og Mikkel Hybschmann.
O.H. har været på Bygholm Land
brugsskole. Han overtog gården 
d. 1.-1.-1990 fra Johannes Jør
gensen.
Ejendomsskyld 830.000. Areal 28 
ha. Der er forpagtet 22 ha.
Stuehuset er opført i 1926 og 
svinestalde fra 1926 ombygget til 

kvæg i 1976, lade og maskinhus fra 1977 samt gylletank. Gården drives med en kvæg
produktion på 35 årskøer og 50 ungdyr af racerne SDM og Jersey. Planteproduktionens 
salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 2 traktorer, kornsilo med varm lufts 
tørreri og halmfyr. Man har 1 skoledreng til hjælp. Maskinstation bruges til lidt af 
markarbejdet.

HØJER DIGE 1, 6280 HØJER, tlf. 74-782565.
HANS SØNNICHSEN, gårdejer, født d. 23.-11.-1934, søn af Cathrine og Sønnich Søn- 
nichsen, gift d. 12.-12.-1959 med Alice Grethe Hansen, medhjælpende hustru, født d. 
10.-6.-1940, datter af Kjerstine og Peter Hansen. Parret har børnene: Sønnich, født d. 
21.-2.-1960, og Peter, født d. 27.-7.-1964.
H.S. er digelaugsformand for Tønder Marsken. Han overtog gården d. 25.-3.-1962 fra 
sin far Sønnich Sønnichsen. Gården blev udflyttet fra Højer By i 1962.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 60 ha., heraf tilkøbt 40 ha. Der er forpagtet 60 ha. 
Stuehuset er opført i 1962 og tilbygget i 1975. Avlsbygningerne består af kvægstalde 
fra 1963 og 1973, stalde fra 1980 og 1989, lade fra 1970 og maskinhus fra 1976. Går
den drives med en kvægproduktion på 40 årskøer og 7 ungdyr af racen DRK, desuden 
er der 20 ammekøer, 15 ungdyr og 3 tyrer af racen Limousine samt 1 DRK-tyr. Der 
er 6 traktorer, 1 græstudser, halmfyr og vindmølleanparter. Man har 1 skoledreng til 
hjælp. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

HØJ ER VEJ 15, VESTER GAMMEL
BY, 6280 HØJER, tlf. 74-782477. 
HANS CHRISTIAN OUTZEN, 
gårdejer, født d. 3.-5.-1927, søn 
af Lora Marie og Christian Out- 
zen, gift d. 31.-10.-1952 med 
Elinor Petersen, medhjælpende 
hustru, født d. 16.-7.-1927, dat
ter af Agnete og Niels Paulsen 
Petersen. Parret har børnene: 
Niels Christian, født d. 5.-4.- 
1954, Anette, født d. 23.-5.- 
1956, og Lone, født d. 27.-6.-1960. H.C.O. har været tillidsmand i Landboforeningen.
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Han forpagtede gården i 1954, og købte den d. 1.-3.-1964 fra sin far Christian Outzen. 
Nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 50 ha., heraf 7 ha. eng og 3 ha. marsk. 
Stuehuset er opført i 1875 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg- og 
svinestalde fra 1875 senere ombygget til kvægstalde, lader fra 1975, lade fra 1940 
ombygget til hestestald, svinestald fra 1949 og maskinhus fra 1971. Besætningen be
står af 13 ammekøer, 22 ungdyr og 1 tyr af racen Simmentaler, desuden er der 4 he
ste af racen Hannoveraner. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. 
Der er 2 traktorer og plansilo. Maskinstation bruges til høst.

HØJERVEJ 17, VESTER GAMMELBY, 6280 HØJER, tlf. 74-782728.
ADOLF MARIUS SØRENSEN, gårdejer, født d. 24.-6.-1939, søn af Anne Kathrine og 
Hans Mathisen Sørensen, gift d. 19.-10.-1963 med Lis Thomsen, butiksassistent/med- 
hjælpende hustru, født d. 21.-10.-1942, datter af Margrethe og Mads Thomsen. Parret 
har børnene: Gitte, født d. 6.-10.-1964, og Hans, født d. 20.-11.-1965.
A.M.S. har været på Gråsten Landbrugesskole og er i Kvægbrugsudvalget i Landbo
foreningen. Han overtog gården d. 1.-3.-1973 fra sin far Hans Mathisen Sørensen. 
Nuværende ejer er 5. generation på gården.
Ejendomsskyld 3.000.000. Areal 70 ha., heraf tilkøbt 20 ha. Der er forpagtet 100 ha. 
Stuehuset er opført i 1856 og total ombygget i 1979. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1943 ombygget flere gange senest i 1975, spaltestald til ungdyr fra 1979, 
svinestald fra 1973 ombygget til ungdyr og goldkøer i 1982, foderlade fra 1989, ma
skinhus fra 1973, udendørs køresilo og gylletank. Gården drives med en kvægprodukti
on på 85 årskøer, 130 ungdyr og 100 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 30 
ammekøer og 30 ungdyr, det er Limousinekrydsninger, og der er 9 heste af racen 
Dansk Varmblod. Planteproduktionens salgsafgrøder er fremavlskorn, raps, ærter og 
korn. Der er 5 traktorer, 1 rundballepresser og staldvarme anvendes til opvarmning af 
stuehuset. På gården er ansat 1 fodermester og 1 fast medhjælper. Maskinstation 
bruges til høst og roer.

Bent, født d. 4.-10.-1966.

HØJERVEJ 21, "GAMMELBY- 
GAARD", VESTER GAMMELBY, 
6280 HØJER, tlf. 74-782478. 
ASGER HØJMARK LUND, gård
ejer, født d. 5.-1.-1930, søn af 
Sigrid Højmark og Niels Nicolai- 
sen Lund, gift d. 15.-9.-1957 med 
Birgit Bent Pedersen, medhjælpen
de hustru, født d. 20.-7.-1937, 
datter af Ellen Helene og Bent 
Pedersen. Parret har børnene: 
Niels, født d. 22.-5.-1962, og

A.H.L. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole, han er formand for Menigheds
rådet og medlem af Skatteankenævnet. Han forpagtede gården d. 1.-4.-1960, og købte 
den d. 1.-4.-1966 af sin far Niels Nicolaisen Lund. Nuværende ejer er 3. generation på 
gården.
Ejendomsskyld 3.100.000. Areal 107 ha., heraf 4 ha. skov. Der er forpagtet 13 ha. 
agerjord og 10 ha. græsjord.
Stuehuset er opført i 1823 og restaureret i 1964. Avlsbygningerne består af kostald 
fra 1960, ungdyrstald fra 1952, ko- og hestestald fra 1823 ombyggt til kalvestald i 
1972, lader fra 1952 og 1970, foderhus fra 1970, maskinhus fra 1982, 2 gylletanke og 
indendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 86 årskøer, 100 ungdyr og 
55 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps, ærter 
og fabrikskartofler. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, 1 rende
graver, 1 rundballerpresser, plansilo, varm lufts tørreri, vindmølleanparter og stald
varme anvendes til opvarmning af stuehuset. På gården er ansat 1 fodermester og 1 
fast medhjælper. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
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HØJERVEJ 42, VESTER GAMMELBY, 6280 HØJER, tlf. 74-782636.
CARL og NIELS PETER HANSEN, gårdejere.
N.P.H. er født d. 30.-10.-1956, søn af Bente og Carl Hansen, bor sammen med Lilian 
Bjørn, lærer, født d. 6.-10.-1956, datter af Anne og Hans Peter Bjørn. Parret har 
datteren Thenna, født d. 22.-5.-1990.
N.P.H. har været på Grådsten Landbrugsskole. Han oprettede d. 1.-5.-1984 et I/S sam
men med sin far Carl Hansen, som bor på Sejerslevvej 56, der også hører under det 
oprettede I/S, desuden er også ejendommen "Skovly" Hjerpstedvej 9 under selskabet. 
Ejendomsskyld 2.500.000. Areal 75 ha., heraf tilkøbt 40 ha., der er 2 ha. skov. Der er 
forpagtet 50 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1790 og senest restaureret i 1989. Avlsbygningerne består 
af kvæg- og svinestalde fra 1930 ombygget til kalvestalde i 1984-85, spaltestald til 
ungdyr fra 1972, kostald fra 1983, lade og foderhus fra 1984 samt indendørs køresilo. 
På Hjerpstedvej 9 er der maskinhus fra 1930 og gylletank. Gården drives med en kvæg
produktion på 100 årskøer, 140 ungdyr og 60 slagtekalve af racen SDM. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er korn, raps og fabrikskartofler. Der er 5 traktorer, 1 mejetær
sker, 1 markvandingsanlæg, plansilo, plantørreri med varm luft og staldvame anvendes 
til opvarmning af stuehuset. På gården er ansat 1 fodermester og 1 skoledreng til 
hjælp. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. Faderens bopæl Sejerslevvej 56 er 
på 23 ha. og vurderet til 700.000. Der er ungdyrstald og kartoffellade begge fra 1982.

HØJMARKSVEJ 3, "NYVANG", KÆRGÅRD, 6280 HØJER, tlf. 74-782663.
SØNNIK IVERSEN LINNET, gårdejer, født d. 25.-4.-1942, søn af Andrea og Anton 
Linnet, gift d. 26.-3.-1966 med Kirsten Petersen, medhjælpende hustru, født d. 13.- 
1.-1943, datter af Bothilde og Jens Petersen. Parret har børnene: Michael, født d. 
25.-6.-1967, Anja, født d. 4.-4.-1972 og Majbrit, født d. 4.-5.-1975.
S.I.L. har været på Riber Kærgård Landbrugsskole. Han overtog gården i 1967 fra sin 
Anton Linnet, der byggede gården som statshusmandsbrug på jord fra slægtsgården 
Kærgårdsvej 5 i Højer. Denne ejendom har været i slægtens eje i nogle generationer. 
Areal 60 ha., heraf tilkøbt 47 ha., der er 3 ha. mose.
Stuehuset er opført i 1967. Avslbygnigerne består af kvægstalde og svinestalde, alle 
fra 1967, 1970 og 1978, lade fra 1978, maskinhus fra 1974 og udendørs køresilo. Går
den drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 27 årskøer, 40 ungdyr og 
20 stude af racen SDM, svineproduktionen er på 40 årssøer, der sælges 800 smågrise 
årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 4 traktorer, 1 
mejetærsker, kornsilo og varm lufts tørreri. På gården er ansat 1 fast medhjælper. 
Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
S.I.L. ejer også stuehuset fra slægtsgården Kærgårdsvej 5.

KANALVEJ 2, "LYKKEGÅRDEN", 
NR. SEJERSLEV, 6280 HØJER, 
tlf. 74-782395.
HELMUT HERMAN PAULSEN, 
gårdejer, født d. 19.-5.-1944, søn 
af Johanne og Martin Paulsen, 
gift d. 18.-4.-1981 med Birgit 
Kirstine Pedersen, sygehjælper, 
født d. 31.-4.-1944, datter af 
Johanne og Aage Pedersen. Par
ret har børnene: Charlotte, født 
d. 18.-2.-1970, og Martin, født d.

24.-8.-1982. H.H.P. overtog gården i 1966 fra sin far Martin Paulsen, som købte 
gården omkr. 1930.
Ejendomsskyld 980.000. Areal 32 ha., heraf tilkøbt 16 ha., der er 1,5 ha. frijord. Der 
er forpagtet 2 ha.
Stuehuset er opført i 1944 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af gammel 
stuehus og stald begge ombygget til kostald i 1944, ungdyrstald fra 1944, svinestald 
fra 1870 ombygget til malkerum, lade fra 1950, maskinhus fra 1975, udendørs køresilo 
og miljømødding med tank. Gården drives med en kvægproduktion på 28 årskøer og 32
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ungdyr, der er SDM-krydsninger, desuden er der 2 heste. Planteproduktionens salgs
afgrøde er korn. Der er 2 traktorer og kornsilo. Maskinstation bruges til lidt af 
markarbejdet.

KANALVEJ 18, "LILLE SØNDERGÅRD", NR. SEJERSLEV, 6280 HØJER, tlf. 74- 
782169.
HENRY KUNSTMANN LAUSEN, gårdejer, født d. 18.-11.-1940, søn af Grethe og Hans 
Lausen, gift d. 9.-1.-1965 med Anne Emilie Møller, medhjælpende hustru, født d. 
7.-4.-1946, datter af Mary og Martin Møller. Parret har børnene: Grethe Marie, født 
d. 7.-10.-1965, Peter, født d. 10.-2.-1970, og Merete, født d. 7.-6.-1974.
H.K.L. overtog gården d. 1.-3.-1970 fra Erik Eriksen.
Areal 30 ha. Der er forpagtet 4 ha. marskjord.
Stuehuset er opført i 1974. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1930 om- og til- 
byggget med riste og spalter i 1973, svinestald fra 1972 ombygget til kvægstald, lade 
fra 1935, foderlade fra 1990, maskinhus fra 1976, gylletank og indendørs køresilo. 
Gården drives med en kvægproduktion på 34 årskøer, 50 ungdyr og 18 slagtekalve af 
racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 3 traktorer, kornsilo og 
varm lufts tørreri.

KANNIKHUSVEJ 4, "SØGAARD", 
HØJER MARK, 6280 HØJER, tlf. 
74-782178.
VAGN NIELSEN, gårdejer, født 
d. 4.-2.-1925, søn af Laura og 
Johannes Nielsen, gift d. 30.-11.- 
1958 med Caroline Clausen, med
hjælpende hustru, født d. 30.-9.- 
1921, datter af Bothilde og Chri
stian Clausen. Parret har børne
ne: Helle, født d. 11.-4.-1960, og 
Karen Margit, født d. 11.-9.-1962.

V.N. overtog gården d. 1.-4.-1958 fra Peter Linnet.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 22,5 ha. Der er forpagtet 22 ha.
Stuehuset er opført i 1907 og løbende restaureret. Avslbygningerne består af kvæg
stald og lade fra 1907, svinestald fra 1975 samt lade/maskinhus fra 1937. Gården dri
ves udelukkende med planteproduktion bestående af korn og raps. Der er 1 traktor, 1 
combi såmaskine, kornsilo og varm lufts tørreri. Maskinstation burges til høst.

KOBBER VOLD 1, "VESTER- 
GAARD", GÆRUP, 6280 HØJER, 
tlf. 74-783138.
KRISTIAN DANIELSEN, gårdejer, 
født d. 9.-1.-1917, søn af Maren 
og Hans Danielsen, gift d. 30.- 
10.-1946 med Sofie Gram, hus
mor, født d. 24.-6.-1923, datter 
af Nanna og Jørgen Gram. Par
ret har børnene: Hans Erik, født 
d. 4.-9.-1947, og Margrethe, født 
d. 6.-1.-1950.
K.D. har været på Korinth Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-11.-1958 fra sin 
far Hans Danielsen, som havde købt gården efter sin bror.
Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 74,5 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1884 og løbende restaureret. Avslbygningerne består af kvæg
stald fra 1925, svinestald fra 1952, lade fra 1950 og maskinhus fra 1922. Der er 1 
traktor, 1 mejetærsker, plansilo og 2 korntørrerier med varm luft.
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KOGSBØL - LADEGÅRDVEJ 2, 
"KOGSBØL LADEGAARD", NR. 
SEJERSLEV, 6280 HØJER, tlf. 
74-782176.
BOY FEDDERSEN, gårdejer, født 
d. 11.-10.-1944, søn af Ingeborg 
Marie og Theodor Feddersen, gift 
d. 7.-2.-1970 med Anna Birgitte 
Nissen, overassistent ved Tønder 
Amt, født d. 15.-10.-1944, datter 
af Mette og Holger Nissen. Par
ret har børnene: Karen, født d. 
27.-7.-1970, Boy, født d. 28.-4.- 

1980, og Mette, født d. 6.-4.-1984.
B.F. har været på Tinglev Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1972 fra sin 
far Theodor Feddersen. Gården har været i slægtens eje gennem flere generationer. 
Ejendomsskyld 3.050.000. Areal 120,6 ha. Der er forpagtet 6 ha.
Stuehuset er opført i 1830 og restaureret bl.a. med stråtag i 1975. Avslbygningerne 
består af kostald fra 1920 tilbygget efter stormskade i 1980, spaltestald til ungdyr fra 
1976, svinestald fra 1920 ombygget til maskinhus, lade fra 1980 og foderhus fra 1975. 
Gården drives med en kvægproduktion på 70 årskøer, 100 ungdyr og 40 slagtekalve af 
racen SDM, desuden er der nogle blandingsdyr, der er 8 ammekøer og 8 ungdyr af 
racen Charolais. Planteproduktionens salgsafgøder er korn, raps og ærter. Der er 3 
traktorer og plantørreri med varm luft. På gården er ansat 1 fast medhjælper. Maskin
station bruges til lidt af markarbejdet.

KOGSBØLVEJ 2, KOGSBØL, 6280 HØJER, tlf. 74-782266.
KARL STOUGAARD PEDERSEN, gårdejer, født d. 17.-3.-1935, søn af Ellen og Peter 
Stougaard Pedersen, gift d. 5.-3.-1961 med Karen Margrethe Madsen, født d. 31.-5.- 
1937, datter af Gudrun og Henry Madsen. Parret har børnene: Ellen, født d. 12.-9.- 
1962, Jens, født d. 14.-4.-1964 og Kirsten, født d. 30.-12.-1968.
K.S.P. er politiassistent og har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gården 
d. 1.-1.-1975 fra sin far Peter Stougaard Pedersen. Nuværende ejer er 3. generation 
på gården.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 24,4 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1977. De gamle avlsbygninger er beliggende Kogsbølvej 7 og er 
bygget omkr. 1850. Der er 1 traktor.

KOLKVEJ 4, KOLDBY, 6280 HØJER, tlf. 74-716153.
CHRISTIAN M. NIELSEN, gårdejer, født d. 31.-4.-1930, søn af Marie og Andreas Ni
elsen, gift d. 10.-12.-1953 med Marie Hansen, medhjælpende hustru, født d. 10.-2.- 
1929, datter af Marie og Martinus Hansen. Parret har børnene: Inge Marie, født d. 
16.-11.-1954, Martinus, født d. 4.-3.-1957, Asta, født d. 8.-8.-1958 og Andreas, født d. 
28.-5.-1964.
C.M.N. er kirketjener. Han overtog gården d. 1.-3.-1962 fra sin far Andreas Nielsen, 
som købte gården i 1933.
Ejendomsskyld 850.000. Areal 32,5 ha., der er tilkøbt 15 ha. Der er bortforpagtet 7,5 
ha. Stuehuset er opført i 1789 og restaureret i 1969. Avlsbygningerne består af kvæg- 
og svinestalde begge fra 1962 og tilbygget i 1974, lade og maskinhus fra 1983 samt 
gylletank. Besætningen består af 3 årssøer, der produceres 50 slagtesvin årligt, des
uden er der 10 ammekøer og 20 ungdyr af racen Simmentaler. Planteproduktionens 
salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 2 traktorer, kornsilo og tørreri med varm 
luft. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

KÆRENGVEJ 1, "KÆRENGGAARD", GÆRUP, 6280 HØJER, tlf. 74-783236.
ERIK FRIIS LØNBORG, gårdejer, født d. 28.-5.-1941, søn af Henriette og Jørgen 
Lønborg, gift d. 7.-5.-1965 med Jytte Winther, medhjælpende hustru, født d. 8.-5.- 
1945, datter af Jenny og Aage Winther. Parret har børnene: Arne, født d. 29.-10.- 
1965, Helene, født d. 12.-3.-1967, og Verner, født d. 20.-5.-1972.
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Erik F. Lønborg har været på 
Riber Kjærgård Landbrugsskole. 
Han forpagtede gården i 1967 og 
købte den d. 1.-4.-1975 fra sin 
far Jørgen Lønborg. Gården har 
været i slægtens eje fra omkr. 
1600.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 
54,5 ha. Der er forpagtet 60 ha. 
Hele gården brændte i 1957, og 
stuehuset blev genopført i 1958. 
Avlsbygninger, som blev genop

ført, består af kvæg- og svinestald fra 1958 ombygget til kostald i 1978, lade og 
kvægstald fra 1958, spaltestald til ungdyr fra 1981, maskinhus og løsdriftsstald fra 
1982, foderhus fra 1981 og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 70 
årskøer, 112 ungdyr og 42 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgafgrøder 
er korn og frøgræs. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plantørreri med varm luft og 
staldvarme anvendes til opvarmning af stuehuset. Sønnen Arne er for tiden fast med
hjælper på gården. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
E.F.L. ejer og driver også Østerbyvej 54 i Højer, den er vurderet til 750.000 og er på 
17 ha. Stuehuset er udlejet.

KÆRGÅRDVEJ 2, "TLISBORG", 
6280 HØJER, tlf. 74-782573. 
PETER BERGMANN LINNET, 
født d. 19.-4.-1952, søn af Char
lotte Kirstine og Peter Lausten 
Linnet, bor sammen med Anne 
Lone Sønnichsen, maler, født d. 
21.-9.-1954, datter af Marie og 
Frits Sønnichsen. Parret har dat
teren Helle, født d. 26.-4.-1987. 
P.B.L. er bygmester og udlært 
murer. Han overtog gården d.
1.-4.-1987 fra sin far Peter L. Linnet. Nuværende ejer er 4. generation på gården, 
som kom i familiens eje i 1909.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 60 ha., heraf tilkøbt 8 ha., der er 25 ha. eng. Der er 
forpagtet 50 ha. fra faderens ejendom Østervej 3.
Stuehuset er opført i 1980 og ombygget indvendigt i 1987. Avlsbygningerne består af 
spalte- og ristestald fra 1968, spaltestald til ungdyr fra 1979, løsdriftsstald fra 1989, 
lade fra 1970 bruges nu til kvæg, maskinhus/foderlade fra 1985, udendørs køresilo og 
gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 110 årskøer, 120 ungdyr og 60 
slagtekalve af racen SDM, desuden er der 1 hest. Planteproduktionens salgsafgrøder er 
korn, raps og ærter. Der er 3 traktorer, kornsilo med varm lufts tørreri og staldvarme 
anvendes til opvarmning af stuehuset. Broderen Hans arbejder som bestyrer på ejen
dommen, desuden er der 1 fodermester og 1 karl. Maskinstation bruges til lidt af 
markarbejdet.

KÆRGÅRDVEJ 6, KÆRGÅRD, 6280 HØJER, tlf. 74-782278.
JOHANNES MARTINSEN, gårdejer, født d. 16.-7.-1935, søn af Cathrine og Knud Mar
tinsen, gift d. 1.-12.-1961 med Anne Marie Brink, medhjælpende hustru, født d. 26.- 
4.-1938, datter af Marie og Simon Brink. Parret har børnene: Marie Birgitte, født d. 
9.-8.-1964, Knud, født d. 25.-7.-1967, og Simon Frank, født d. 13.-10.-1975.
J.M. driver lidt maskinstation fra ejendommen. Han overtog gården d. 1.-11.-1958 fra 
sin far Knud Martinsen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.
Areal 36 ha., heraf tilkøbt 27 ha., der 2 ha. mose. Der er forpagtet 12,5 ha.
Stuehuset er opført i 1855 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg- og 
svinestalde fra 1958 ombygget til kostald i 1972, spaltestald til ungdyr fra 1983, lade 
fra 1958 og maskinhus fra 1970. Gården drives med en kvægproduktion på 22 årskøer,
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45 ungdyr og 14 stude af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps 
og ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og kornsilo. Maskinstation bruges til lidt 
af markarbejdet.
J.M. ejer også aftægtshuset på Kærgårdvej 8.

Inge Marie, født d. 9.-12.-1955, Christian, født 
26.-9.-1969.

LANGAGERVEJ 2, "SLÆGTSGAAR- 
DEN", EMMERLEV, 6280 HØJER, 
tlf. 74-716581.
MARGARETHA EHMSEN, gård
ejer, født d. 17.-7.-1929, datter 
af Christine og Christian Peter
sen, gift d. 10.-11.-1951 med Bol 
Ehmsen, landmand, født d. 24.- 
3.-1928, søn af Ingeborg og 
Frands Ehmsen. Parret har bør
nene: Kirsten, født d. 14.-12.-1952, 
Hans Peter, født d. 28.-10.-1954, 

d. 26.-2.-1957, og Michael, født

B.E. forpagtede gården d. 1.-11.-1951 og overtog den d. 1.-4.-1961 fra sin farbror 
Hans Peter Ehmsen. Gården har været i slægtens eje siden 1650, den er udflyttergård 
efter en brand i 1974.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 42 ha., heraf tilkøbt 5 ha. Hele ejendommen er bort- 
forpagtet.
Stuehuset er opført i 1975. Avlsbygningerne består af kvægstald, lade og maskinhus, 
alle fra 1975 og gylletank. Der er kornsilo og varm lufts tørreri.

LILLE MØLLEVEJ 2, "KÆR- 
GAARD", KÆRGÅRD, 6280 HØ
JER, tlf. 74-789266.
HENRIK DALGAS NISSEN, gård
ejer, født d. 13.-4.-1956, søn af 
Johanne Dalgas og Svend Nissen, 
gift d. 27.-6.-1987 med Gitte 
Hansen, medhjælpende hustru, 
født d. 8.-10.-1964, datter af 
Sonja og Bent Hansen. Parret 
har børnene: Claus, født d. 25.- 
4.-1988, Sarah, født d. 27.-11.- 
1989, og Esben, født d. 10.-11.-1991.
H.D.N. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-2.-1986 fra 
Kurt Brøndgård Nielsen.
Areal 76 ha.
Stuehuset er opført i 1907 og løbende restaureret. Alle avlsbygninger undtagen kostald 
nedbrændte i 1975, driftsbygningerne blev derefter genopført fra 1975-80, desuden er 
der foderlade fra 1977, maskinhus fra 1979, gastæt silo til ensilage, gylletank og 
udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 170 årskøer, 200 ungdyr 
og 90 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 4 
traktorer, 1 mejetærsker og plantørreri med varm luft. På gården er ansat 1 foderme
ster og 2 faste medhjælpere. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
H.D.N. ejer og driver også ejendommen "Hemgaarde", Sejerslevvej 36, Højer. Den er 
på 54 ha., stuehuset er udlejet, og avlsbygningerne bruges delvis, der er kornsilo og 
tørresilo.

NYLANDSVEJ 1, SDR. SEJERSLEV, 6280 HØJER, tlf. 74-782550.
SØREN CLAUSEN, gårdejer, født d. 22.-10.-1925, søn af Signe og Peter Clausen, gift 
d. 9.-1.-1960 med Aase Petersen, medhjælpende hustru, født d. 5.-4.-1940, datter af 
Gyde og Mads Petersen. Parret har børnene: Ulla, født d. 6.-8.-1961, Tina, født d. 
2.-6.-1965 og Randi, født d. 3.-11.-1970.
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S.C. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården i 1957 fra sin far 
Peter Clausen. Gården har været i slægtens eje gennem flere generationer.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 36 ha., heraf tilkøbt 5 ha., der er 7 ha. marskjord og 
5 ha. eng. Der er forpagtet 6 ha.
Stuehuset er opført i 1961 og restaureret i 1975. De gamle bygninger på slægtsgården 
blev bygget i 1772, de blev nedrevet og genopført på Frilandsmuseet fra 1960-71. 
Nuværende avlsbygninger består af kvæg- og svinestald begge fra 1960, lade fra 1920 
og maskinhus fra 1970. Gården drives med en kvægproduktion på 35 årskøer, 80 ung
dyr og 10 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 3 årssøer, og der sælges 50 små- 
grise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 3 traktorer og 
1 plansilo. Maskinstation bruges til høst.

NYLANDSVEJ 2, SDR. SEJERSLEV, 
6280 HØJER, tlf. 74-782289.
SØREN ANDRESEN, gårdejer, 
født d. 29.-4.-1936, søn af Pe- 
trea og Christian Andresen.
S.A. har været på Tune Land
brugsskole. Han overtog gården 
d. 1.-6.-1968 fra sin far Chri
stian Andresen.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 
22,5 ha.
Stuehuset er opført i 1797 og 

løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestalde fra 1797 ombyg
get til kvægstald samt lade og maskinhus fra 1950. Gården drives med en kvægproduk
tion på 12 årskøer og 30 ungdyr af racen DRK. Der er 2 ammekøer og 2 ungdyr. Plan
teproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 1 traktor. Maskinstation bruges til høst.

NYLANDSVEJ 13, SDR. SEJER
SLEV, 6280 HØJER, tlf. 74- 
782082.
AKSEL LUND, gårdejer, født d. 
19.-11.-1958, søn af Caroline og 
Gunnar Lund, gift d. 7.-5.-1982 
med Inge Dahlstrup, kontorassi
stent, født d. 27.-i 1.-1959, dat
ter af Frida og Jens Dahlstrup. 
Parret har børnene: Charlotte, 
født d. 22.-3.-1984, Cammilla, 
født d. 25.-9.-1986, og Cathrine, 
født d. 16.-4.-1991.
A.L. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-5.-1981 fra sin 
far Gunnar Lund. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som blev bygget af bed
stefaderen i 1928.
Ejendomsskyld 2.500.000. Areal 52,5 ha., heraf tilkøbt 8,5 ha., der er 0,5 ha. skov. 
Der er forpagtet 52 ha.
Stuehuset er opført i 1928 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kostald 
fra 1928 ombygget i 1987, svinestald fra 1928, kalvestald fra 1985, spaltestalde til 
ungdyr fra 1982 og 1990, lade og maskinhus fra 1974, gylletank og udendørs køresilo. 
Gården drives med en kvægproduktion på 75 årskøer, 100 ungdyr og 80 slagtekalve af 
racen SDM, desuden er der 10 ammekøer og 10 ungdyr af racerne Simmentaler og 
Limousine. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 3 traktorer, 1 
kornsilo, varm lufts tørreri og staldvarme anvendes til opvarmning af stuehuset. På 
gården er ansat 1 fast medhjælper, og man har 1 skoledreng til hjælp. Maskinstation 
bruges til høst.

NØRREBYEN 6, DALEV, 6280 HØJER, tlf. 74-783197.
ARNE KRAG, gårdejer, født d. 24.-10.-1941, søn af Ingeborg og Niels Krag, gift d.
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27.-3.-1965 med Helga Boysen, medhjælpende hustru, født d. 18.-6.-1944, datter af 
Anna Elise og Martin Boysen. Parret har børnene: Inge Lise, født d. 19.-2.-1968, og 
Niels Martin, født d. 2.-10.-1969.
A.K. har været på Gråsten Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for Det blandede 
Distrikts Landboforening, i bestyrelsen for Kvægavlsforeningen og medlem af Menig
hedsrådet. Han forpagtede gården d. 1.-4.-1966 og købte den d. 1.-4.-1970 af sin far 
Niels Krag. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som er bygget som udflyt
tergård fra Dalev By.
Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 49,5 ha., heraf tilkøbt 10 ha. Der er forpagtet 50 ha. 
Stuehuset er opført i 1910 og restaureret fra 1970-90. Avlsbygningerne består af 
kvægstald, hestestald og svinestald, alle fra 1910 og ombygget til køer og ungdyr fra 
1972-75 samt tilbygget i 1980, lade fra 1976, maskinhus fra 1984, foderhus fra 1975, 
gylletank og 2 udendørs køresiloer. Gården drives med en kvægproduktion på 45 års
køer, 55 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 3 avlsheste af racen 
Dansk Varmblod. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 4 
traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, kornsilo, varm lufts tørreri og stald
varme anvendes til opvarmning af stuehuset. På gården er ansat 1 fast medhjælper. 
Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

NØRREBYEN 9, "ENGGAARD", 
DALER, 6280 HØJER, tlf. 74- 
783136.
PETER NIELSEN, gårdejer, født 
d. 16.-1.-1941, søn af Mette og 
Niels Lausten Nielsen, gift d. 
28.-1.-1967 med Margit Knudsen, 
medhjælpende hustru, født d. 
25.-3.-1943, datter af Kirstine og 
Frederik Knudsen. Parret har bør
nene: Jakob, født d. 25.-3.-1968, 
Jesper, født d. 11.-6.-1972, og

Niels Ole, født d. 13.-9.-1976.
P.N. har været på Gråsten Landbrugsskole, han er Kogsinspektør for Sejersbæk Kog. 
Han overtog gården d. 1.-9.-1969 fra sin far Niels L. Nielsen. Nuværende ejer er 4. 
eller 5. generation på gården.
Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 57,4 ha. Der er forpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført i 1897 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1908 om- og tilbygget i 1954, spaltestald til ungdyr fra 1970, svinestalde fra 
1935, 1965 og 1974, lader fra 1970 og 1980, maskinhus fra 1980, foderhus fra 1908 og 
gylletank. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 42 årskøer, 
45 ungdyr og 25 slagtekalve af racerne SDM og Jersey. Svineproduktionen er på 35 
årssøer, og der produceres ca. 700 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder 
er korn og raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, kornsilo, 
varm lufts tørreri og staldvarmen anvendes til opvarmning af stuehuset, til korntør
ring og til opvarmning af svinestald. På gården er ansat 1 fodermester. Maskinstation 
bruges til lidt af markarbejdet.

NØRREBYEN 11, DALER, 6280 HØJER, tlf. 74-783198.
KLAUS NISSEN, gårdejer, født d. 28.-7.-1959, søn af Abelone og Karsten Nissen, gift 
d. 15.-5.-1983 med Cathrine Marie Linnet, medhjælpende hustru, født d. 24.-9.-1958, 
datter af Lydia og Anton Linnet. Parret har børnene: Christina, født d. 22.-10.-1983, 
Marianne, født d. 28.-5.-1986, Karsten, født d. 2.-2.-1988, og Christian, født d. 
23.-10.-1989.
K.N. har været på Gråsten Landbrugsskole og er medlem af Menighedsrådet. Han over
tog gården d. 1.-3.-1982 fra sin far Karsten Nissen. Nuværende ejer er 5. generation 
på gården. Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 55 ha. Der er forpagtet 60 ha. 
Stuehuset er opført omkr. 1880 og restaureret fra 1984-85. Avlsbygningerne består af 
løsdriftsstald til køer og løsdriftsstald til ungdyr begge fra 1984, kalvestald fra 1987, 
lade fra 1905, maskinhus fra 1989 og udendørs køresilo. Gården drives med en kvæg-
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produktion på 75 årskøer, 140 ungdyr og 40 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 
2 får og 1 hest. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 3 traktorer, 
halvpart i mejetærsker, kornsilo og 2 plantørrerier med varm luft. På gården er ansat 
1 fast medhjælper. Der er indrettet kornlade i bygningerne på ejendommen Kobbervold 
1 i Højer.

NØRREHEDEVEJ 2, ØSTERBY 
MARK, 6280 HØJER, tlf. 74- 
783283.
ANDREAS PETERSEN, gårdejer, 
født d. 16.-11.-1949, søn af Ca
thrine og Christian Petersen, gift 
d. 25.-9.-1982 med Sonja Marie 
Hansen, medhjælpende hustru, 
født d. 12.-9.-1957, datter af 
Bodil og Ludvig Hansen. Parret 
har børnene: Dorthe, født d. 
24.-5.-1981, Henrik, født d. 5.- 
9.-1983, Mikael, født d. 20.-6.- 
1986, og Kirsten, født 20.-12.-1990.

A.P. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han købte halvpart i gården d. 1.-1.-1981 
og resten d. 1.-1.-1988 af sin far Christian Petersen. Nuværende ejer er 4. generation 
på gården. Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 64,4 ha., heraf tilkøbt 21,5 ha. Der er for
pagtet 33 ha.
Stuehuset er opført i 1888 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kostald 
og spaltestald til ungdyr begge fra 1972, svinestald fr 1954 ombygget til kalvestald i 
1975, lade og maskinhus fra 1980-81, gylletank og 2 udendørs køresiloer. Gården 
drives med en kvægproduktion på 49 årskøer, 65 ungdyr og 25 slagtekalve af racen 
SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, ærter og raps. Der er 4 traktorer, 1 
mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, kornsilo og plantørreri med varm luft. Man har 1 
skoledreng til hjælp. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

NØRREHEDEVEJ 4, ØSTERBY MARK, 6280 HØJER, tlf. 74-783304.
JENS NISSEN, landmand, født d. 22.-4.-1937, søn af Marie og Jørgen Nissen, gift d. 
14.-10.-1978 med Solveig Hope, medhjælpende hustru, født d. 3.-11.-1943, datter af 
Berta og Magne Hope, Norge. Parret har datteren Bodil, født d. 9.-5.-1979.
J.N. har været på Riber Kjærgård Landbrugskole. Han overtog gården d. 1.-1.-1969 fra 
sin far Jørgen Nissen. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som kom i slægtens 
eje i 1904. Ejendomsskyld 760.000. Areal 27 ha., heraf tilkøbt 3 ha., der er 1 ha. 
mose. Stuehuset er opført omkr. 1890 og restaureret i 1978. Avlsbygningerne består af 
kvægstald fra 1943 tilbygget kostald i 1972, svinestald fra 1943, lade fra 1958 og ma
skinhus fra 1970. Gården drives med en kvægproduktion på 19 årskøer, 20 ungdyr og 
12 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 4 årssøer, og der produceres 80 slag
tesvin årligt, der er 5 moderfår. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. På gården 
er der 2 traktorer og plantørreri med kold luft. Man har 1 skoledreng til hjælp. 
Maskinstation bruges til høst.

NØRREHEDEVEJ 6, ØSTERBY 
MARK, 6280 HØJER, tlf. 74- 
783658.
GUNNAR PETERSEN, gårdejer, 
født d. 30.-10.-1959, søn af Kar
la og Hans M. Petersen, gift d. 
25.-3.-1989 med Mathilde Niel
sen, kontorassistent, født d. 15.- 
6.-1962, datter af Christine og 
Adolf Nielsen. Parret har børne
ne: Morten, født d. 15.-7.-1987, 
og Kenny, født d. 16.-2.-1990.
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G.P. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-6.-1985 fra sin 
far Hans M. Petersen, der byggede gården som husmandsted i 1950.
Ejendomsskyld 2.400.000. Areal 82 ha., heraf tilkøbt 53 ha., der er 4 ha. eng. Der er 
forpagtet 15 ha. agerjord og 15 ha. græsjord.
Stuehuset er opført i 1950 og restaureret fra 1986-90. Avlsbygningerne består af 
kvæg- og svinestald fra 1950 ombygget til kostald i 1985, spaltestald til ungdyr og 
maskinhus begge fra 1986, lader fra 1955 og 1976 samt gylletank. Gården drives med 
en kvægproduktion på 60 årskøer, 90 ungdyr og 35 slagtekalve af racen SDM. Plan
teproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetær
sker og plantørreri med varm luft.

NØRREHEDEVEJ 8, ØSTERBY MARK, 6280 HØJER, tlf. 74-738265.
KJELD PETERSEN, gårdejer, født d. 22.-4.-1941, søn af Dora og Andreas Petersen, 
gift d. 21.-5.-1966 med Gurli Irene Sørensen, rengøringsassistent, født d. 20.-10.-1941, 
datter af Ingrid og Marius Sørensen. Parret har børnene: Jette, født d. 23.-9.-1966, 
Lars, født d. 19.-3.-1970, og Charlotte, født d. 24.-12.-1976.
K.P. arbejder på Norsk Hydro i Tønder og har været på Kærhave Landbrugsskole. Han 
overtog gården d. 4.-3.-1968 fra Hans Rodenberg.
Ejendomsskyld 960.000. Areal 27 ha., heraf tilkøbt 9 ha. Oorden er bortforpagtet. 
Stuehuset er opført i 1912 og restaureret i 1968. Avlsbygningerne består af kvægstal
de fra 1972 og 1980 samt lade/maskinhus fra 1980.

NØRREHEDEVEJ 10, ØSTERBY 
MARK, 6280 HØJER, tlf. 74- 
738199.
PETER ABILD, gårdejer, født d. 
18.-10.-1946, søn af Christine og 
Andreas Abild, gift d. 20.-5.-1972 
med Marie Jensen, damefrisør- 
salonindehaver, født d. 9.-10.-1949, 
datter af Hanchen og Nicolai Jen
sen. Parret har børnene: Lone, 
født d. 30.-9.-1972, Claus, født 
d. 13.-5.-1975, og Torben, født d.

21.-8.-1977.
P.A. driver minkfarm i Bredebro, han er udlært smedesvend og har taget grønt bevis. 
Han overtog gården i 1979 fra sine forældre Christine og Andreas Abild. Nuværende 
ejer er 4. generation på gården.
Areal 17 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført omkr. 1800 og tilbygget aftægtsafdeling i 1949. Avlsbygningerne 
består af kvægstald fra omkr. 1800 og maskinhus fra 1958. Forældrene bebor ejen
dommen, og P.A. bor selv Farvehusvej 7, 6261 Bredebro.

NØRREHEDEVEJ 17, ØSTERBY, 
6280 HØJER, tlf. 74-783109. 
BOTHILDE LØNBORG, gårdejer, 
født d. 17.-12.-1935, datter af 
Hanne og Albert Christiansen, 
gift d. 27.-1.-1960 med Jens Løn
borg, gårdejer, født d. 23.-7.- 
1927, søn af Marie og Johan Løn
borg. Parret har børnene: Hanne 
Marie, født d. 3.-7.-1960, Susan
ne, født d. 7.-9.-1963, og Johan, 
født d. 3.-2.-1966.
B.L. er køkkenmedhjælper og formand for Menighedsrådet. Ægteparret overtog gården 
i 1965 fra J.L.'s mor Marie Lønborg. Nuværende ejer er 3. generation på gården. 
Areal 57 ha., heraf 3 ha. eng. Der er bortforpagtet 37 ha.
Stuehuset er opført i 1888 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg- og
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svinestalde fra 1924 samt lade og maskinhus fra 1951. Besætningen består af 10 amme
køer og 8 ungdyr af en kødkvægsrace. Der er kornsilo og varm lufts tørreri.
B.L. ejer også stuehuset på Sønderbyvej 7 i Daler.

Ejendomskyld 900.000. Areal 35 ha., heraf tilkøbt

NØRREHEDEVE3 25, "HEDEBO", 
ØSTERBY MARK, 6280 H03ER, 
tlf. 74-783631.
3OHANNES BORK, landmand, 
født d. 20.-12.-1941, søn af Anni 
og 3ørgen Bork, gift d. 27.-3.-1986 
med Ellen Bodil Iversen, medhjæl
pende hustru.
3.B. overtog gården d. 1.-10.-1972 
fra sin far 3ørgen Bork, der byg
gede ejendommen som statshus
mandsbrug i 1939.
21 ha. Der er forpagtet 17 ha.

Stuehuset er opført i 1939 og restaureret i 1983. Avlsbygningerne består af kvæg- og 
svinestalde fra 1939 ombygget til kvægstald i 1973 samt lade og maskinhus fra 1977. 
Gården drives med en kvægproduktion på 29 årskøer, 35 ungdyr og 40 slagtekalve af 
racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 4 traktorer. Maskin
station bruges til høst.

NØRREHEDEVE3 33, ØSTERBY MARK, 6280 H03ER, tlf. 74-783596.
ERVIN CHRISTENSEN, landmand, født d. 14.-7.-1949, søn af Katharina 3ohanne og 
3ens Peter Christensen, gift d. 27.-5.-1977 med Lina Nielsen, medhjælpende hustru, 
født d. 14.-11.-1953, datter af Nanke og Carsten Nielsen. Parret har børnene: Marian
ne, født d. 9.-8.-1978, og Lone, født d. 28.-5.-1982.
E.C. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-1.-1983 fra sin 
far 3ens Peter Christensen. Nuværende ejer er 3. generation på gården. 
Ejendomsskyld 670.000. Areal 24 ha., heraf tilkøbt 5 ha. Der er forpagtet 22 ha. 
Stuehuset er opført omkr. 1870, restaureret og tilbygget 1920. Avlsbygningerne består 
af kvægstald fra 1970, svinestald ombygget til kvæg i 1990 samt lade og maskinhus 
fra 1950. Gården drives med en kvægproduktion på 30 årskøer og 50 ungdyr af racerne 
3ersey og SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer. Ma
skinstation bruges til høst.

NØRREMØLLE 3, NØRREMØLLE, 6280 H03ER, tlf. 74-789261.
HANS CHRISTIAN CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 2.-2.-1938, søn af Anna Margre
the og 3ulius Thygesen Christensen, gift d. 5.-9.-1958 med Anne Marie Hansen, tekstil
arbejder, født d. 13.-3.-1937, datter af Dora Mina og Peter Hansen. Parret har bør
nene: Kirsten, født d. 12.-1.-1959, 3ohn, født d. 4.-7.-1960, Conni, født d. 8.-3.-1962, 
og Dennis, født d. 26.-6.-1965.
H.C.C. driver maskinstation fra ejendommen. Han overtog gården d. 1.-11.-1984 fra 
Marie Petersen.
Ejendomsskyld 990.000. Areal 20 ha., heraf tilkøbt 7 ha., der er 20 ha. marskjord. Der 
er forpagtet 55 ha. marskjord.
Stuehuset er opført i 1903 og restaureret fra 1984-90. Avlsbygningerne består af svi
nestald, løsdriftsstald og lade, alle fra 1984, 1985 og 1988 samt gylletank. Gården 
drives med en besætning på 24 ammekøer og 24 ungdyr af en kødkvægsrace, der er 2 
årssøer, og der produceres 40 slagtesvin årligt, desuden er der 5 moderfår. Plante
produktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 
gravemaskine på larvefødder, plansilo med varm lufts tørreri og halmfyr. Maskin
station bruges til lidt af markarbejdet.

PETER 3ESSENSVE3 1, DALER, 6280 H03ER, tlf. 74-783225.
EDUARD 3ENSEN, gårdejer, født d. 7.-9.-1935, søn af Anna Marie og Andreas Chri
stian 3ensen, gift d. 15.-5.-1961, med Kirsten Ingrid Thuesen, medhjælpende hustru, 
født d. 26.-7.-1941, datter af Anna Agnes og Søren 3ensen Thuesen. Parret har bør-
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nene: Andreas, født d. 28.-5.-1962, 
Torben, født d. 16.-4.-1965, og 
Marianne, født d. 6.-11.-1968. 
Eduard Jensen har været på Ri
ber Kjærgård Landbrugsskole og 
været formand for Det blandede 
Distrikts Landboforening. Han 
forpagtede gården d. 1.-4.-1963 
og købte den d. 1.-4.-1966 af sin 
far Andreas C. Jensen. Nuværen
de ejer er 3. generation på går
den.

Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 40 ha., heraf tilkøbt 8 ha. Der er forpagtet 20 ha. 
Stuehuset brændte efter et lynnedslag i 1855 og blev genopført i 1856, bygningen blev 
flyttet ca. 200 m. og er restaureret i 1948. Avlsbygningerne består af kvæg- og svine- 
stalde fra 1950 ombygget til køer og kalve i 1973, spaltestald til ungdyr fra 1974, 
lade fra 1950 og maskinhus fra 1978. Gården drives med en kvægproduktion på 42 
årskøer, 50 ugndyr og 25 slagtekavle af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder 
er korn, raps og jordbær fra 1 ha. Der er 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg, kornsilo, 
varm lufts tørreri og staldvarme anvendes til opvarmning af stuehuset. Maskinstation 
bruges til eri del af markarbejdet. På gården er ansat 1 fast medhjælper, det er for 
tiden sønnen Torben. E.J. har købt en tidligere præstegårdsbolig, hvor han bor, be
liggende Kirkevej 1 i Højer.

POPPENBØLVEJ 1,"POPPEN
BØL", VED GADEN, 6280 HØ
JER, tlf. 74-738111.
ANTON M. LUND, gårdejer, 
født d. 6.-1.-1927, søn af Mette 
Marie og Anders Petersen Lund, 
gift d. 4.-3.-1950 mede Gerda 
Lund, medhjælpende hustru, født 
d. 3.-4.-1927, datter af Marie 
Sofie og Thomas P. Lund. Parret 
har børnene: Mette Marie, født 
d. 9.-1.-1951, og Johanne Kirsti
ne, født d. 25.-3.-1957.
A.M.L. er salgsleder for Nordslesvisk Eksportforretning og er lokal konsulent for Top 
Danmark, han har været på Frederiksberg Højskole med landbrugsfag og på Ladelund 
Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1961 fra Adolf Adzersen.
Ejendomsskyld 2.500.000. Areal 90 ha. Der er forpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført i 1891 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kostald 
og sostald, begge fra 1961, løsdriftsstald til ungdyr og maskinhus, begge fra 1972, 
svinestald fra 1968 og lade fra 1930. Gården drives med en besætning på 10 årssøer, 
der produceres ca. 200 slagtesvin årligt, desuden er der 10 stude, 50 ammekøer, 40 
ungdyr og 10 slagtekalve dels af racen Simmentaler og dels krydsningsdyr. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 3 traktorer og 1 combi så
maskine. På gården er ansat 2 deltidsmedhjælpere. Maskinstation bruges til lidt af 
markarbejdet. A.M.L. ejer desuden bestyrerboligen Poppelbølvej 4 i Højer.

ROSENBORGVEJ 2, VESTER GAMMELBY, 6280 HØJER, tlf. 74-782480.
JEF JØRGENSEN, gårdejer, født d. 9.-8.-1923, søn af Elsebeth og Peter Jørgensen, 
gift d. 30.-10.-1951 med Kirstine Mailand, medhjælpende hustru, født d. 11.-7.-1927, 
datter af Ingeborg Kathrine (Tinne) og Peter Mailand. Parret har børnene: Elsabeth, 
født d. 23.-9.-1957, og Evald, født d. 28.-9.-1961.
J.J. har været på Gråsten Landbrugsskole, han har været i bestyrelsen for Husbond
afløsnings Foreningen og var med til at starte denne. Han overtog gården d. 1.-4.- 
1967 fra sine svigerforældre Ingeborg og Peter Mailand. Nuværende ejer er 3. gene
ration på gården.
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Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, varm

Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 
42,3 ha., heraf tilkøbt 10 ha., 
der er 2,5 ha. granplantage. Der 
er bortforpagtet 9,5 ha.
Alle bygningerne på Rosenborg
vej 2 nedbrændte d. 24.-1.-1959, 
samme år blev stuehus, kvægstald, 
svinestald og lade genopført, des
uden er der kvægstald fra 1972 
og maskinhus fra 1955. Gården 
drives udelukkende med plante
produktion bestående af korn, 

lufts tørreri og halmfyr.

ROSENBORGVEJ 4, VESTER GAMMELBY, 6280 HØJER, tlf. 74-782483.
SIGFRED BOSSEN, gårdejer, født d. 15.-6.-1926, søn af Bertha og Peter Bossen, gift 
d. 8.-3.-1952 med Dagny Beck, medhjælpende hustru, født d. 1.-1.-1928, datter af 
Augusta og Therkild Beck. Parret har børnene: Therkild, født d. 7.-6.-1953, Otto, født 
d. 31.-1.-1957, og Conny, født d. 19.-11.-1959.
S.B. har været formand for Husmandsforeningen. Han overtog gården d. 1.-4.-1954 fra 
sin far Peter Bossen.
Ejendomsskyld 780.000. Areal 29 ha., heraf tilkøbt 14 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1870 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af 
kvægstald fra 1939, svinestald fra 1939 ombygget til kvægstald i 1973, lade fra 1965 
og maskinhus fra 1976. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 100 stk. årligt. 
Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 2 traktorer, kornsilo 
og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

RUDBØLVEJ 8, RUDBØL, 6280 
HØJER, tlf. 74-738447.
ANDREAS MAILAND JENSEN, 
gårdejer, født d. 5.-7.-1926, søn 
af Dorothea og Carl Bernhard 
Jensen, gift d. 4.-12.-1954 med 
Marie Bendine Grün, medhjælpen
de hustru, født d. 20.-7.-1934, 
datter af Martha og Bernhard 
Grün. Parret har børnene: Mar
tha, født d. 1.-8.-1955, og Karl 
Bernhard, født d. 24.-7.-1956.
A.M.J. forpagtede gården d. 12.-10.-1958 og overtog den d. 1.-6.-1961 fra Statens 
Jordlovsudvalg.
Ejendomsskyld 770.000. Areal 20 ha., heraf tilkøbt 12 ha. Der er forpagtet 25 ha. 
Stuehuset er opført i 1849 og udbygget fra 1968-75. Avlsbygningerne består af kostald 
fra 1961, lade fra 1849 ombygget til spaltestald til ungdyr i 1978, maskinhuse fra 
1962 og 1973 samt gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 25 årskøer, 25 
ungdyr og 20 salgtekalve, det er SDM-krydsninger, der er der 5 ammekøer og 5 ungdyr 
af racen Charolais, desuden er der 100 moderfår. Planteproduktionens salgsafgrøder er 
korn og raps. Der er 2 traktorer og kornsilo med varm lufts tørreri. Maskinstation 
bruges til høst.

RUDBØLVEJ 44, RUDBØL, 6280 HØJER, tlf. 74-738451.
THOMAS GEORG NIELSEN, gårdejer, født d. 8.-5.-1933, søn af Hansine og Hans Ni
elsen, gift d. 31.-8.-1963 med Inge Jensen, medhjælpende hustru, født d. 23.-4.-1927, 
datter af Vilhelmine og Johannes Jensen. Parret har børnene: Susanne, født d. 31.-8.- 
1954, og Mette, født d. 19.-12.-1964.
T.G.N. overtog gården d. 1.-11.-1969 fra sin kones farbror Sigfred Jensen. Gården har 
været i denne slægt i flere generationer.
Ejendomsskyld 830.000. Areal 17,5 ha., heraf tilkøbt 3,5 ha.
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rer og kornsilo. Maskinstation bruges til høst.

Rudbølvej 44's stuehus er opført 
omkr. 1840 og løbende restaure
ret. Avlsbygningerne består af 
kvæg- og svinestalde fra 1971, 
svinestalden bruges i dag til 
kvæg, lade fra 1940 og maskin
hus fra 1973. Gården drives med 
en kvægproduktion på 25 årskøer, 
38 ungdyr og 15 stude, desuden 
er der 66 moderfår. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er korn, 
raps og ærter. Der er 2 trakto-

RUDBØLVEJ 46, RUDBØL, 6280 HØJER, tlf. 74-738410.
KURT NIELSEN, gårdejer, født d. 13.-3.-1936, søn af Hansine og Hans Nielsen, gift d. 
22.-3.-1958 med Ingeborg Nørgaard, medhjælpende hustru, født d. 22.-1.-1933, datter 
af Minna og Martin Nørgaard. Parret har børnene: Britta, født d. 23.-8.-1958, og 
Heidi, født d. 2.-3.-1963.
K.N. overtog gården d. 1.-11.-1968 fra sin far Hans Nielsen, som købte gården af sin 
bror omkr. 1946.
Ejendomsskyld 750.000. Areal 26 ha., heraf tilkøbt 5 ha. Der er forpagtet 25 ha. 
Stuehuset er opført omkr. 1870 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af 
kvægstald fra 1970, lader fra 1920 og 1976 samt maskinhus fra 1980. Gården drives 
med en kvægproduktion på 28 årskøer, 35 ungdyr og 15 stude, det er SDM-krydsninger, 
desuden er der 50 moderfår. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 
2 traktorer og kornsilo. Maskinstation bruges til høst.

SEJERSLEVVEJ 61, SDR. SEJER
SLEV, 6280 HØJER, tlf. 74- 
789236.
SØREN LAUSTEN, gårdejer, 
født d. 19.-6.-1959, søn af Anna 
og Anders H. Lausten, gift d. 2.- 
6.-1990 med Jette Hansen, køk
kenleder, født d. 25.-4.-1967, 
datter af Anna og Andreas Chri
stian Hansen.
S.L. har været på Ladelund og 
Riber Kjærgård Landbrugsskoler. 
Han overtog gården d. 1.-10.-1984 fra sin far Anders H. Lausten. Nuværende ejer er
3. generation på gården. Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 31,8 ha., heraf 14 ha. eng. 
Stuehuset er opført i 1910 og restaureret i 1988-91. Avlsbygningerne består af kvæg- 
og svinestalde, begge fra 1910, samt lade og maskinhus fra 1918. Gården drives med 
en kvægproduktion på 30 årskøer og 20 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens 
salgsafgrøder er korn og ærter. Der er 2 traktorer og varm lufts tørreri. Maskin
station bruges til høst og roer.

SEJERSLEVVEJ 65, SDR. SEJER
SLEV, 6280 HØJER, tlf. 74-782389. 
KARL BENDESEN, gårdejer, født 
d. 8.-6.-1951, søn af Inge Marie 
og Laust H. Bendesen.
K.B. har været på Gråsten Land
brugsskole. Han overtog gården 
d. 1.-6.-1991 fra sin far Laust H. 
Bendesen. Nuværende ejer er 5. 
generation på gården.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal
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40 ha., heraf 1,5 ha. mose. Der er forpagtet 20 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1848 og restaureret i 1928 og derefter løbende. Avlsbyg
ningerne består af kvægstald fra 1931 ombygget indvendigt i 1963, spaltestald til ung
dyr fra 1974, svinestalde fra 1922 og 1956, lader fra 1848 og 1975, maskinhus fra 
1951 og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 50 årskøer, 90 ungdyr og 
30 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 trak
torer, kornsilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

SEJERSLEVVEJ 89, NR. SEJER- 
SLEV, 6280 HØJER, tlf. 74-782599. 
LAUST HENRIKSEN SØRENSEN, 
gårdejer, født d. 19.-10.-1948, 
søn af Sigrid og Søren Jensen 
Sørensen.
L.H.S. driver vognmandsforret
ning med fast kørsel for Kløver
mælk. Han overtog gården d. 1.- 
7.-1984 fra sin far Søren Jensen 
Sørensen. Nuværende ejer er 4. 
generation på gården, som kom i 

familiens eje omkr. 1884. Ejendomsskyld 700.000. Areal 21 ha., heraf 7 ha. eng. Der 
er forpagtet 19 ha. Stuehuset er opført omkr. 1850 og restaureret i 1927 og derefter 
løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald og svinestald, begge fra 1850, lade fra 
1900 og maskinhus fra 1976. Gården drives udelukkende med planteproduktion beståen
de af korn, raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1 combi såmaskine, kornsilo, varm lufts 
tørreri og 6 vindmølleanparter. Maskinstation bruges til høst.

SEJERSLEVVEJ 107, NR. SEJER
SLEV, 6280 HØJER.
HANS PETER BJØRN, husmand, 
søn af Christiane og Niels Peter 
Bjørn, gift d. 19.-12.-1950 med 
Anne Henriette Nissen, medhjæl
pende hustru, født d. 7.-4.-1930, 
datter af Vilhelmine og Anders 
Nissen. Parret har børnene: 
Yvonne, født d. 14.-9.-1951, 
Myrna, født d. 19.-5.-1954, Lili
an, født d. 6.-10.-1956, og Syl
via, født d. 5.-1.-1963.
H.P.B. er formand for Tønder Amts Indkøbsforening, er i bestyrelsen for Samvirkende 
Sønderjyske Husmandsforeninger og medlem af Sønderjyllands Jordbrugskommission.
Han overtog gården i 1981 fra sin far Niels Peter Bjørn.
Ejendomsskyld 440.000. Areal 17,6 ha. Jorden er bortforpagtet til 2 svigersønner. 
Ejendommen er fredet som bevaringsværdi. Stuehuset er opført i 1843 og løbende re
staureret. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade fra 1843. H.P.B. ejer og driver 
desuden Noldevej 42, Nolde Mark, 6372 Bylderup-Bov, i Tinglev Kommune.

SKYDEBANEVEJ 1, "HEDEBO", 
HJERPSTED, 6280 HØJER, tlf. 
74-789280.
NIELS CHRISTIAN BERGMANN, 
gårdejer, født d. 28.-8.-1962, søn 
af Cathrine og Svend Petersen 
Bergmann, gift d. 15.-10.-1988 
med Marianne Rahr, medhjælpen
de hustru, født d. 19.-9.-1963, 
datter af Ellevine og Aage Rahr. 
Parret har datteren Helle, født
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d. 2.-3.-1990.
Begge ægtefæller har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. N.C.B. er i repræsen
tantskabet for Kontrolforeningen. Han overtog gården d. 1.-3.-1985 fra Ejnar Nielsen. 
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 17,6 ha., der er forpagtet 42 ha.
Stuehuset er opført i 1969. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade, begge fra 
1969 og svinestalde fra 1969 ombygget til kostald i 1985 og 1989, spaltestald og fo
derlade til ungdyr, maskinhus fra 1989 og indendørs køresilo. Gården drives med en 
kvægproduktion på 45 årskøer, 60 ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM, desuden er 
der 10 får. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 3 trak
torer, 8 vindmølleanparter og staldvarme anvendes til opvarmning af stuehuset. Ma
skinstation bruges til lidt af markarbejdet.

STAMPEMØLLEVEJ 11, EMMER
LEV KLEV, 6280 HØJER, tlf. 
74-782361.
HANS ERIK TARP, gårdejer, 
født d. 8.-8.-1940, søn af Cathri
ne og Peter Tarp, gift d. 21.- 
1.-1962 med Anni Redlefsen, 
medhjælpende hustru, født d. 7.- 
2.-1942, datter af Magda og Pe
ter Broder Redlefsen. Parret har 
børnene: Peter, født d. 28.-3.- 
1962, Merete, født d. 21.-6.- 

1966, Mette Marie, født d. 10.-3.-1976, og Henrik, født d. 20.-3.-1987.
H.E.T. er medlem af Højer Byråd herunder Teknisk Udvalg. Han overtog gården i 1962 
fra sin svigerfar Peter Broder Redlefsen. Nuværende ejer er 3. generation på gården. 
Ejendomsskyld 1.650.000. Areal 41 ha., heraf tilkøbt 10 ha., der er 5 ha. marskjord. 
Der er forpagtet 15 ha.
Stuehuset er opført i 1862, restaureret og tilbygget i 1975. Avlsbygningerne består af 
kvæg- og svinestalde, begge fra 1952 samt om- og tilbygget til kvægstald i 1979, spal
testald til ungdyr fra 1979 samt lade og maskinhus fra 1964. Gården drives med en 
kvægproduktion på 46 årskøer, 70 ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM. Plantepro
duktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer og kornsilo med varm lufts tørre
ri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

SØNDERBYGADE 11, HJERPSTED, 6280 HØJER, tlf. 74-782164.
EJNER NISSEN, gårdejer, født d. 6.-12.-1942, søn af Marie og Claus Nissen, bor sam
men med Kristina Skov, fabriksarbejder, født d. 13.-12.-1952, datter af Mathilde Alice 
og Johan Peter Skov. Parret har børnene: Winnie, født d. 11.-3.-1971, Susanne, født d. 
9.-9.-1976, og Tina, født d. 22.-10.-1980.
E.N. overtog gården d. 1.-4.-1970 fra Signe Petersen.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 40 ha., heraf 1 ha. skov. Der er forpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført i 1910. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1910 om- og til
bygget til sostald i 1975, slagtesvinestald fra 1976, lade fra 1934 og maskinhus fra 
1978. Gården drives med en svineproduktion på 45 årssøer, der sælges 200 smågrise og 
700 slagtesvin årligt, desuden er der 1 hest. Planteproduktionens salgsafgrøder er 
korn, raps og ærter. Der er 2 traktorer, kornsilo med varm lufts tørreri, halmfyr og 8 
vindmølleanparter. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

SØNDERBYVEJ 23, DALER, 6280 HØJER, tlf. 74-783858.
EDUARD HANSEN, gårdejer, født d. 29.-8.-1932, søn af Anne Kjerstine og Søren 
Hansen, gift d. 17.-3.-1960 med Anna Louise Reggelsen, medhjælpende hustru, født d. 
26.-9.-1937, datter af Christine og Christian Reggelsen. Parret har børnene: Birgit, 
født d. 17.-9.-1960, Søren, født d. 17.-10.-1961, Inge, født d. 21.-10.-1963, og Lis, født 
d. 26.-2.-1971.
E.H. har været på Ollerup Højskole med Landbrugsfag, han er medlem af Højer Byråd 
og formand for Teknik og Miljø. Han forpagtede gården d. 1.-5.-1960 og overtog den 
d. 1.-1.-1969 fra sin far Søren Hansen, som købte gården i 1928.
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stående af korn, raps og ærter. Der er 4 traktorer

Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 
62 ha., heraf tilkøbt 25 ha. Der 
er forpagtet 15 ha. og bortfor
pagtet 5 ha.
Sønderbyvej 23's stuehus er op
ført i 1850 og løbende restaure
ret. Avlsbygningerne består af 
kvæg- og svinestalde fra 1900 og 
1952, alle ombygget til kvæg i 
1970, lade fra 1978 og maskinhus 
fra 1973. Gården drives udeluk
kende med planteproduktion be- 

og 1 mejetærsker.

SØNDERHEDEVEJ 10, "SKOVLY", 
ØSTERBY, 6280 HØJER, tlf. 74- 
783203.
HELGA BECKER, gårdejer, født 
d. 18.-3.-1933, datter af Anne 
og Christian Boyschau, gift d. 
8.-3.-1956 med Lorens Becker, 
gårdejer/handelsmand, født d. 
30.-9.-1917, søn af Dorde og 
Jens Becker. Parret har sønnen 
Jens Christian, født d. 29.-10.- 
1967.
H.B.er kontorassistent. Gården blev overtaget d. 8.-3.-1956 fra svigerfaderen Jens 
Becker. Ejendomsskyld 680.000. Areal 22 ha. Der er bortforpagtet 20 ha. 
Stuehuset er opført i 1906 og restaureret i 1973. Avlsbygningerne består af kvæg- og 
svinestalde, begge fra 1906, samt lade fra 1958. Der er 1 traktor.

SØNDERHEDEVEJ 17, ØSTER
BY, 6280 HØJER, tlf. 74-783509. 
JAN FEY BOSSEN, gårdejer, 
født d. 3.-5.-1958, søn af Maria 
og Lorens Christian Bossen.
J.F.B. arbejder ved Hartmann i 
Tønder og er uddannet landbrugs- 
og bygningssmed. Han overtog 
gården d. 1.-8.-1985 fra Jens 
Carstensen.
Ejendomsskyld 390.000. Areal 
10,5 ha., heraf tilkøbt 2 ha. Der
er forpagtet 13 ha.

Stuehuset er opført i 1929 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg- og 
svinestalde, begge fra 1929 og ombygget til kvæg fra 1985-90, samt lade fra 1929. 
Besætningen består af 7 ammekøer og 12 ungdyr, det er krydsninger, desuden er der 1 
Simmentalertyr, 1 hest og 35 moderfår. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og 
raps. Der er 1 traktor. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. Man har 1 
skoledreng til hjælp.

SØNDERHEDEVEJ 19, "SØNDERHEDE", SØNDERHEDE, 6280 HØJER, tlf. 74-783228. 
MARTIN PETERSEN, landmand, født d. 19.-1.-1939, søn af Dora og Andreas Petersen, 
gift d. 27.-5.-1966 med Marie Redlefsen, medhjælpende hustru, født d. 15.-7.-1944, 
datter af Christa og Andreas Redlefsen. Parret har børnene: Eva, født d. 17.-1.-1969, 
og Birgitte, født d. 27.-6.-1972.
M.P. har været på Kjærhave Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1977 fra sin 
far Andreas Petersen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 950.000. Areal 27 ha. Der er forpagtet 26 ha.
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"Sønderhede"s stuehus er opført i 
1925 og løbende restaureret. 
Avlsbygningerne består af kvæg- 
og svinestalde, begge fra 1925, 
kvægstalden er senere ombygget 
til svin. Gården drives med en 
svineproduktion på 30 årssøer, 
der produceres 500 slagtesvin år
ligt. Planteproduktionens salgsaf
grøder er korn, raps og ærter. 
Der er 2 traktorer, 1 mejetær
sker, kornsilo med varm lufts

tørreri samt halmfyr. M.P. ejer og driver også Nørrehedevej 35 i Højer. Ejendomsskyld 
950.000 og areal 24 ha.

SØNDERVEJ 10, "GREJSDAL", 
EMMERLEV, 6280 HØJER, tlf. 
74-782687.
EMIL ANDREASEN TOFT, gård
ejer, født d. 18.-3.-1942, søn af 
Emma og Peter Andersen Toft, 
gift d. 18.-3.-1967 med Inge Jes
sen, fabriksarbejder, født d. 
25.-5.-1946, datter af Christine 
og Jes Jessen. Parret har børne
ne: Peter, født d. 18.-9.-1968, 
Lilian, født d. 15.-1.-1971, og 
Bente-Merete, født d. 15.-1.-1975.
E.A.T. er post og musiker. Han overtog gården d. 1.-4.-1967 fra sin far Peter A. Toft. 
Gården har været i slægtens eje siden 1641.
Ejendomsskyld 960.000. Areal 25 ha., heraf tilkøbt 4 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1780 og restaureret fra 1967-90. Avlsbygningerne består af 
kvæg- og svinestalde, begge fra 1948 og om- og tilbygget til kvæg i 1972, lade fra 
1948 og maskinhus fra 1956. Besætningen består af 7 ammekøer og 7 ungdyr af racen 
Charolais. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 2 trak
torer, kornsilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til høst.

SØNDERVEJ 16, EMMERLEV, 
6280 HØJER, tlf. 74-782390. 
ANNE MATTESEN, gårdejer, 
født d. 15.-5.-1920, datter af 
Metha og Thomas Petersen, gift 
d. 27.-5.-1950 med Lauritz 
Mattesen, landmand, født d. 12.- 
9.-1919, søn af Elisabeth og He
inrich Mattesen. Parret har dat
teren Lissi, født d. 2.-11.-1954. 
L.M. overtog gården i 1936 efter 

14 ha. marks jord. Jorden er bort
forpagtet. Stuehuset er opført i 1753 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består 
af kvæg- og svinestald og lade, alle fra 1753, samt hestestald fra 1950.

TRANEBORGVEJ 1, "TRANEBORG", EMMERLEV, 6280 HØJER, tlf. 74-782191.
BOJ FRIIS-ANDRESEN, gårdejer, født d. 19.-9.-1923, søn af Ingeborg og Bernhard 
Andresen. B.F.A. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården i 1943 fra 
sin far Bernhard Andresen. Nuværende ejer er 6. generation på gården, som kom i 
slægtens eje i 1769.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 60 ha., heraf tilkøbt 6 ha., der er 15 ha. marskjord. 
Stuehuset er opført i 1850 og restaureret i 1946. Avlsbygningerne består af kvægstald
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fra 1923 til- og ombygget i 1955, svinestald fra 1923 ombygget til kalvestald, lade fra 
1923 og maskinhus fra 1948. Gården drives med en kvægproduktion på 28 årskøer, 25 
ungdyr og 15 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, 
raps og ærter. Der er 2 traktorer og varm lufts tørreri. På gården er ansat 1 foder
mester. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. B.F.A. ejer og driver også 
ejendommen Emmerlevvej 5 og 7, den er udlejet som beboelse.

TØNDERVEJ 5, 6280 HØJER, 
tlf. 74-783965.
JOHAN BOSSEN, gårdejer, født 
d. 6.-11.-1922, søn af Bertha og 
Peter Bossen, gift d. 22.-11.-1946 
med Esther Eriksen, medhjælpen
de hustru, født d. 5.-4.-1924, 
datter af Ulrika og Laust Erik
sen. Parret har børnene: Elinor, 
født d. 11.-3.-1947, Ulrike, født 
d. 15.-4.-1950, Laust Erik, født 
d. 28.-7.-1951, og Asbjørn, født 

d. 26.-8.-1953. J.B. overtog gården i 1973 fra Carsten Bossen.
Ejendomsskyld 400.000. Areal 7,3 ha., der er frasolgt 0,5 ha. frijord.
Stuehuset er opført i 1935 og restaureret i 1985. Avlsbygningerne består af kvæg- og 
svinestalde samt lade, alle fra 1935, og maskinhus fra 1982. Besætningen består af 6 
ungdyr af racen Simmentaler. Der er 2 traktorer.

VED GADEN 1, "NØRREGAARD", 
VED GADEN, 6280 HØJER, tlf. 
74-782209.
HENRIK VALDEMAR LAURITZEN, 
gårdejer, født d. 9.-1.-1927, søn 
af Cornelia og L. M. Lauritzen, 
gift d. 20.-10.-1957 med Nelly 
Dorothea Pedersen, medhjælpen
de hustru, født d. 22.-2.-1934, 
datter af Karen og Hjalmer Pe
dersen. Parret har børnene: An
nelise, født d. 23.-3.-1959, Ka
ren Marie, født d. 2.-4.-1962, Inge 
født d. 20.-1.-1970.

Cornelia, født d. 28.-3.-1968, og Kirsten Merete,

H.V.L. har været på Gråsten Landbrugsskole og er formand for Menighedsrådet. Han 
overtog gården d. 1.-8.-1957 fra Statens Jordlovsudvalg. Gården var tidligere en 
4-længet gård, som har været forsøgsgård, den nedbrændte i november 1969.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 40 ha., heraf tilkøbt 9 ha. Der er forpagtet 40 ha. 
Stuehuset er opført i 1970. Avlsbygningerne består af svinestald, lade og foderhus, 
alle fra 1970, samt maskinhus fra 1977. Gården drives udelukkende med planteproduk
tion bestående af korn og raps. Der er 3 traktorer, kornsilo, varm lufts tørreri og 
halmfyr. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

VED GADEN 4, VED GADEN, 
6280 HØJER, tlf. 74-782166. 
HENRY JANNSEN, gårdejer, 
født d. 5.-10.-1947, søn af Anne 
og Christian Jannsen, gift d. 30.- 
10.-1971 med Vivi N. K. Møller, 
medhjælpende hustru, født d. 
23.-2.-1950, datter af Astrid og 
Svend Aage Møller. Parret har 
børnene: Lene, født d. 15.-3.- 
1974, Randi, født d. 8.-8.-1978,
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Båhne, født d. 19.-1.-1981, og Christian, født d. 19.-12.-1986.
H.J. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-8.-1975 fra sin 
far Christian Jannsen, som byggede gården i 1950 som statshusmandsbrug på jord fra 
sin fars ejendom Ved Gaden 6.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 35,9 ha., heraf tilkøbt 23 ha. Der er forpagtet 35 ha. 
Stuehuset er opført i 1950 og tilbygget i 1985. Avlsbygningerne består af kvægstald, 
lade og svinestald, alle fra 1950 og ombygget til kostald fra 1976-80, spaltestald til 
ungdyr fra 1976, lade og maskinhus, begge fra 1980, og gylletank. Gården drives med 
en kvægproduktion på 50 årskøer, 80 ungdyr og 35 slagtekalve dels af racen SDM og 
en del krydsninger, desuden er der 20 ammekøer, 20 ungdyr og 20 moderfår. Plante
produktionens salgsafgrøde er korn. Der er 3 traktorer og 1 combi såmaskine. Maskin
station bruges til høst.

VED GADEN 5, VED GADEN, 6280 HØJER, tlf. 74-782167.
PETER JØRGEN JACOBSEN CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 26.-2.-1942, søn af 
Anna Margrethe og Julius Thygesen Christensen, bor sammen med Ulla Lorenzen, øko
nomaassistent, født d. 23.-10.-1956, datter af Kæthe og Hans Lorenzen. Parret har 
børnene: Marlene, født d. 7.-3.-1979, og Karen, født d. 18.-5.-1985.
P.J.J.C. driver lidt maskinstation med mejetærsker og han er medlem af Kogsbesty
relsen. Han overtog gården d. 1.-10.-1986 fra Anni Detlefsen.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 60 ha., heraf 60 ha. marskjord.
Stuehuset er opført i 1799 og restaureret fra 1986-91. Avlsbygningerne består af 
kvægstald, svinestald og lade, alle fra 1799. Besætningen består af 40 moderfår. Plan

teproduktionens salgsafgrøder er 
korn, raps og ærter. Der er 1 
traktor, 1 mejetærsker, 1 combi 
såmaskine og 1 vindmølle. Ma
skinstation bruges til lidt af 
markarbejdet.
P.J.J.C. ejer og driver også Ved 
Gaden 7, som er på 7 ha. og vur
deret til 390.000. Han overtog 
denne gård i 1971 fra sin far, 
som købte den i 1942. Der er 
maskinhus fra 1976.

VED GADEN 17, "VANGGAARD", 
VED GADEN, 6280 HØJER, tlf. 
74-738604.
NIELS JOHANSEN, gårdejer, 
født d. 26.-1.-1951, søn af Hen
ny og Ernst Johansen, gift d. 
12.-7.-1975 med Mette Lund, læ
rer, født d. 9.-1.-1951, datter af 
Gerda og Anton Marius Lund. 
Parret har børnene: Kristian, 
født d. 23.-4.-1976, Karen, født 
d. 5.-2.-1979, og Thomas, født 
d. 29.-3.-1983. N.J. er viceinspektør på Tønder Kommuneskole. Han overtog gården d. 
1.-7.-1980 fra Jens Frost.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 45 ha., heraf tilkøbt 20 ha.
Stuehuset er opført i 1899 og restaureret i 1980. Avlsbygningerne består af kvæg- og 
svinestalde, begge fra 1899 og ombygget til kvæg i 1981, hestestald og lade, begge fra 
1899 og ombygget til lade og garage i 1990. Besætningen består af 17 ammekøer, 10 
ungdyr, 17 slagtekalve og 1 tyr af racen Simmentaler, desuden er der 65 moderfår. 
Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 2 traktorer. Maskin
station bruges til en del af markarbejdet.
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VESTERLED 8, H3ERPSTED, 6280 H03ER, tlf. 74-782339.
I/S HENNING OG SVEND PETERSEN BERGMANN, gårdejere.
S.P.B. er født d. 11.-8.-1935, søn af Anne Martine og Chresten 3ørgensen Bergmann, 
gift d. 17.-8.-1957 med Cathrine Mamsen, medhjælpende hustru, født d. 4.-12.-1940, 
datter af Christiane og Niels Mamsen. Parret har børnene: Chresten, født d. 7.-11.- 
1957, Niels Christian, født d. 28.-8.-1962, og Henning, født d. 15.-11.-1964.
S.P.B. er medlem af Menighedsrådet. Han forpagtede gården fra 1957 til d. 1.-4.-1959, 
hvor han købte den af sin far Chresten 3ørgensen Bergmann. Sønnen Henning, som har 
været på Tønder Landbrugsskole, er nu indgået i et I/S med faderen.
H.B. blev gift d. 17.-8.-1991 med Alice Schmidt. Han er 4. generation på gården. 
Ejendomsskyld 2.500.000. Areal 52 ha., heraf tilkøbt 32 ha., der er 1 ha. skov. Der er 
forpagtet 30 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1900 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af 
kostald om- og tilbygget i 1974, svinestald fra 1962 ombygget til spaltestald til ung
dyr i 1979, kostald fra 1991, foderlade fra 1990, maskinhuse fra 1970 og 1977 samt 
gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 60 årskøer, 90 ungdyr og 35 slag
tekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der 
er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 rundballepresser, kornsilo med varm lufts tørreri og 
staldvarme anvendes til opvarmning af stuehuset. S.P.B. har 8 vindmølleanparter.

VESTKYSTVE3 3, KOLDBY, 6280 H03ER, tlf. 74-716291.
HANS KROG SCHMIDT, gårdejer, født d. 29.-6.-1943, søn af Anna og Alfred Schmidt, 
bor sammen med Mona Nielsen, datter af Lund Christiansen.
H.K.S. arbejder ved Hartmann i Tønder. Han overtog gården d. 1.-7.-1991 fra sin mor 
Anna Schmidt. Nuværende ejer er 5. generation på gården, hvor der har været sten
strygeri. Der er udstykket flere ejendomme fra gården.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 40 ha., heraf 4 ha. eng. 3orden er bortforpagtet. 
Stuehuset er opført omkr. 1696 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af 
kvægstald, svinestald, lade og maskinhus, alle fra 1930.

VESTKYSTVE3 4, "KROGSMIN
DE", KOLDBY, 6280 H03ER, tlf. 
74-716293.
CHRISTIAN A. NIELSEN, gård
ejer, født d. 13.-6.-1928, søn af 
Ane Kjerstine og Peter Bøjsen 
Nielsen, gift d. 28.-10.-1953 med 
Metha Marie Krog, medhjælpende 
hustru, datter af Maria og Hans 
3ensen Krog. Parret har datteren 
Maria, født d. 12.-12.-1955.
C.A.N. har været på Hilderød

Højskole med landbrugsfag. Han overtog gården i 1959 fra sin svigermor Maria Krog.
Nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 57 ha., heraf tilkøbt 2 ha., der er 4 ha. skov. Der er 
forpagtet 3,5 ha.
Stuehuset er opført i 1868, restaureret og tilbygget i 1953. Avlsbygningerne består af 
kvægstald fra 1960 ombygget i 1967, svinestald fra 1967, svinestald og maskinhus fra 
1939, lade fra 1960 samt maskinhuse fra 1976 og 1982. Gården drives udelukkende 
med planteproduktion bestående af korn, raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1 meje
tærsker, kornsilo med varm lufts tørreri, halmfyr og vindmølleanparter. Maskinstation 
bruges til lidt af markarbejdet.

VESTKYSTVE3 5, KOLDBY, 6280 H03ER, tlf. 74-716290.
PETER HANSEN KROG, gårdejer, født d. 24.-9.-1958, søn af Mette og Hans Peter 
Krog.
P.H.K. har været på Ladelund og Riber Kjærgård landbrugsskoler og er medlem af 
Menighedsrådet. Han overtog gården d. 1.- 6.-1987 fra sin far Hans Peter Krog. 
Nuværende ejer er 4. generation på gården.
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Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 
48 ha., heraf 2 ha. skov. Der er 
forpagtet 44 ha.
Vestkystvej 5's stuehus er opført 
omkr. 1850 og løbende restaure
ret. Avlsbygningerne består af 
kvægstald fra 1974, svinestald 
fra 1962 ombygget til ungdyr i 
1984, lade fra 1920, maskinhus 
fra 1983 udvidet i 1991 og 2 gyl
letanke. Gården drives med en 
kvægproduktion på 44 årskøer,

55 ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, 
raps og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo med varm lufts tørreri og 
staldvarme anvendes til opvarmning af stuehuset. Maskinstation bruges til lidt af 
markarbejdet.

.-10.-1975.

VESTKYSTVEJ 6, KOLDBY, 
6280 HØJER, tlf. 74-716537. 
JACOB FEDDERSEN BENTIN, 
gårdejer, født d. 23.-6.-1942, søn 
af Jensine og Hans Henrik Ben
tin, gift d. 7.-10.-1967 med Gun
de Marie Lund, medhjælpende 
hustru/sygeplejerske, født d. 
30.-8.-1943, datter af Sophie og 
Theodor Lund. Parret har børne
ne: Lene Jensine, født d. 15.-6.- 
1969, Birgitte Sophie, født d.
28.-8.-1972, og Hans Henrik, født d.
J.F.B. har været på Hammerum Landbrugsskole og er medlem af Menighedsrådet. Han 
overtog gården d. 1.-8.-1970 fra sin far Hans Henrik Bentin. Nuværende ejer er 3. 
generation på gården.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 52 ha., heraf tilkøbt 5 ha., der er 8 ha. marskjord. 
Der er forpagtet 8 ha.
Stuehuset er opført i 1925 og restaureret fra 1970-90. Avlsbygningerne består af 
kvægstald fra 1974, lade fra 1976, maskinhuse fra 1975 og 1989 samt gylletank. 
Gården drives med en kvægproduktion på 42 årskøer, 55 ungdyr og 25 slagtekalve af 
racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, ærter og raps. Der er 3 trak
torer, 1 mejetærsker, 1 rundballepresser, kornsilo og kornstørreri med varm luft. På 
gården er ansat 1 fast medhjælper. J.F.B. ejer også stuehuset Kolkvej 2, hvor parret 
selv bor, da en søster bor i stuehuset på gården Vestkystvej 6.

VESTKYSTVEJ 9, KOLDBY, 6280 
HØJER, tlf. 74-716288.
HANS JACOB BENTIN, gårdejer, 
født d. 24.-2.-1929, søn af Maria 
og Cristian Peter Bentin, gift d. 
16.-6.-1956 med Frederikke Niel
sen, medhjælpende hustru, født 
d. 2.-9.-1926, datter af Marie og 
Samuel Nielsen. Parret har børne
ne: Christian Peter, født d. 17.- 
5.-1959, og Maria, født d. 14.- 
11.-1960.

H.J.B. har været på Haslev Landbrugsskole. Han forpagtede gården i 1965 og købte 
den i 1968 af sin far Christian Peter Bentin. Nuværende ejer er 4. generation på 
gården. Areal 52 ha., heraf tilkøbt 3 ha., der er 6,6 ha. marskjord.
Stuehuset er opført omkr. 1700 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af
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kvægstald fra 1910 udvidet i 1973, svinestald fra 1968, lade fra 1910 samt maskinhuse 
fra 1976 og 1979. Gården drives mqd en slagtesvinepro.duktion på 90 stk. årligt. Plan
teproduktionens salgsafgrøder er kørn, raps og ærter. Der er 4 traktorer, 1 mejetær
sker og kornsilo med varm lufts tørreri.

ØSTERBYVEJ 7, ØSTERBY, 6280 
HØJER, tlf. 74-783227.
ANDREAS CHRISTENSEN, gård
ejer, født d. 10.-1.-1950, søn af 
Grethe og Christian Christensen, 
gift d. 22.-7.-1977 med Andrea 
Peetz, medhjælpende hustru, født 
d. 23.-7.-1945, datter af Anna og 
Christian Peetz.
A.C. har været på Gråsten Land
brugsskole. Han overtog gården 
d. 1.-4.-1974 fra sin far Chri

stian Christensen. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som nedbrændte i 1930 
og blev genopført på den modsatte side af vejen.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 68 ha., heraf tilkøbt 28 ha., der er 1,7 ha. skov. Der 
er forpagtet 17 ha.
Stuehuset er opført i 1930 og restaureret i 1979. Avlsbygningerne består af kvægstald, 
lade og foderhus, alle fra 1930, svinestald fra 1930 ombygget til spaltestald til ung
dyr, maskinhus fra 1976, udendørs køresilo og gylletank. Gården drives med en kvæg
produktion på 45 årskøer, 75 ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 3 traktorer, kornsilo, varm lufts 
tørreri og staldvarme anvendes til opvarmning af stuehuset. På gården er ansat 1 fast 
medhjælper. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

ØSTERBYVEJ 18, ØSTERBY, 
6280 HØJER, tlf. 74-783285. 
JENS CHRISTIAN STORK, gård
ejer, født d. 24.-8.-1945, søn af 
Kathrine og Mads Stork.
J.C.S. arbejder på Bredebro Mø
belfabrik. Han overtog gården d. 
1.-10.-1974 fra sin far Mads 
Stork. Nuværende ejer er 3. ge
neration på gården, som kom i 
familiens eje i 1912.
Ejendomsskyld 840.000. Areal 27 
ha., heraf 5 ha. eng. Der er bortforpagtet 19 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1830 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af 
kvægstalde fra 1960 og 1978, svinestald fra 1960 ombygget til hestebokse, lade fra 
1978 og maskinhus fra 1962. Besætningen består af 3 ammekøer og 8 ungdyr af racen 
Limousine, desuden er der 2 Fjordheste og 2 heste af racen Dansk Varmblod. Plante
produktionens salgsafgrøde er korn. Der er 1 traktor. Maskinstation bruges til høst.

ØSTERBYVEJ 20, ØSTERBY, 6280 HØJER, tlf. 74-783107.
MARTIN THYCHSEN JØRGENSEN, gårdejer, født d. 24.-11.-1957, søn af Erna Elisa
beth og Peter Hansen Jørgensen, gift d. 12.-7.-1980 med Anita Bork, medhjælpende 
hustru/bankassistent, født d. 19.-5.-1960, datter af Christiane Petrea Hansine og Hans 
Bork. Parret har børnene: Peter, født d. 31.-1.-1982, Hans, født d. 12.-5.-1984, Mar
lene, født d. 21.-3.-1988, og Christian, født d. 9.-4.-1991.
M.T.J. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 20.-3.-1988 fra 
Erik Leve Martensen.
Ejendomsskyld 1.950.000. Areal 57 ha., heraf tilkøbt 19 ha. Der er forpagtet 43 ha. 
Stuehuset er opført omkr. 1850 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af 
kvægstald, lade og svinestald, alle fra 1910 og ombygget til kvægstalde i 1970 og
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1990, lade og maskinhus fra 1980 samt 2 gylletanke. Gården drives med en kvægpro
duktion på 60 årskøer og 80 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder 
er korn og raps. Der er 4 traktorer, halvpart i mejetærsker, kornsilo med varm lufts 
tørreri samt halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. På gården er 
ansat 1 fast medhjælper.

ØSTERBYVEJ 21, GÆRUP, 6280 HØJER, tlf. 74-783126.
MATHIAS LAUSTEN, gårdejer, født d. 1.-3.-1928, søn af Anna og Johannes Lausten, 
gift d. 28.-1.-1956 med Oda Andersen, medhjælpende hustru, født d. 6.-10.-1932, 
datter af Helene og Theodor Andersen. Parret har børnene: Johannes, født d. 7.-12.- 
1956, Helene, født d. 14.-10.-1958, Sonja, født d. 12.-7.-1962, Orla, født d. 30.-7.- 
1964, og Thorkild, født d. 3.-10.-1968.
M.L. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han forpagtede gården d. 1.-2.- 
1956 og købte den d. 1.-1.-1958 af sin far Johannes Lausten, som købte gården i 1927. 
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 34 ha. Der er forpagtet 15 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1900 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af 
kvægstald fra 1975, svinestald fra 1964, lade/maskinhus fra 1976 og gylletank. Gården 
drives med en kvægproduktion på 34 årskøer, 50 ungdyr og 18 slagtekalve af racerne 
SDM og DRK, desuden er der en slagtesvineproduktion på 170 stk. årligt. Planteproduk
tionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer og 1 kornsilo. Maskinstation bruges til 
høst.

ØSTERBYVEJ 40, ØSTERBY, 6280 HØJER, tlf. 74-783229.
HEDEVIG FREDERIKKE JULIUSSEN, gårdejer, født d. 31.-3.-1947, datter af Ebine og 
Christian Ludolf Lytsen, gift d. 19.-6.-1970 med Johnny Reedman Juliussen, korps
mester, født d. 24.-3.-1944. Parret har børnene: Malene, født d. 29.-9.-1973, og 
Christian, født d. 24.-4.-1975.
H.F.J. overtog gården i 1977 fra sin mor Ebine Lytsen. Gården har været i slægtens 
eje fra omkr. 1600.
Ejendomskyld 930.000. Areal 25 ha., heraf 3 ha. eng. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1742 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af ko- og 
svinestald, begge fra 1742, og lade fra 1766.

ØSTERVEJ 3, "KÆRGAARD", KÆRGÅRD, 6280 HØJER, tlf. 74-782476.
PETER LAUSTEN LINNET, gårdejer, født d. 10.-5.-1927, søn af Cathrine og Andreas 
Petersen Linnet, gift d. 11.-2.-1950 med Charlotte Kirstine Bergmann, medhjælpende 
hustru, født d. 24.-8.-1927, datter af Anne Marie og Peter M. Bergmann. Parret har 
børnene: Andreas, født d. 21.-8.-1950, Peter, født d. 19.-4.-1952, Hans, født d. 
10.-8.-1953, Helge, født d. 31.-5.-1956, og Erik, født d. 31.-1.-1962.
P.L.L. forpagtede gården d. 1.-10.-1987 og købte den d. 1.-11.-1988 fra et konkursbo. 
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 50 ha., heraf tilkøbt 4 ha., der er 10 ha. mose og 
krat. Jorden er bortforpagtet til sønnen Peter, Kærgårdvej 2.
Stuehuset er opført i 1870 og restaureret i 1990. Avlsbygningerne består af kvægstald 
ombygget i 1949, spaltestald til ungdyr fra 1972, lader fra 1945 og 1975, maskinhus 
fra 1968 og foderhus fra 1975. Der er kornsilo med varm lufts tørreri samt halmfyr. 
P.L.L. ejer og bor i et parcelhus på Kærgårdvej 1.
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LUNDTOFT

ASSENHOLMVEJ 6, FELSTED VESTERMARK, 6200 ÅBENRÅ, tlf. 74-685390.
HANS JØRGEN RÖSENBECK HANSEN, gårdejer, født d. 8.-3.-1930, søn af Anne 
Marie og Jørgen Hansen, gift d. 20.-3.-1954 med Karen Margrethe Poulsen, medhjæl
pende hustru, født d. 29.-5.-1932, datter af Anna og Christian Poulsen. Parret har 
børnene: Anne Marie, født d. 31.-12.-1955, og Jørn, født d. 9.-1.-1960.
H.J.R.H. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-3.-1954 fra 
sin far Jørgen Hansen. Nuværende ejer er 4. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 28 ha., heraf tilkøbt 10 ha. græsareal. Der er for
pagtet 4 ha. græsareal.
Stuehuset er opført omkr. 1780 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af 
kvægstald fra 1955 udvidet i 1970, svinestald fra 1971, lade fra 1955 ombygget til 
kvægstald i 1970, maskinhus fra 1966 og foderhus. Gården drives med en kvægproduk
tion på 30 årskøer, 45 ungdyr og 15 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 30 års
søer, der produceres 550 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps 
og ærter. Der er 5 traktorer, 2 mejetærsker, kornsilo samt korntørreri med varm og 
kold luft. På gården er ansat 1 fast medhjælper.
H.J.R.H. ejer og driver også Klingade 13, som er på 40 ha. og vurderet til 1.450.000.

ASSENHOLMVEJ 13, "ASSEN- 
HOLM", ASSENHOLM, 6200 ÅBEN
RÅ, tlf. 76-685392.
CHRISTIAN PETER TODSEN, 
gårdejer, født d. 16.-3.-1964, søn 
af Elvine og Jes Todsen, gift d. 
29.-9.-1990 med Linda Paulsen, 
hjemmehjælper, født d. 17.-9.- 
1966, datter af Anne Christine 
og Frederik Paulsen.
C.P.T. har været på Gråsten 
Landbrugsskole. Han forpagtede 
gården i 1986 og købte den d. 1.- 

4.-1989 af sin far Jes Todsen. Gårdens historie går tilbage til 1625, den har altid 
været frigård, og den nedbrændte totalt i 1958. 
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 40,6 ha., heraf 2,5 ha. skov og 7 ha. eng. Der er 
forpagtet 14 ha. græs og 15 ha. agerjord.
Stuehuset er opført i 1958 og udvidet i 1976. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 
1958 renoveret i 1972 og udvidet i 1978, svinestald fra 1958 ombygget til kvægstald i 
1978, lade fra 1958, maskinhus fra 1975, gylletank og 3 udendørs køresiloer. Gården 
drives med en kvægproduktion på 33 årskøer, 45 ungdyr og 16 slagtekalve af racen 
RDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, rug og hvede. Der er 4 traktorer og 
gastæt silo. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

AVNTOFTVEJ 33, 6200 ÅBENRÅ, tlf. 74-659588.
ERIK OLSEN, gårdejer, født d. 21.-9.-1947, søn af Rudt og Mads Olsen, gift d. 20.- 
12.-1986 med Anne Marie Espersen, hjemmehjælper, født d. 16.-9.-1944, datter af 
Anne Marie og Markus Espersen. Parret har børnene: Susanne, født d. 28.-3.-1965, 
Lone, født d. 4.-6.-1966, Jette, født d. 22.-11.-1967, Vivian, født d. 10.-5.-1967, og
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Carsten, født d. 3.-9.-1969.
E.O. overtog gården d. 1.-10.-1986 fra Horst Poulsen.
Ejendomsskyld 920.000. Areal 22,5 ha. Der er forpagtet ialt 35 ha.
Stuehuset er opført i 1923 og moderniseret flere gange senest i 1990. Avlsbygningerne 
består af kvægstald fra 1923 ombygget til sostald i 1983 samt ombygget og udvidet 
igen i 1987, svinestald fra 1987, lade og gylletank. Gården drives med en svineproduk
tion på 50 årssøer, der sælges ca. 100 smågrise og 900 slagtesvin årligt. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er rug, ærter og byg. Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker. 
Maskinstation bruges til gylleudkørsel.

AVNTOFTVEJ 51, "HEDEGAAR- 
DEN", SØGÅRD, 6200 ÅBENRÅ, 
tlf. 74-659279.
HERLUF JAKOBSEN, gårdejer, 
født d. 1.-7.-1953, søn af Helga 
og Hans Jakobsen, gift d. 17.-3.- 
1984 med Mona Hye, udearbej
dende, født d. 25.-1.-1958, datter 
af Irma Ida og Jes Hye. Parret 
har børnene: Tina, født d. 13.-6.- 
1981, og Susanne, født d. 27.-9.- 
1984.

H.J. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 20.-3.-1979 fra sin 
far Hans Jakobsen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 35 ha., heraf 1 ha. skov og eng. Der er forpagtet ialt 
13 ha.
Stuehuset er opført i 1836 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald, svinestald og lade, alle fra 1927, kvægstalden er indrettet til kalvestald, 
kvægstald fra 1980, maskinhus fra 1973 udvidet i 1980 og gylletank. Gården drives 
med en kvægproduktion på 40 årskøer, 50 ungdyr og 20 slagtekalve af racen RDM. 
Der er 2 traktorer. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

BAJSTRUPVEJ 12, "HEDEGAARD", 
BJERNDRUPMARK, 6200 ÅBEN
SÅ, tlf. 74-644099.
CHRISTIAN ERICHSEN, gård
ejer, født d. 28.-1.-1924, søn af 
Anne Marie og Walter Arnold 
Erichsen, gift d. 4.-11.-1959 med 
Marga Johannsen, medhjælpende 
hustru, født d. 22.-3.-1936, dat
ter af Maria og Andreas Johann
sen. Parret har børnene: Marian
na, født d. 27.-12.-1960, Jette, 
født d. 26.-12.-1963, og Christian, født d. 9.-6.-1968.
C.E. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården i 1959 fra sin fra 
Walter Arnold Erichsen.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 61,5 ha., der er frasolgt 7 ha., der er 5 ha. skov og 5 
ha. mose. Der er forpagtet 8 ha.
Stuehuset er opført i 1740 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1912 renoveret og udvidet flere gange senest i 1988, garage og maskinhus 
begge fra 1975, lade fra 1968, foderhus fra 1984 og svinestald. Gården drives med en 
kvægproduktion på 30 årskøer, 35 ungdyr og 15 slagtekalve af racen SDM. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er byg og rug. Der er 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg, 
kornsilo og korntørreri med varm luft. Sønnen Christian er medhjælp på gården. 
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
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BAJSTRUPVEJ 14, "VRAA", 
BJERNDRUPMARK, 6200 ÅBEN
RÅ, tlf. 74-643644.
HINRICH CARSTEN JÜRGENSEN, 
gårdejer, født d. 5.-11.-1959, søn 
af Cathrine Christine og Nis 
Friedrich Jürgensen, gift d. 19.- 
5.-1982 med Micky Truelsen Da
vid, medhjælpende hustru, født d. 
3.-2.-1960, datter af Rita og 
Hans Truelsen David. Parret har 
børnene: Carina og Carsten, født

d. 9.-5.-1983, Andreas, født d. 18.-12.-1985 og Johanna, født d. 13.-9.-1990.
H.C.J. har været på Tinglev og Gråsten landbrugsskoler, han er formand for kvæg
brugsudvalget i Den Tyske Landboforening for Sønderjylland og for afsætningsudvalget 
i Økologisk Mejeri, han har været underviser i kvægholdspasning for Landboungdom, og 
holder foredrag om emnet Økologisk Landbrug. Han overtog gården i 1981 fra Wilhelm 
Christian Hansen. Gården blev udflyttet fra Søgård Gods i 1776.
Ejendomsskyld 2.500.000. Areal 85 ha., heraf tilkøbt 25 ha., der er 5 ha. skov og eng. 
Der er forpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført i 1927 efter en brand, det er løbende restaureret. Avlsbygningerne 
nedbrændte i 1990, da blev der opført et meget moderne økologisk kvægbrug med bl.a. 
en moderne malkestald, en såkaldt auto tandem malkestald, desuden blev der bygget 
service- og butiksareal, der er kvægstald fra 1981, som er udvidet i 1986 og renoveret 
til ungdyr- og kostald med dybstrøelse, foderlade fra 1986, maskinhus fra 1976 udvidet 
i 1981, 2 gylletanke og 2 udendørs køresiloer. Gården drives med et økologisk kvæg
brug på 110 årskøer, 85 ungdyr og 55 slagtekalve af racen Jersey, desuden er der frit- 
gående slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er havre, hvede, rug og grøn
sager. Der er 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg og 1 ukrudtsstrigle. Parret startede 
økologisk landbrug i 1988, M.J. står for butikssalget af de økologiske varer.

BJERNDRUPVEJ 8, KLIPLEV, 6200 ÅBENRÅ, tlf. 74-687614.
AUGUST CHRISTIAN HANSEN, gårdejer, født d. 9.-11.-1942, søn af Magda M. og 
Christoph P. Hansen, gift d. 2.-5.-1964 med Ilse Elke Annalise Meinhardt, medhæl- 
pende hustru, født d. 7.-8.-1942, datter af Irmgard Gerda Annelise og Hermann Mein
hardt. Parret har børnene: Gitte, født d. 15.-2.-1965, Jutta, født d. 24.-4.-1966, 
August Christian, født d. 1.-7.-1969, og Kim, født d. 29.-8.-1973.
A.C.H. er stenhandler med eget firma "Kliplev Natursten". Han overtog gården d. 1.- 
5.-1964 fra sin far Christoph P. Hansen. Nuværende ejer er 3. generation på gården. 
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 20,6 ha., heraf tilkøbt 4 ha., der er 1 ha. mose og 1,5 
ha. ny skov. Der er forpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført i 1904 efter en brand, det er løbende restaureret. Avlsbygningerne 
består af kvægstald fra 1937 renoveret og udvidet flere gange senest i 1975, lade og 
maskinhus fra 1975 samt svinestald fra 1800. Gården drives udelukkende med plante
produktion bestående af raps og maltbyg. Der er 3 traktorer, kornsilo og korntørreri 
med varm luft. Maskinstation bruges til høst.

BJERNDRUPVEJ 28, BJERNDRUP
MARK, 6200 ÅBENRÅ, tlf. 74- 
687424.
BØRGE JENSEN, gårdejer, født 
d. 21.-7.-1933, søn af Anna og 
Kaj Jensen, gift d. 30.-11.-1968 
med Tove Eybye, medhjælpende 
hustru, født d. 19.-3.-1945, dat
ter af Gyde og Søren Eybye. Par
ret har børnene: Finn, født d. 
17.-9.-1966, og Anna Marie, født 
d. 19.-3.-1971.
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B.J. er i bestyrelsen for Åbenrå Amts Husmandforening. Han overtog gården d. 16.- 
1.-1965 fra Hans Clausen.
Ejendomsskyld 780.000. Areal 22,5 ha., heraf tilkøbt 4,8 ha., der er forpagtet 3 ha. 
eng.
Stuehuset er opført i 1928 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1928 udvidet i 1965, svinestald fra 1978, lade fra 1965, maskinhus fra 1975 
og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 22 årskøer, 30 ungdyr og 11 
slagtekalve af racen SDM, desuden er der 9 søer, der produceres ca. 150 slagtesvin 
årligt. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 2 markvandingsanlæg, kornsilo og korn
tørreri med varm luft. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. 
B.J. ejer og driver også sin fødegård Hellevad-Bovvej 4, som er på 12 ha.

BJERNDRUPVEJ 34, "BJERNDRUP MØLLE", BJERNDRUP, 6200 ÅBENRÅ, tlf. 
74-644969.
HANS PHILIP TIETJE, gårdejer, født d. 10.-1.-1951, søn af Anne Marie og Hans Philip 
Tietje, gift d. 24.-3.-1973 med Elsebeth Hansen, medhjælpende hustru, født d. 25.- 
10.-1951, datter af Irmgard og Carsten Hansen. Parret har børnene: Philip, født d. 
16.-7.-1977, Karina, født d. 1.-6.-1980, og Karsten, født d. 18.-12.-1987. 
H.P.T. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården i februar 1977 fra 
sin far Hans Philip Tietje og sin farbror. Nuværende ejer er 4. generation på gården, 
hvorpå der blev drevet mølleri indtil 1960, vandrevet blev nedlagt i 1953. 
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 87 ha., heraf 5 ha. eng. Der er forpagtet 6 ha.
Stuehuset er opført i 1978 og udvidet med aftægtsbolig i 1982. Der er fodermester
bolig fra 1989. Avlsbygningerne består af svinestald fra 1918 renoveret i 1972 og 
ombygget til kostald, svinestald fra 1960 ombygget til kostald i 1977, maskinhus fra 
1977, lade fra 1987 og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 80 årskøer, 
100 ungdyr og 50 slagtekalve af racen SDM, der er 5 ammekøer og 3 stk. Hereford 
kvæg. Planteproduktionens salgsafgrøder er rug og maltbyg. Der er 4 traktorer, 1 me
jetærsker, 1 markvandingsanlæg, kornsilo og korntørreri med varm luft. På gården er 
ansat 1 fodermester. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
H.P.T. ejer og driver også Almstrupvej 3, som er på 26 ha. og vurderet til 840.000, 
ved jordfordeling er der yderligere tilkøbt 10 ha. Bygningerne benyttes til produk
tionen.

BLANSVEJ 22, "LUNDGAARD", 
BOVRUP ØSTERMARK, 6200 
ÅBENRÅ, tlf. 74-680473.
HOLGER WARNCKE, gårdejer, 
født d. 28.-7.-1940, søn af Gud
run og Christian Warncke, gift d. 
16.-5.-1964 med Kirsten Johansen 
Damm, medhjælpende hustru, 
født d. 18.-7.-1938, datter af 
Bothilde og Rasmus Johansen 
Damm. Parret har børnene: Han
ne Kirstine, født d. 13.-10.-1965,

og Michael Peter, født d. 31.-3.-1972.
H.W. har været på Gråsten Landbrugsskole, han har været medlem af Varnæs Sogns 
Menighedsråd. Han forpagtede gården d. 1.-7.-1964 og købte den i 1972 af sine sviger
forældre Bothilde og Rasmus Johansen Damm. Nuværende ejer er 5. generation på 
gården, som blev udflyttet fra Bovrup i 1778.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 33 ha., heraf 1 ha. skov. Der er forpagtet 5 ha.
Stuehuset er opført i 1857 og restaureret i 1976. Der er aftægtshus fra 1864. Avls
bygningerne består af kvægstald fra 1800 ombygget til svinestald i 1985, kvægstald 
fra 1973, svinestald fra 1800 siden ombygget, lade fra 1900, maskinhus og foderlade 
fra 1986, gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 32 
årskøer, 48 ungdyr og 16 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 200 slagtesvin. 
Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og korntørreri med kold luft. På gården er 
ansat 1 deltidsmehjælper. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
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BLANSVEJ 24, "SPRINGBÆK", BOVRUP MARK, 6200 ÅRBENRÅ, tlf. 74-680092.
JES HEINRICH FRIEDRICHSEN, gårdejer, født d. 1.-10.-1962, søn af Mette Marie og 
Johan Peter Freidrichsen, bor sammen med Conny Jeanicke Christensen, udearbejden
de, født d. 6.-4.-1964.
J.H.F. har været på Gråsten og Tinglev landbrugsskoler. Han overtog gården d. 1.- 
10.-1990 fra sine forældre Mette Marie og Johan Peter Friedrichsen. Nuværende ejer 
er 3. generation på gården, som blev udflyttet fra Bovrup i 1775.
Areal 18 ha., der er forpagtet ialt 20 ha.
Stuehuset er opført i 1775. Avlsbygningerne består af svinestalde fra 1975 og 1986 
samt gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 100 årssøer, der produceres 
ca. 1.800 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og hvede. Der er 
3 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, korntørreri med varm luft og halmfyr. På gården 
er ansat 1 deltidsmedhjælper. Maskinstation bruges til skårlægning.
J.H.F. ejer og driver også Blansvej 45, som er på 17 ha. og tilkøbt i 1982.

BLANSVEJ 26, "STRIDSBJERG- 
GAARD", BOVRUP MARK, 6200 
ÅBENRÅ, tlf. 74-680621.
ERIK PETERSEN, gårdejer, født 
d. 5.-10.-1942, søn af Cathrine 
og Henrik Petersen, gift d. 26.- 
3.-1966 med Sigrid Caspersen 
Mortensen, børnehavemedhjælper, 
født d. 22.-9.-1944, datter af 
Ebba og Emil Mortensen. Parret 
har børnene: Henrik og Morten, 
født d. 7.-8.-1969, Karina, født

d. 30.-7.-1971, og Jørgen, født d. 11.-11.-1973.
E.P. er pedel. Han overtog gården i 1984 fra sin far Henrik Petersen. Gården er ud
flyttet fra Bovrup omkr. 1770.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 18 ha. Der er forpagtet ialt 33 ha.
Stuehuset er opført i 1770 og løbende moderniseret, der er aftægtsbolig som er sam
menbygget med stuehuset. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1938 renoveret og 
udvidet flere gange, lade/maskinhus fra 1938 og udendørs køresilo. Gården drives med 
en kvægproduktion på 20 årskøer, 37 ungdyr og 10 slagtekalve af racen RDM, desuden 
produceres der 300 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg. Der er 
5 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, korntørreri med varm luft samt halmfyr.

BLANSVEJ 28, "FUGLEBJERG- 
GÅRD", BOVRUP MARK, 6200 
ÅBENRÅ, tlf. 74-680037.
MERETHE og KNUD KROG, 
gårdejere.
K.K. er født d. 1.-9.-1936, søn 
af Karen og Kristen Krog, gift 
d. 11.-11.-1961 med Merethe Pe
tersen, servetrice, født d. 21.- 
11.-1937, datter af Manni og 
Jens Petersen. Parret har børne
ne: Jens, født d. 22.-8.-1965, og 
Henning, født d. 25.-1.-1968.
K.K. er tømrer og har været på Dalum Landbrugsskole. Parret overtog gården i 1969 
fra M.K.'s forældre Manni og Jens Petersen. Nuværende ejere er 4. generation på 
gården, som kom i familiens eje i 1882. Gården blev udflyttet fra Bovrup i 1769, det 
var den første ejendom, som blev udflyttet.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 20 ha.
Stuehuset er ombygget i 1907 og moderniseret efter overtagelsen. Avlsbygningerne 
består af kvæg- og svinestalde fra 1769, de er restaureret i 1907, og kvægstalden er 
ombygget til svinestald i 1970, hvor svinestalden også blev renoveret, der er lade fra



-44- 

1907 og maskinhus fra 1976. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestå
ende af raps, hvede og byg. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, korntørreri 
med varm luft og halmfyr. Parret ejer også Nørregade 19, Sandholt Lyndelse, Fyn, det 
er K.K.'s fødegård, den er på 27 ha.

A.H. har været på Gråsten Landbrugsskole, han er

BLANSVEJ 29, "TOFTEGAARD", 
BOVRUP MARK, 6200 ÅBENRÅ, 
tlf. 74-680496.
ARNE HERMANSEN, gårdejer, 
født d. 14.-7.-1947, søn af Marie 
og Viktor Hermansen, gift d. 22.- 
5.-1971 med Else Marie Christen
sen, medhjælpende hustru, født 
d. 3.-5.-1951, datter af Kathrine 
og Peter Christensen. Parret har 
børnene: Conni, født d. 27.-3.- 
1974, og Brian, født 24.-2.-1976. 

i bestyrelsen for Sundeved Andels
Foderstofforretning. Han overtog gården d. 1.-3.-1971 fra Ilmi Petersen.
Ejendomsskyld 2.300.000. Areal 27,5 ha. Der er forpagtet 5 ha.
Stuehuset er opført i 1979. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1974 udvidet med 
kalvestald i 1981, garage og værksted fra 1987, lade fra 1935, foderhus fra 1977, 
gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 55 årskøer, 
75 ungdyr og 27 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er ærter. 
Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo og varm lufts tørreri. Man har 1 skole
dreng til hjælp. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
A.H. ejer og driver også Blansvej 35, den er på 19 ha. og vurderet til 920.000. Avls
bygningerne bliver brugt til produktionen.

BLANSVEJ 43, BOVRUP, 6200 ÅBENRÅ, tlf. 74-680168.
PETER JACOBSEN BRUUN, landmand, født d. 3.-7.-1948, søn af Kristine og Anders 
Bruun, gift d. 30.-12.-1982 med Lone Petersen, tandlæge, født d. 22.-2.-1952, datter 
af Britta og Lejf Petersen. Parret har børnene: Anders, født d. 2.-2.-1985, og Sanne, 
født d. 13.-6.-1987.
P.J.B. er revisor og har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården i 1985 
fra Peter Festersen. Gården er fra 1700.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 19 ha., heraf 1,5 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1878 og moderniseret efter overtagelsen. Avlsbygningerne består 
af lade fra 1988 og maskinhus fra 1986. Gården drives udelukkende med planteproduk
tion bestående af lucerne og kartofler. Der er 2 traktorer, kornsilo, korntørreri med 
varm luft samt 1 varmepumpe. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

BLANSVEJ 48, "ØSTERLED", 
BOVRUP MARK, 6200 ÅBENRÅ, 
tlf. 74-680155.
FREDE MADSEN, gårdejer, født 
d. 6.-11.-1942, søn af Marie og 
Jørgen Madsen, gift d. 23.-9.-1967 
med Cathrine Cecilie Jochimsen, 
medhjælpende hustru, født d. 6.- 
10.-1943, datter af Karen og Pe
ter Jochimsen. Parret har børne
ne: Helle, født d. 20.-12.-1968, 
og Jette, født d. 22.-6.-1972.

Jørgen Madsen. Nuværende ejer er 3. geneF.M. overtog gården i 1967 fra sin far 
ration på gården, som er en gammel udflyttergård.
Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 22,5 ha., heraf 1 ha. skov og 3 ha. eng. 
Stuehuset er opført i 1924 og løbende restaureret, der er aftægtsbolig i den ene ende 
af stuehuset. Avlsbygningerne består af kvægstald, svinestald og lade, alle fra 1924,
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de er renoveret og udvidet i 1973, der er lade fra 1979, maskinhus udvidet i 1985 og 
udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 45 årskøer, 70 ungdyr og 
22 slagtekalve af racen SDM. Der er 3 traktorer. Maskinstation bruges til halm
presning.

BLÅKROGVEJ 1, "ØRLAGER", VARNÆS, 6200 ÅBENRÅ, tlf. 74-680711. 
HANS HENRIK DAVIDSEN JØRGENSEN, gårdejer, født d. 1.-2.-1958, søn af Tove og 
Asmus Jørgensen, gift d. 4.-8.-1982 med Gisela Berg, edb-assistent, født d. 4.-11.- 
1957, datter af Grethe og Hans Berg. Parret har børnene: Merete, født d. 22.-2.-1983, 
Martin, født d. 4.-2.-1985, og Malene, født d. 28.-5.-1989.
H.H.D.J. har været på Dalum Landbrugsskole og er medlem af Jordfordelingsudvalget. 
Han overtog gården d. 1.-3.- 1987 fra sin far Asmus Jørgensen. Gården har været 
slægtsgård siden 1711.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 25 ha., heraf tilkøbt 1 ha., der er 3,5 ha. eng. Der er 
forpagtet 6 ha. eng.
Gården nedbrændte i 1932 og blev genopført med stuehus, som løbende er vedlige
holdt. Avlsbygningerne blev genopført med kvæg- og svinestalde samt lade, kvæg- og 
svinestalde blev udvidet og renoveret i 1988, lade er ændret til foderlade, der heste
stald fra 1932 ombygget til svinestald i 1960 og ombygget til ungdyr i 1987, maskin
hus fra 1988 og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 39 årskøer, 50 
ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der 
er 3 traktorer, og staldvarme anvendes til opvarmning af stuehuset. Maskinstation 
bruges til en del af markarbejdet.

BLÅKROGVEJ 3, "ØRLAGERGAARD", VARNÆS, 6200 ÅBENRÅ, tlf. 74-680167.
HANS JØRGEN JOHANSEN, gårdejer, født d. 15.-6.-1945, søn af Christine og Hans 
Christian Johansen, gift d. 10.-10.-1964 med Ester Thomsen, medhjælpende hustru, 
født d. 15.-2.-1946, datter af Thyra og Jens Thomsen. Parret har børnene: Hans Chri
stian, født d. 26.-2.-1965, og Susanne, født d. 8.-9.-1966.
H.J.J. købte halvdelen af gården i 1979 og resten i 1986 af sine forældre Christine og 
Hans Christian Johansen. Nuværende ejer er 14. generation på gården, som kom i 
familiens eje før 1535.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 21 ha., heraf tilkøbt 1 ha., der er 2 ha. eng. Der er 
forpagtet 6 ha.
Stuehuset er mere end 200 år gammelt og løbende moderniseret. Desuden er der 1 
aftægtshus. Avlsbygningerne består af kvægstald, svinestald og lade alle fra 1949, 
kvægstalden er udvidet og renoveret i 1981, svinestalden er ombygget til kvægstald, 
der er maskinhus fra 1954, udendørs køresilo og gylletank. Gården drives med en kvæg
produktion på 32 årskøer og 48 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrø
de er hvede. Der er 2 traktorer. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

BLÅKROGVEJ 5, "GRØNLYKKE", GRØNLYKKE, 6200 ÅBENRÅ, tlf. 74-680270. 
ANKER ERLAND OLSEN, gårdejer, født d. 14.-5.-1942, søn af Marie og Ole Olsen, 
gift d. 28.-3.-1964 med Birthe Petersen, medhjælpende hustru, født d. 16.-7.-1940, 
datter af Marie og Christian Petersen. Parret har børnene: Dorthe Marie, født d. 
2.-6.-1968, Hanne, født d. 25.-6.-1969, og Lone, født d. 29.-10.-1972.
A.E.O. har været på Gårsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1964 fra 
sine svigerforældre Marie og Christian Petersen. Gården er udflyttet fra Varnæs i 
1711.
Ejendomsskyld 1.385.000. Areal 32 ha., heraf tilkøbt ialt 10,5 ha., der er 8 ha. eng. 
Der er forpagtet 12 ha.
Stuehuset er opført i 1900 efter en brand og løbende moderniseret, der er aftægts
bolig i en del af stuehuset. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1900 udvidet og 
renoveret løbende, ungdyrstald fra 1980, svinestald fra 1967, lade fra 1900 ombygget 
til kvægstald, maskihus og foderlade fra 1978 og 1984, gylletank og udendørs køresilo. 
Gården drives med en kvægproduktion på 42 årskøer, 55 ungdyr og 21 slagtekalve af 
blandet race, desuden produceres der 250 slagtesvin årligt. Der er 3 traktorer, plan
silo, tårnsilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
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BLÅKROGVEJ 15, "LILLEMARK", 
LILLEMARK, 6200 ÅBENRÅ, tlf. 
74-680704.
HANS ASBJØRN LYCK, gårdejer, 
født d. 26.-3.-1961, søn af Jytta 
og Alfred Ludvig Lyck, gift d. 
16.-10.-1990 med Linda Asmussen, 
oversergent, født d. 30.-7.-1957, 
datter af Anna Margrethe og Ej
nar Asmussen. Parret har sønnen 
Asbjørn, født d. 16.-2.-1991. 
H.A.L. har været på Gråsten 
Landbrugsskole. Han overtog går
den d. 1.-6.-1989 fra sin far Al

fred Ludvig Lyck. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som kom i familiens eje 
i 1911. Gården er udflyttet fra Varnæs i 1711.
Ejendomsskyld 2.900.000. Areal 68,5 ha., heraf tilkøbt 2,5 ha., der er 10 ha. skov og 
eng. Stuehuset er opført i 1825 og løbende moderniseret. Desuden er der 1 aftægtshus. 
Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1925 udvidet og renoveret flere gange senest 
i 1989, svinestald fra 1925 ombygget til kvægstald i 1965, foderhuse fra 1979 og 1986, 
maskinhus fra 1982 og udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 48 
årskøer, 60 ungdyr og 24 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder 
er raps, hvede og græsfrø. Der er 2 traktorer, plansilo og korntørreri med kold luft. 
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

BOVRUP K1KRVEJ 64, BOVRUP, 
6200 ÅBENRÅ, tlf. 74-680057. 
JOHAN JOHANSEN, gårdejer, 
født d. 15.-8.-1926, søn af Ida 
og Carl Johansen, gift d. 27.-9.- 
1952 med Annemarie Sibbesen, 
medhjælpende hustru, født d. 6.- 
3.-1930, datter af Dorothea og 
Christian Sibbesen. Parret har 
børnene: Elin, født d. 13.-3.-1954 
og Kirsten, født d. 2.-4.-1958. 
J.J. overtog gården i 1969 fra 
Jens Peter Fenn. Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 26 ha., heraf 1 ha. skov og 1 ha.
eng.
Stuehuset er opført i 1841, det er restaureret i 1916 og derefter løbende vedligeholdt. 
Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestalde fra 1912 ændret til svinestald i 1982, 
lade fra 1945 og maskinhus fra 1960. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 
700 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 2 traktorer, plansilo 
og korntørreri med varm luft. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

BOVRUP KIRKEVEJ 65, BOVRUP, 
6200 ÅBENRÅ, tlf. 74-680463. 
VAGN JENSEN, gårdejer, født d. 
24.-8.-1943, søn af Alma og Mari
nus Jensen, gift d. 11.-10.-1969 
med Else Marie Nissen, sekretær, 
født d. 22.-1.-1949, datter af 
Gerda og Ejnar Nissen. Parret 
har børnene: Lars, født d. 30.- 
4.-1971, Erik, født d. 8.-7.-1973 
og Anders, født d. 5.-7.-1977. 
V.J. har været på Dalum Land

brugsskole. Han overtog gården i 1969 fra Peter Jørgensen. 
Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 20,8 ha.
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Stuehuset er opført i 1854 og løbende moderniseret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1930 ombygget til sostald, svinestalde fra 1930, 1973 og 1984, lade fra 1930, 
foderhus fra 1963, maskinhus fra 1990 og gylletank. Gården drives med en svineproduk
tion på 113 årssøer, der sælges 2.400 smågrise og 100 slagtesvin årligt. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er raps, hvede og byg. Der er 2 traktorer. Maskinstation bruges 
til en del af markarbejdet.

BUSSEBJERGVEJ 2, "BUSSEBJERG", LUNDTOFT, 6200 ÅBENRÅ, tlf. 74-687480.
SØREN JENSEN, gårdejer, født d. 29.-9.-1958, søn af Else og Åge Andreas Jensen, 
gift d. 28.-12.-1981 med Ulla Nygaard Sørensen, hjemmesygeplejerske, født d. 9.-5.- 
1957, datter af Ketty og Svend Sørensen. Parret har børnene: Claus, født d. 15.-8.- 
1984, Emil Andreas, født d. 27.-7.-1987 og Cathrine, født d. 18.-5.-1990.
S.J. er kontrolassistent, han har været på Korinth og Riber Kjærgård landbrugsskoler 
og er medlem af Skolebestyrelsen. Han overtog første halvpart af gården d. 31.-12.- 
1982 fra sin far Åge Andreas Jensen. Nuværende ejer er 3. generation på gården. 
Ejendomsskyld 1.650.000. Areal 62 ha., heraf 4 ha. eng. Der er forpagtet 12 ha.
Stuehuset er opført i 1914. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1914 senere reno
veret, ungdyrstald fra 1973, svinestald fra 1914 ombygget til kalvestald, lade fra 1914 
og maskinhus udvidet i 1979. Besætningen består af 70 slagtekalve. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er raps, hvede, byg, havre og rug. Der er 2 traktorer, 1 
mejetærsker, plansilo samt korntørreri med varm og kold luft. Maskinstation bruges til 
lidt af markarbejdet.

BYGBJERGVEJ 10, "BJERGMOSEGAARD", FELSTED MARK, 6200 ÅBENRÅ, tlf. 
74-685790.
KJELD JØRGENSEN STAUGÅRD, gårdejer, født d. 3.-6.-1951, søn af Cecilie og Hans 
Jørgensen Staugård, gift d. 3.-6.-1982 med Jutta Paulsen, medhjælpende hustru, født 
d. 6.-2.-1958. Parret har børnene: Charlotte, født d. 29.-3.-1978, Gitte, født d. 1.- 
12.-1979, og Gunila, født d. 20.-8.-1983.
K.J.S. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-6.-1976 fra sin 
far Hans Jørgensen Staugård. Nuværende ejer er 8. generation på gården, som kom i 
familiens eje i 1779, Staugård-navnet har været der siden 1882.
Ejendomsskyld 4.700.000. Areal 36 ha. Der er forpagtet 28 ha.
Stuehuset er opført i 1984. Avlsbygningerne består af drægtighesstald, farestald, 
klimastald og opfedningsstald, de er bygget fra 1976-86, der er maskinhus fra 1980 og 
2 gylletanke. Gården drives med en svineproduktion på 550 årssøer, der sælges 5.000 
smågrise og 8.000 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og korn. 
Der er 3 traktorer og gastæt silo. På gården er ansat 3 faste medhjælpere. Maskin
station bruges til en del af markarbejdet.
K.J.S. ejer og driver også Bygbjergvej 15, som er på 28 ha.

BYGBJERGVEJ 16, "HØJHOLT- 
GÅRD", FELSTED MARK, 6200 
ÅBENRÅ, tlf. 74-685290.
CHRISTIAN SKAU LUND, gård
ejer, født d. 22.-3.-1941, søn af 
Mette Marie og Markus Lund, 
gift d. 18.-1.-1978 med Marianne 
Godt, medhjælpende hustru, født 
d. 28.-4.-1949, datter af Anne 
Kathrine og Hans Peter Godt. 
Parret har børnene: Lisbeth, født 
d. 24.-1.-1983, og Mette, født d. 
20.-1.-1985.

C.S.L. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården i 1977 fra sin far 
Markus Lund. Nuværende ejer er 7. generation på gården, som er udflyttet fra Felsted 
sidst i 1700-tallet.
Areal 43 ha., heraf 8 ha. eng og 2 ha. skov. Der er forpagtet 3 ha.
Stuehuset er opført i 1917 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg-



-48- 

stald fra 1922 renoveret og udvidt omkr. 1972, svinestald fra 1922 ombygget til kvæg
stald, lade fra 1922, maskinhus fra 1960 og udendørs køresilo. Gården drives med en 
kvægproduktion på 42 årskøer, 42 ungdyr og 21 slagtekalve af racen SDM. Der er 3 
traktorer, kornsilo og korntørreri med varm luft. På gården er ansat 1 fast medhjæl
per. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

BØGHOLMVEJ 6, "STENBJERG- 
GAARD", SLYNGSTEN, 6200 
ÅBENRÅ, tlf. 74-685282.
BENT PETERSEN THORSEN, 
gårdejer, født d. 27.-3.-1936, søn 
af Ingeborg og Johan Thorsen, 
gift d. 31.-5.-1958 med Anna-Eli- 
se Madsen, medhjælpende hustru, 
født d. 23.-9.-1938, datter af 
Klara og Hans Madsen. Parret 
har børnene: Pia, født d. 1.-10.- 
1958, Palle, født d. 2.-7.-1962,

og Preben, født d. 28.-7.-1963.
B.P.T. overtog gården d. 23.-8.-1971 fra Jes Christensen. Ejendommen Bøgholmvej 5, 
som er på 15 ha., blev lagt indunder hovedparcellen.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 42 ha., heraf 1 ha. skov og 1 ha. eng. Der er for
pagtet ialt 12 ha.
Gården brændte i 1932 og blev genopført med stuehus, som er løbende restaureret. 
Avlsbygningerne blev genopført i 1933 med kvægstald, svinestald og lade, kvæg- og 
svinestald er ændret til kvægstald i 1972, desuden er der foderhus fra 1982, maskin
hus, gylletank og indendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 40 års
køer, 60 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er 
raps, hvede og byg. Der er 2 traktorer. Maskinstation bruges til en del af mark
arbejdet.

BØGHOLMVEJ 12, "BAKKELY", 
SKOVBØLMARK, 6200 ÅBENRÅ, 
tlf. 74-685284.
FREDERIK BØLLNER, gårdejer, 
født d. 17.-3.-1933, søn af Anna 
og Claus Peter Bøllner, bor sam
men med Edel Lauridsen.
F.B. har været på Gråsten Land
brugsskole. Han overtog gården 
d. 1.-7.-1963 fra sin far Claus 
Peter Bøllner. Gården blev ud
flyttet fra GI. Skovbøl omkr. 
1779.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 41 ha., heraf tilkøbt ialt 16 ha., der er 1 ha. mose.
Der er forpagtet 6 ha.
Stuehuset er opført i 1920 og løbende moderniseret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1920 renoveret og udvidet i 1977, lade fra 1920 og maskinhus fra 1989. 
Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af raps, hvede, byg og 
græsfrø. Der er 2 traktorer. Maskinstation bruges til det meste af markarbejdet.

BØGHØJVEJ 5, "EGEHØJHUS", BØGHØJ, 6200 ÅBENRÅ, tlf. 74-680733.
ERIK FREDERIK JOHANNING, gårdejer, født d. 18.-4.-1953, søn af Anna og Peter L. 
Johanning, gift d. 4.-4.-1981 med Jette Nielsen, teknisk assistent, født d. 24.-11.- 
1958, datter af Henni og Otto K. Nielsen. Parret har børnene: Lars, født d. 21.- 
9.-1983, og Kim, født d. 15.-4.-1986.
E.F.J. arbejder for Danfoss. Han overtog gården i 1985 fra Flemming Thomsen. Går
den blev udstykket fra "Kidinggård" i 1926.
Ejendomsskyld 770.000. Areal 7 ha.
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"Egehøjhus"s stuehus er opført i 
1926 og løbende moderniseret. 
Avlsbygningerne består af kvæg- 
og svinestalde fra 1926 begge 
ændret til løsdriftsstald i 1990, 
der er lade og maskinhus. Besæt
ningen består af 3 ammekøer og 
8 ungdyr af racen Limousine. 
Planteproduktionens salgsafgrøde 
er byg. Der er 1 traktor. Maskin
station bruges til en del af mark
arbejdet.

ENGVEJ 7, BJERNDRUP, 6200 
ÅBENRÅ, tlf. 74-644255.
WILLY PETER CHRISTENSEN, 
gårdejer, født d. 26.-6.-1937, søn 
af Petra og Jes Christensen, gift 
d. 29.-7.-1959 med Anna Cathri
ne Eybye, medhjælpende hu- 
stru/medejer, født d. 20.-7.-1939, 
datter af Gyde og Søren Eybye. 
Parret har børnene: Freddy, født 
d. 8.-4.-1960, og Christian, født 
d. 30.-12.-1963.
W.P.C. overtog gården i 1963 fra sine svigerforældre Gyde og Søren Eybye.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 39 ha., heraf tilkøbt 5 ha., der er 2 ha. eng. Der er 
forpagtet 4 ha.
Stuehuset er opført i 1900 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1900 renoveret og udvidet i 1972, svinestald fra 1968, lade fra 1900 samt 
maskinhus og foderhus, begge fra 1972. Gården drives med en kvægproduktion på 20 
årskøer, 24 ungdyr og 10 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 6 årssøer, 4 amme
køer og 1 hest. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, hvede og rug. Der er 3 
traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, kornsilo og korntørreri med varm luft. 
Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

FRUDAM 16, FRUDAM, 6200 ÅBENRÅ, tlf. 74-680517.
SVEND IVER PETERSEN, gårdejer, født d. 20.-3.-1936, søn af Christine og Asmus 
Petersen, gift d. 15.-8.-1970 med Anne Helene Mathiesen, udearbejdende, født d. 
17.-11.-1946, datter af Anne og August Mathiesen. Parret har børnene: Bjarne, født d. 
3.-2.-1971, og Tina, født d. 11.-2.-1972.
S.I.P. overtog gården d. 1.-8.-1972 fra sin far Asmus Petersen. Nuværende ejer er 3. 
generation på gården.
Ejendomsskyld 700.000. Areal 10 ha. Der er forpagtet ialt 4,5 ha.
Stuehuset er opført i 1785 og løbende moderniseret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1785 renoveret og udvidet i 1973, svinestald fra 1945 ombygget til ungdyr
stald, maskinhus og foderhus, begge fra 1979, samt lade. Gården drives med en kvæg
produktion på 16 årskøer, 13 ungdyr og 8 slagtekalve af racen Jersey, desuden er der 
2 heste, som bruges til ringridning. Der er 2 traktorer, 2 kornsiloer og korntørreri 
med kold luft. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

GL. SKOVBØLVEJ 28, "THAYSENSGAARD", GL. SKOVBØL, 6200 ÅBENRÅ, tlf. 
74-680226.
CLAUS CHRISTIAN WILDENSCHILD, gårdejer, født d. 21.-9.-1962, søn af Irene og 
Frede Christian Wildenschild, gift d. 28.-10.-1989 med Lis Gundesen, medhjælpende 
hustru, født d. 9.-6.-1963, datter af Kirsten og Morten Gundesen. Parret har sønnen 
Daniel, født d. 13.-4.-1990.
C.C.W. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1987 fra sin 
far Frede C. Wildenschild.
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Ejendomsskyld 4.000.000. Areal 
86 ha., heraf 22 ha. skov og 1 
ha. eng. Der er bortforpagtet 22 
ha. skov til faderen.
"Thaysensgaard"s stuehus er op
ført i 1915 og moderniseret flere 
gange senest i 1990. Avlsbygnin
gerne nedbrændte d. 9.-5.-1988 
og blev genopført med løbe- og 
drægtighedsstald, fare- og klima
stald, foderlade, slagtesvinestald, 
heste- og karantænestald, desuden 
er der bygget 2 klimastalde i 

1991, og der er gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 225 årssøer, der 
sælges 200 smågrise og 5.600 slagtesvin årligt, desuden er der 1 hest. Planteproduk
tionens salgsafgrøde er raps. Der er 2 traktorer, plansilo, plantørreri med varm og 
kold luft samt halmfyr. På gården er ansat 1 fodermester og 1 fast medhjælper. 
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

GL. SKOVBØLVEJ 29, "BØGHOVED", GL. SKOVBØL, 6200 ÅBENRÅ, tlf. 74-680625. 
TORBEN AHLMANN ERIKSEN, gårdejer, født d. 8.-9.-1948, gift med Anna Helene 
Reinhard Eriksen, født d. 26.-6.-1951. Parret har børnene: Brian, Tina og Louise. 
T.A.E. har været på Gråsten Landbrugsskole og er medlem af Kommunalbestyrelsen. 
Han overtog gården d. 1.-8.-1985 fra Henning Wollesen.
Areal 26 ha., heraf 3 ha. eng. Der er forpagtet ialt 27 ha.
Stuehuset er opført i 1920 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og lade fra 1976, maskinhus fra 1973, indendørs køresilo og gylletank. Gården 
drives med en kvægproduktion på 63 årskøer, 85 ungdyr og 30 slagtekalve af blandet 
race. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede og byg. Der er 3 traktorer. På går
den er ansat 1 fast medhjælper. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

GRØNBÆKVEJ 2, "GRØNBÆK", GRØNBÆK, 6200 ÅBENRÅ, tlf. 74-685573.
CLAUS MOOS, gårdejer, født d. 24.-1.-1942, søn af Ottilie og Peter Moos, gift d. 
2.-3.-1974 med Grethe Beck, lærer, født d. 28.-4.-1952, datter af Ruth og Anker 
Beck. Parret har børnene: Claus Christian, født d. 1.-8.-1974, og Morten, født d. 
9.-11-.-1978.
C.M. er i bestyrelsen for Bovrupbjerg Vindmøllelaug. Han overtog gården i 1972 fra 
Aksel Jørgensen.
Ejendomsskyld 1.390.000. Areal 28 ha., heraf tilkøbt ialt 21 ha. Der er forpagtet 14 
ha. Stuehuset er opført i 1802 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald, svinestald og lade alle fra 1802 og siden renoveret, svinestald fra 1985 og lade 
delvis ændret til svinestald i 1976. Gården drives med en svineproduktion på 50 års
søer, der produceres 800 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps 
og ærter. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, korntørreri med varm luft samt 
1 vindmølle. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

GRØNTOFTVEJ 1, "ELMESLET- 
TEGÅRD", BJERNDRUPMARK, 
6200 ÅBENRÅ, tlf. 74-644260. 
THOMAS PETERSEN BERTELSEN, 
gårdejer, født d. 25.-3.-1941, søn 
af Dorthea og Niels Bertelsen, 
bor sammen med Alice Storm, 
født d. 29.-7.-1940, datter af 
Magdalene Sophie og Hans Peter
sen Andersen. Parret har sønnen 
Birger, født d. 2.-12.-1960.
T.P.B. har været på Gråsten 
Landbrugsskole. Han overtog gården i 1970 fra sin far Niels Bertelsen. Nuværende ejer
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er 4. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.750.000. Areal 65,3 ha., heraf tilkøbt ialt 18,2 ha., der er 5 ha. eng. 
Stuehuset er opført i 1980. Avlsbygningerne består af kvægstald ændret og udvidet i 
1968, garage fra 1980, lade fra 1916, maskinhus fra 1974, foderhus fra 1990, gylletank 
og udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 43 årskøer, 50 ungdyr 
og 22 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og byg. 
Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, plansilo og korntørreri med 
varm luft. På gården er ansat 1 fast medhjælper. Maskinstation bruges til lidt af 
markarbejdet.

GRØNTOFTVEJ 7, "GRØNTOFT", 
GRØNTOFT, 6200 ÅBENRÅ, tlf. 
74-644971.
ESKILD JOHNSEN, gårdejer, 
født d. 12.-2.-1951, søn af Chri
stine Margrethe og Hans Otto 
Johnsen, gift d. 12.-7.-1975 med 
Gunhild Larsen, medhjælpende 
hustru, født d. 23.-12.-1950, dat
ter af Valborg og Gunnar Larsen. 
Parret har børnene: Jacob Dan, 
født 23.-1.-1975, Henrik Bjørn, 

født d. 14.-6.-1977, og Søren Bo, født d. 16.-12.-1981.
E.J. har været på Lyngby Landbrugsskole, han blev i 1980 udnævnt til Årets Unge 
Landmand, han har været formand for Landboungdom, er medlem af L.O.K. og skole
bestyrelsen for Søgård Skole, han driver firmaet "Satee" fra ejendommen, han startede 
i 1984 konkurrencen "Traktortræk", han kører stadig konkurrence på international plan 
og har en international bestyrelsespost i I.A.E.A. Han overtog gården d. 16.-10.-1974 
fra Hans Clemmensen. Gården er udflyttet fra Bjerndrup omkr. 1780.
Areal 52,4 ha., heraf tilkøbt 4,2 ha. Der er forpagtet ialt 40 ha.
Stuehuset er opført i 1920 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg- og 
svinestalde fra 1918, begge ombygget og udvidet til løsdriftsstald i 1974, svinestald 
fra 1965 ombygget til bl.a. malkestald, kalvestald fra 1981, lade fra 1780 samt 
maskin- og foderhus fra 1978 udvidet i 1990. Gården drives med en kvægproduktion på 
52 årskøer, 90 ungdyr og 26 slagtekalve af racerne RDM og SDM, desuden er der 10 
får. Planteproduktionens salgsafgrøder er havre, hvede, byg, rug og ærter. Der er 4 
traktorer, 1 markvandingsanlæg, plansilo samt korntørreri med varm og kold luft. På 
gården er ansat 1 fast medhjælper. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

HELLEVAD-BOVVEJ 12, BJERN- 
DRUPMARK, 6200 ÅBENRÅ, 
tlf. 74-687370.
KNUD OVE HANSEN, gårdejer, 
født d. 25.-5.-1945, søn af Else 
Irma og Hans Peter Hansen, gift 
d. 22.-3.-1969 med Tove Margre
the Christensen, medhjælpende 
hustru, født d. 23.-10.-1945, dat
ter af Kathrine og Peter Chri
stensen. Parret har børnene: Ni
els Peter, født d. 23.-3.-1970, og 
Anne-Mette, født d. 22.-3.-1974.
K.O.H. er formand for Kliplev Leverandørforening og Bjerndrup-Perbøl Jagtforening, 
han var medlem af Jordfordelingsudvalget ved jordfordelingen i 1987. Han overtog 
gården d. 1.-5.-1976 fra Frode Hansen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 42 ha., heraf tilkøbt ialt 20 ha., der er 7 ha. eng. Der 
er forpagtet 52,7 ha.
Stuehuset er opført i 1912 og moderniserert flere gange senest i 1990. Avlsbygninger
ne består af kvægstald, som er ombygget i 1924, renoveret og udvidet i 1973 og igen i
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1979, desuden er der foderlade, lade og maskinhus, alle fra 1979, samt gylletank. 
Gården drives med en kvægproduktion på 50 årskøer, 85 ungdyr og 25 slagtekalve af 
racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er rug, hvede, maltbyg, ærter og havre. 
Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 2 markvandingsanlæg og 1 vindmølle. På gården er 
ansat 1 fast medhjælper. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

20.-9.-1957, og Hanne, født d. 30.-5.-1963.
3.3. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han

HELLINGH03VE3 1, TUMB01, 
6200 ÅBENRÅ, tlf. 74-685194. 
30RGEN 30RGENSEN, gårdejer, 
født d. 18.-11.-1924, søn af Ca
thrine Dorthea og 3ohan 3ørgen- 
sen, gift d. 20.-4.-1951 med Ma
rie Kjeldsen, medhjælpende hu
stru, født d. 10.-6.-1930, datter 
af Åne Kirstine og 3ohan Kjeld
sen. Parret har børnene: Else, 
født d. 14.-9.-1951, 3ohan, født 
d. 27.-8.-1952, Kjeld, født d.

overtog gården i 1952 fra sin mor
Cathrine Dorthea 3ørgensen.
Ejendomsskyld 890.000. Areal 18 ha. Der er forpagtet 4 ha.
Stuehuset er restaureret i 1911. Avlsbygningerne består kvægstald, svinestald og lade, 
alle fra 1911, kvæg- og svinestalde er ændret til svinestald i 1961, desuden er der 
maskinhus. Gården drives med en svineproduktion på 14 årssøer, der prodeceres 300 
slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 1 traktor, plansilo 
og korntørreri med varm luft. Makinstation bruges til lidt af markarbejdet.

HELLINGH03VE3 5, TUMBØL, 
6200 ÅBENRÅ, tlf. 74-685279. 
CLAUS PETER HISSEL, gårdejer, 
født d. 18.-7.-1940, søn af Marie 
og Claus Hissel, gift d. 16.-10.- 
1965 med Tove Lyck, medhjæl
pende hustru, født d. 18.-3.-1942, 
datter af Erna og 3ens Lyck. 
Parret har børnene: Claus, født 
d. 15.-6.-1968, og Charlotte, 
født d. 7.-10.-1971.
C.P.H. har været på Gråsten
Landbrugsskole. Han overtog gården i 1970 fra sin far Claus Hissel. Nuværende ejer er 
5. generation på gården, som er udflyttet fra Tumbøl By i 1780.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 46 ha., heraf tilkøbt 18 ha., der er 3 ha. skov og eng.
Der er forpagtet 6 ha.
Stuehuset er opført i 1850 og moderniseret efter overtagelsen, der er aftægtsbolig til 
gården. Avlsbygningerne består af kvægstald, svinestald og lade, alle fra 1850 og 
ændret i 1920, kvægstalden er ændret igen til sostald i 1980, svinestalden er renoveret 
i 1980, ny svinestald fra 1979, maskinhus fra 1974 og gylletank. Gården drives med en 
svineproduktion på 60 årssøer, der produceres 1.250 slagtesvin årligt. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, 
korntørreri med varm luft og staldvarme anvendes til opvarmning af stuehuset. Maskin
station bruges til lidt af markarbejdet.

HELLINGH03VE3 6, TUMBØL, 6200 ÅBENRÅ, tlf. 74-685551.
HANS CHRISTIAN 30RGENSEN STAUGAARD, gårdejer, født d. 24.-2.-1936, søn af 
Asmine Henriette og Hans 3ørgensen Staugaard, gift med Inge Marie Knudsen, bank
fuldmægtig, født d. 21.-2.-1946. Parret har børnene: Susanne, Helle og Claus.
H.C.3.S. er uddannet agronom, han har rådgivende konsulentvirksomhed for forsikrings
selskaber. Han overtog gården d. 1.-6.-1977 fra sin mor Asmine H. Staugaard. Gården



-53-

har været i familiens eje siden 
1690, den er udflyttet og udstyk
ket i 1853.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 
33 ha.
Hellinghøjvej 6's stuehus er op
ført i 1853, det er moderniseret 
flere gange senest i 1978. Avls
bygningerne består af kvægstald 
fra 1953 renoveret i 1970, lade 
fra 1910, halmlade fra 1923 og 
gylletank. Gården drives udeluk

kende med planteproduktion bestående af raps, hvede, byg og lucerne. Der er 3 trak
torer, 1 mejetærsker, plansilo, korntørreri med varm og kold luft samt halmfyr. På 
gården er ansat lidt løs medhjælp til landbruget samt en kontorassistent til konsulent
virksomheden. Maskinstation bruges til høst.

HOLMVEJ 10, 6200 ÅBENRÅ, tlf. 74-687753.
JOHANNES PETER KOCK, gårdejer, født d. 16.-6.-1939, søn af Sofie og Willy Kock, 
gift d. 6.-8.-1966 med Inger Marie Christoffersen, medhjælpende hustru, født d. 10.- 
5.-1941, datter af Mette Chathrine og Sigurd Henrik Christoffersen. Parret har bør
nene: Hans Christian, født d. 31.-1.-1967, Anne Marie, født d. 29.-4.-1969, Willi 
Henrik, født d. 23.-12.-1970, og Johannes, født d. 26.-11.-1973.
J.P.K. er rejsemontør. Han overtog gården i 1961 fra Helene Thiesen.
Ejendomsskyld 570.000. Areal 12 ha. Der er forpagtet 6 ha.
Stuehuset er opført i 1908 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og svinestald, begge fra 1908 og siden renoveret, lade fra 1908 og maskinhus fra 
1968. Gården drives med en kødkvægsbesætning på 8 ammekøer, 14 ungdyr og 4 slagte
kalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 2 traktorer og 1 
mejetærsker. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

HOLMVEJ 12, "KAPTAINSGAARD", 6200 ÅBENRÅ, tlf. 74-688272.
HANS MARTIN WESTERGAARD, gårdejer, født d. 10.-2.-1960, søn af Margarethe og 
Ingwert Westergaard, gift d. 24.-9.-1988 med Solvejg Kolbeck, kontorassistent, født d. 
10.-12.-1964, datter af Astrid og Hans Christian Kolbeck. Parret har datteren Kaja, 
født d. 9.-10.-1989.
H.M.W. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården i 1984 fra Hans 
Christian Johansen.
Ejendomsskyld 1.850.000. Areal 40 ha., heraf tilkøbt 10 ha., der er 2,5 ha. mose. Der 
er forpagtet ialt 48 ha.
Gården nedbrændte totalt i 1978 og blev genopført med stuehus, kvægstald og svine
stald, kvægstalden er udvidet i 1990, svinestalden er ændret til kalvestald i 1987, der 
er foderhus og lade fra 1978, maskinhus fra 1952 renoveret i 1990, gylletank og uden
dørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 60 årskøer, 60 ungdyr og 20 
slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og byg. 
Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, plansilo og korntørreri med 
kold luft. På gården er ansat 1 fast medhjælper. Maskinstation bruges til lidt af 
markarbejdet.

HOVBJERGVEJ 11, "HOVBJERGGAARD", TRÅSBØL SØNDERMARK, 6200 ÅBENRÅ, 
tlf. 74-685328.
JENS NISSEN HANSEN, gårdejer, født d. 22.-2.-1934, søn af Christine og Hans Han
sen, gift d. 25.-4.-1959 med Inge Marie Jensen, medhjælpende hustru, født d. 30.-10.- 
1937, datter af Marie og Hans Jensen. Parret har børnene: Bente, født d. 28.-7.-1960, 
Karin, født d. 15.-11.-1963, og Birgit, født d. 28.-7.-1968.
J.N.H. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1962 fra E. 
og Chr. Jacobsen.
Ejendomsskyld 1.320.000. Areal 75 ha., heraf tilkøbt ialt 18 ha. Der er forpagtet 14 
ha.



"Hovbjerggaard"s stuehus er op
ført i 1932 efter en brand, det 
er løbende restaureret. Avlsbyg
ningerne består af kvægstald fra 
1932 ombygget til sostald i 1979, 
svinestald fra 1979, lader fra 
1700 og 1975. Gården drives med 
en svineproduktion på 90 årssøer, 
der sælges 2.200 smågrise årligt. 
Planteproduktionens salgsafgrøder 
er raps, hvede og byg. Der er 2 
traktorer. Maskinstation bruges 
til en del af markarbejdet.

KALKÆR 6, "LILLE KALKÆR", KALKÆR, 6200 ÅBENRÅ, tlf. 74-680454.
FREDE PETER HANSEN, gårdejer, født d. 28.-10.-1945, søn af Margrethe og Jørgen 
Hansen, gift d. 25.-11.-1972 med Sonja Sommerlund, kok, født d. 30.-10.-1955, datter 
af Kathrine og Christian Sommerlund. Parret har børnene: Belinda, født d. 28.-5.- 
1974, og Sally, født d. 12.-12.-1976.
F.P.H. er buschauffør og har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården i 
1978 fra sin far Jørgen Hansen.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 20 ha. Der er forpagtet ialt 13 ha.
Gården brændte i 1936 og blev genopført med stuehus, som løbende er restaureret. 
Der er aftægtshus fra 1972. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1936 renoveret 
og udvidet i 1979 og lade fra 1936 udvidet i 1951. Gården drives med en kvægproduk
tion på 25 årskøer, 35 ungdyr og 12 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens 
salgsafgrøder er raps og hvede. Der er 2 traktorer, halvpart i mejetærsker, kornsilo og 
korntørreri med varm luft. På gården er ansat 1 deltidsmedhjælper. Maskinstation 
bruges til lidt af markarbejdet.

KIDINGVEJ 33, "ELKÆR", 6200 ÅBENRÅ, tlf. 74-680352.
ARNE LUND-MIKKELSEN, gårdejer, født d. 4.-4.-1930, søn af Else og Simon Peter 
Mikkelsen, gift d. 17.-8.-1957 med Carla Haulrich, medhjælpende hustru, født d. 26.- 
10.-1928, datter af Sigrid og Christian Haulrich. Parret har børnene: Stig, født d. 
3.-4.-1963, og Olav, født d. 1.-4.-1967.
A.L.M. har været på Tune Landbrugsskole. Han overtog gården i 1963 fra Erik Bonde. 
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 27,3 ha.
Gården brædte i 1957 og blev genopført med stuehus, kvægstald og svinestald, sidst
nævnte er udvidet i 1966, desuden er der gylletank. Gården drives udelukkende med 
planteproduktion bestående af raps, hvede, byg og lucerne. Der er 3 traktorer, 2 
mejetærskere, kornsilo og korntørreri med varm luft. Maskinstation bruges til lidt af 
markarbejdet. T.L.M. købte Kidingvej 34 i 1969 af Peter Bunde, den er på 28,4 ha., og 
ejendomsskylden er 1.450.000. Gårdene drives sammen.

KIDINGVEJ 40, "BAKKELY", 
BOVRUP MARK, 6200 ÅBENRÅ, 
tlf. 74-680060.
JØRGEN PETER PETERSEN, 
gårdejer, født d. 20.-6.-1928, søn 
af Jørgine og Jørgen Petersen, 
gift d. 27.-1.-1954 med Inger 
Jensen, udearbejdende/medejer, 
født d. 10.-4.-1934, datter af 
Christine og Michael Jensen. 
Parret har børnene: Kaj, født d. 
17.-2.-1955, Christa, født d. 20.- 
11.-1957,
Michael, født d. 6.-12.-1959, og Ulla, født d. 26.-1.-1961.
J.P.P. forpagtede gården d. 1.-4.-1955 og købte den i 1960 af sine svigerforældre
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Christine og Michael Jensen, som købte gården i 1925. Gården er udflyttet fra Bovrup 
i 1700.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 20,5 ha., heraf tilkøbt 2,5 ha. Der er forpagtet 4 ha. 
Stuehuset er opført i 1912 og løbende moderniseret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald, svinestald og lade, alle fra 1912, staldene er ombygget i 1965 og renoveret og 
udvidet i 1976, desuden er der foderhus og maskinhus fra 1979. Gården drives med en 
svineproduktion på 15 årssøer, der produceres 300 slagtesvin årligt, desuden er der 3 
ammekøer og 6 ungdyr af racen Simmentaler. Planteproduktionens salgsafgrøder raps, 
hvede og maltbyg. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo og korntørreri med 
varm luft. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

Åbenrå Amts Landboforening. Han overtog gården

KIDINGVEJ 42, "KILDEKÆR", KI- 
DING, 6200 ÅBENRÅ, tlf. 74- 
680361.
MOGENS J. DALL, gårdejer, 
født d. 15.-11.-1962, søn af Anni 
J. og H.C. Dall, bor sammen 
med Bente Lyck, sygeplejerske, 
født d. 22.-2.-1964, datter af 
Bodil og Johan Lyck.
M.J.D. har været på Gråsten 
Landbrugsskole, han er medlem 
af Svineproduktionsudvalget i 

d. 1.-1.-1991 fra sin far H.C. Dall.
Gården blev oprettet af 2 sammenkøbte gårde i 1909.
Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 48 ha., heraf 1 ha. skov og 1 ha. eng. Der er for
pagtet 15 ha.
Stuehuset er opført i 1909 og moderniseret indenfor de senere år. Avlsbygningerne 
består af kvægstald fra 1909 ombygget til svinestald i 1975 og ombygget til sostald i 
1989, svinestald fra 1989, lade fra 1909 og 2 gylletanke. Gården drives med en svine
produktion på 220 årssøer, der sælges 2.000 smågrise og 2.500 slagtesvin årligt. Der er 
lejet nogle avlsbygninger hos en nabo. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og 
ærter. Der er 3 traktorer, tårnsilo, korntørreri med varm luft og halmfyr. På gården 
er ansat 1 fast medhjælper, og man har 1 skoledreng til hjælp. Maskinstation bruges 
til en del af markarbejdet.

KIDINGVEJ 68, "HJØRNEBO", KIDINGGÅRD, 6200 ÅBENRÅ, tlf. 74-651590.
HANS SØNDERGÅRD CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 13.-5.-1913, søn af Marie Gun
der og Søren Søndergård Christensen, gift d. 22.-11.-1944 med Karna Signe Sørensen, 
medhjælpende hustru, født d. 1.-8.-1921, datter af Kirsten Marie og Christian Søren
sen. Parret har børnene: Herluf, født d. 31.-8.-1944, og Villy, født d. 27.-9.-1946. 
H.S.C. overtog gården i 1959 fra Jes Christensen. Gården er udstykket fra "Kiding
gård" i 1928.
Ejendomsskyld 235.400. Areal 10 ha., heraf tilkøbt 3 ha.
Stuehuset er opført i 1928 og løbende moderniseret. Avlbygningerne består af kvæg
stald, svinestald og lade, alle fra 1928, staldene er ændret til kvægstald i 1962, gara
ger udvidet og ændret til hønsehus og igen ændret til kvægstald i 1968, derudover er 
der maskinhus fra 1974. Gården drives med en kvægproduktion på 6 årskøer, 12 ungdyr 
og 3 slagtekalve af racen RDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, havre og 
byg. Der er 2 traktorer, plansilo, tårnsilo og korntørreri med varm luft. Maskinstation 
bruges til lidt af markarbejdet.

KIDINGVEJ 76, KIDING, 6200 ÅBENRÅ, tlf. 74-651897.
NIS HANSEN LOFF, gårdejer, født d. 3.-4.-1929, søn af Anne Marie og Nis Loff, gift 
d. 10.-12.-1953 med Kirsten Kok, medhjælpende hustru, født d. 26.-4.-1931, datter af 
Jakobine og Haakon Kok. Parret har børnene: Else Marie, født d. 26.-11.-1954, Nis 
Jørn, født d. 6.-8.-1956, Margit, født d. 19.-3.-1959, og Inga, født d. 5.-2.-1964. 
N.H.L. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården i 1956 fra Carl 
Petersen. Gården er udstykket fra Kidinggård i 1926.
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Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 
21 ha., heraf tilkøbt ialt 14 ha. 
Der er forpagtet 10 ha.
Kidingvej 76's stuehus er opført i 
1926 og løbende moderniseret. 
Avlsbygningerne består af kvæg
stald, svinestald og lade, alle fra 
1926 og ombygget til svinestald i 
1976, svinestald fra 1976 og ma
skinhus fra 1967. Gården drives 
med en svineproduktion på 55 
årssøer, der produceres 900 slag

tesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 2 traktorer, plansilo og
korntørreri med kold luft. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

KIELSBJERGVEJ 3, BOVRUP 
MARK, 6200 ÅBENRÅ, tlf. 74- 
680095.
KRISTIAN KRISTIANSEN, gård
ejer, født d. 17.-6.-1963, søn af 
Lydia og Jørgen Kristiansen, gift 
d. 6.-6.-1987 med Bente Marcus- 
sen, udearbejdende, født d. 7.- 
3.-1962, datter af Margrethe og 
Viggo Marcussen. Parret har bør
nene: Jørgen, født d. 12.-4.-1988, 
og Margrethe, født d. 26.-11.- 
1990.
K.K. har været på Gråsten Landbrugsskole. D. 1.-1.-1988 blev "I/S J. og K. Kristian
sen" dannet, som et led i generationsskiftet. Forældrene købte gården i 1962.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 28 ha., heraf tilkøbt 9 ha. Der er lejet 7,5 ha. eng. 
Stuehuset er oprindeligt bygget i 1580 og ombygget i 1865, derefter er det løbende 
restaureret. Der er aftægtshus fra 1892. Avlsbygningerne består af svinestald fra 1966 
ombygget til kvægstald i 1986, 8 minkhaller bygget fra 1985-89, lade ombygget til 
kvægstald i 1962 og udvidet i 1974, maskinhus fra 1979 og gylletank. Gården drives 
med en kvægproduktion på 40 årskøer, 40 ungdyr og 20 slagtekalve af blandet race, 
desuden er der en minkbestand på 600 avlstæver. Der er 2 traktorer, plansilo og korn
tørreri med varm luft. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

KIELSBJERGVEJ 6, "SØNDER- 
GAARD", BOVRUP MARK, 6200 
ÅBENRÅ, tlf. 74-680074.
CHRESTEN JØRGENSEN SCHMIDT 
gårdejer, født d. 4.-4.-1936, søn 
af Kirstine Frederikke og Chre
sten Jørgensen Schmidt, gift d. 
8.-12.-1962 med Astrid Agathe 
Lunding, medhjælpende hustru, 
født d. 2.-1.-1941, datter af Bo
thilde og Karl Lunding. Parret 
har børnene: Steen, født d. 22.- 

8.-1969, Bjarne, født d. 3.-12.-1970, og Karsten, født d. 3.-3.-1974.
C.J.S. har været på Gråsten Landbrugsskole, han har været medlem af Skolenævnet og 
været i bestyrelsen for Bovrup Mejeri. Han forpagtede gården i 1963 og købte den i 
1968 af sine forældre Kirstine F. og Chresten J. Schmidt. Nuværende ejer er 3. gene
ration på gården, som er udflyttet fra Bovrup i 1770.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 43,7 ha., heraf tilkøbt ialt 24 ha.
Stuehuset er opført i 1868, det er restaureret i 1928 og derefter løbende vedligeholdt. 
Der er aftægtshus fra 1963. Avlsbygningerne består af kvægstald, svinestald og lade,
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alle fra 1913, kvægstalden blev ændret og udvidet i 1964 og ombygget til drægtig
hedsstald i 1983, der er farestald fra 1981, fravænningsstald fra 1983, maskinhus fra 
1974 og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 100 SPF-årssøer, der 
sælges 2.200 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, hvede og byg. 
Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo og korntørreri med varm luft. Maskinsta
tion bruges til lidt af markarbejdet.

KIELSB3ERGVE3 12, "KIELS- 
B3ERG", BOVRUP MARK, 6200 
ÅBENRÅ, tlf. 74-680648.
GERT LAMBERT PEDERSEN, 
gårdejer, født d. 29.-12.-1951, 
søn af Marie og Henning Peder
sen, gift d. 1.-6.-1985 med Mar
git Kristensen, medhjælpende hu
stru, født d. 26.-12.-1953, datter 
af Eva og Hans Kristensen. Par
ret har børnene: Martin, født d. 
20.-7.-1983, samt tvillingerne

Henning og Hans, født d. 6.-2.- 1986.
G.L.P. har været på Gråsten Landbrugsskole, han er formand for Kielsbjerg Møllelaug 
og Grænseegnens Landboungdom, medlem af Regnskabsudvalget i Landboforeningen for 
Als og Sundeved, har været i bestyrelsen for Landboungdom og blev i 1981 udnævnt til 
Årets Unge Landmand. Han overtog gården d. 1.-5.-1979 fra Marie Rasmussen. Gården 
blev udstykket fra "Bøjskovgård" i 1937, der har tidligere ligget en gård på samme 
matr. nr., men denne nedbrændte i 1874.
Ejendomsskyld 1.550.000. Areal 14 ha., heraf tilkøbt 2,5 ha. Der er forpagtet ialt 19 
ha. Stuehuset er opført i 1937 og moderniseret flere gange senest i 1991. Der er med
hjælperbolig og værksted fra 1937. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestalde fra 
1937 ombygget til svinestald i 1979 og til beboelse i 1991, der er svinestald fra 1979 
renoveret i 1990 og udvidet i 1991, svinestald fra 1983, lade fra 1937 og gylletank, 
desuden er der lejet 1 maskinhus. Gården drives med et godkendt avlscenter for 
SPF-grise "Kielbjerg Avls og Opformering", der er ialt 130 årssøer, og der sælges år
ligt 1.200 smågrise, 200 slagtesvin og 1.000 stk. søer og orner til avl. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er byg, hvede og raps. Der er 3 traktorer, halvpart i mejetær
sker og 1 vindmølle. Der blev i 1989 bygget 4 vindmøller på gårdens jorde, de kostede 
10 mill. kr. og har en kapacitet på 2,5 mill. kw. På gården er ansat 1 fast medhjæl
per. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

KLOSTERVANG 90, KLIPLEV, 6200 ÅBENRÅ, tlf. 74-687649.
1NGWERT 3. WESTERGAARD, gårdejer, født d. 30.-3.-1933, søn af Henny og Martin 
3. Westergaard, gift d. 24.-5.-1958 med Margarethe Asmussen, medhjælpende hustru, 
født d. 9.-11.-1937, datter af Magda og Hans Asmussen. Parret har børnene: Christa, 
født d. 8.-11.-1958, Hans Martin, født d. 10.-2.-1960, og Kurt, født d. 11.-7.-1966. 
I.3.W. har været i bestyrelsen for Kliplev Andelsmejeri. Han overtog gården i 1964 fra 
sine svigerforældre Magda og Hans Asmussen. Gården blev efter en brand i 1926 ud
flyttet fra Kliplev.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 57 ha., heraf tilkøbt ialt 34 ha. Der er forpagtet 45 
ha. Stuehuset er opført i 1926 og løbende moderniseret. Avlsbygningerne består af 
kvægstald fra 1926 renoveret og udbygget i 1976, svinestald og lade fra 1926 ombyg
get til kvægstald i 1976, foderhus fra 1978, maskinhus fra 1990, gylletank og udendørs 
køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 36 årskøer, 65 ungdyr og 18 slag- 
tekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter, hvede, byg og 
rug. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og 1 markvandingsanlæg. Sønnen Kurt er med
hjælper på gården. Maskinstation bruges til græssnitning.

KVÆRSVE3 11, "LUNDTOFTH03", 6200 ÅBENRÅ, tlf. 74-659462.
KIM NILSSON, gårdejer, født i 1956, gift i 1981 med Constance Volkwein, lærer, født 
i 1956.
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K.N. har været på Den Økologiske Jordbrugsskole i Åbybro. Han overtog gården i 1987 
fra Mørck.
Ejendomsskyld 920.000. Areal 23 ha.
Stuehuset er opført i 1804 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg- og 
svinestald fra 1850 samt lade fra 1954. Gården drives som økologisk landbrug, besæt
ningen er på 60 moderfår og 1.000 æglæggende høns. Planteproduktionens salgsafgrø
der er hvede, byg, rug og havre. Der er 2 traktorer. Maskinstation bruges til en del af 
markarbejdet.

på gården, som er udflyttet fra Bjerndrup i 1757. 
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 59 ha., heraf tilkøbt

KÆRVEJ 8, "CALLESGÅRD", 
BJERNDRUP VESTERMARK, 
6200 ÅBENRÅ, tlf. 74-644251. 
CARL CHRISTENSEN, gårdejer, 
født d. 7.-5.-1950, søn af Meta 
C. og Hans E. Christensen.
C.C. har været på Gråsten Land
brugsskole, han er formand for 
Læplantningslauget og har været 
formand for Landboungdom. Han 
overtog gården d. 1.-1.-1986 fra 
sin far Hans E. Christensen. Nu
værende ejer er 15. generation

11,3 ha. efter jordfordeling, der
er 6,5 ha. eng og 1 ha. plantage.
Stuehuset er opført i 1984. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1912 ombygget, 
renoveret og udvidet i 1970, svinestald ombygget til kvægstald, svinestald fra 1969 
ombygget til kvægstald, lade fra 1953 og maskinhus fra 1979. Gården drives med en 
kvægproduktion på 27 årskøer, 40 ungdyr og 13 slagtekalve af racen SDM. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er maltbyg, ærter og hvede. Der er 4 traktorer, 1 mejetær
sker, 1 markvandingsanlæg, kornsilo, korntørreri med varm luft og staldvarme anven
des til opvarmning af stuehuset. C.C.'s fader hjælper til på gården. Maskinstation 
bruges til en del af markarbejdet.

KÅDNERVEJ 8, BJERNDRUP 
MARK, 6200 ÅBENRÅ, tlf. 
74-687857.
SVEND ERIK JESSEN, gårdejer, 
født d. 19.-5.-1942, søn af Marie 
Cathrine og Lorenz Peter Jes
sen, gift d. 28.-8.-1970 med 
Gerda Hansen, medhjælpende hu
stru, født d. 12.-9.-1943, datter 
af Marie og Jes Hansen. Parret 
har børnene: Else Marie, født d.
2.-6.-1972, Birgitte, født d.
24.-10.-1974, og Tommy, født d. 7.-11.-1977.
S.E.J. overtog gården d. 15.-5.-1970 fra sin far Lorenz P. Jessen. Nuværende ejer er 
5. generation på gården.
Areal 29 ha., heraf tilkøbt 4,5 ha., der er 3 ha. eng. Der er forpagtet 15 ha.
Stuehuset er restaureret i 1979. Avlsbygningerne består af kvægstald udvidet og reno
veret flere gange senest i 1979, ungdyrstald fra 1973, svinestald fra 1973 ændret til 
ungkvæg i 1979, kalvestald og foderlade fra 1979, maskinhus og halmlade fra 1971 
samt udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 40 årskøer, 60 ung
dyr og 20 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 2 heste til ringridning. Der er 3 
traktorer, 1 markvandingsanlæg, kornsilo og korntørreri med kold luft. Maskinstation 
bruges til en del af markarbejdet.
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KÄDNERVEJ 10, "ANDREASMINDE", BJERNDRUP ØSTERMARK, 6200 ÄBENRÄ, tlf. 
74-687858.
WERNER IVER HANSEN, gårdejer, født d. 5.-5.-1960, søn af Cristel og Iver Hansen, 
gift d. 5.-5.-1990 med Lise Ann Schlaikjer, pædagog, født d. 7.-11.-1964, datter af 
Harriet og Hans Erik Schlaikjer.
W.I.H. har været på Gråsten Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for Kliplev Leveran
dørforening. Han forpagtede gården i 1985 og overtog den i 1986 fra sin far Iver 
Hansen. Gården er udflyttet fra Bjerndrup i 1905.
Ejendomsskyld 1.550.000. Areal 43 ha., heraf tilkøbt 3,5 ha., der er 4,5 ha. eng. Der 
er forpagtet ialt 33 ha.
Der er 2 stuehuse, det ene fra 1905 er i dag udlejet, det andet er opført 1990. Avls
bygningerne består af kvægstald fra 1964 renoveret og udvidet i 1977, ungdyrstald fra 
1989, maskinhus fra 1980, foderlade fra 1982 og gylletank. Gården drives med en 
kvægproduktion på 49 årskøer, 75 ungdyr og 50 slagtekalve af racen SDM. Plante
produktionens salgsafgrøder er hvede og maltbyg. Der er 2 traktorer, 1 markvandings
anlæg, kornsilo 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.

LINDEALLÉ 2, "FLYBJERG- 
GAARD", VARNÆS, 6200 ÄBEN
RÄ, tlf. 74-680106.
HANS JØRGEN SCHMIDT, gård
ejer, født d. 6.-5.-1935, søn af 
Dora og Hans Jørgen Schmidt, 
gift d. 2.-12.-1961 med Christa 
Frees, medhjælpende hustru, født 
d. 27.-4.-1940, datter af Cathri
ne og Jes Peter Frees. Parret 
har børnene: Hans Jørgen, født 
d. 20.-10.-1964, Hans Gerhard,

født d. 11.-2.-1968, Hans Christian, født d. 19.-12.-1969, og Hans Henrik, født d. 
5.-8.-1973.
H.J.S. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han forpagtede gården i 1964 og købte 
den i 1969 af sin far Hans J. Schmidt. Nuværende ejer er 5. generation på gården, 
hvis historie er kendt og nedskrevet fra 1650. I 1974 blev gården "Wrangkær" på 21,5 
ha. lagt indunder hovedparcellen.
Ejendomsskyld 3.800.000. Areal 100 ha., heraf tilkøbt ialt 17,3 ha., der er 1,5 ha. 
mose. Der er forpagtet 3,5 ha.
Stuehuset er ombygget i 1909 og derefter løbende restaureret. Desuden er der 2 
parcelhuse, et ældre og et fra 1924. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1930 
efter en brand ombygget til svinestald i 1969, den brændte igen i 1970, der er 
svinestald fra 1930 renoveret i 1975, svinestald fra 1978, lade fra 1912, maskinhus, 
værksted og gylletank. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 2.700 stk. år
ligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og hvede. Der er 3 traktorer, 1 meje
tærsker, plansilo, korntørreri med varm luft og halmfyr. Maskinstation bruges til 
skårlægning og gødningsudkørsel.

LUNDTOFT BYGADE 19, LUND
TOFT, 6200 ÄBENRÄ, tlf. 74- 
687459.
NIS CHRISTIAN HANSEN, gård
ejer, født d. 4.-1.-1944, søn af 
Henriette Elisabeth og Christian 
Hansen, gift d. 4.-4.-1970 med 
Gudrun Fink, sygehjælper, født 
d. 20.-4.-1947, datter af Grethe 
og Helge Fink. Parret har børne
ne: Christian, født d. 21.-4.-1972, 
Arne, født d. 10.-5.-1974, og
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Ole, født d. 8.-4.-1979.
N.C.H. har været pä Gråsten Landbrugsskole, han er medlem af Menighedsrådet for 
Kliplev Sogn. Han forpagtede gården i 1966 og overtog den i 1972 fra sin far Chri
stian Hansen.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 18 ha. Der er forpagtet ialt 14 ha.
Stuehuset er ca. 200 år gammelt og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af 
kvægstald ca. 200 år gammel, ændret til svinestald i 1966 og renoveret i 1976, 
svinestald fra 1972, ældre maskinhus ændret til kornlade, desuden er der maskinhus 
fra 1985. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 1.400 stk. årligt. Plante prod
uktionens salgsafgrøder er raps og græsfrø. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo 
og korntørreri med varm luft. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
N.C.H. ejer og driver også "Skovlykke", Flensborg Landevej 50, den er på 25 ha. og 
vurderet til 950.000.

LUNDTOFTVEJ 21, "BALLEDAM", BALLEDAM, 6200 ÅBENRÅ, tlf. 74-687710.
ARNE RASMUS RASMUSSEN, gårdejer, født d. 6.-2.-1949, søn af Margarethe Maria 
og Christian Rasmussen, gift d. 20.-1.-1973 med Kirsten Have, kontorassistent, født d. 
8.-7.-1950, datter af Dagny og Mads Peter Have. Parret har børnene: Bjørn, født d. 
25.-12.-1974, Tine, født d. 24.-8.-1976, og Christian, født d. 11.-1.-1981.
K.R. er medlem af Skolebestyrelsen.
A.R.R. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården i 1987 fra Marcus 
Nissen.
Ejendomsskyld. 1.500.000. Areal 62 ha., heraf 8 ha. mose og 2 ha. skov. Der er for
pagtet ialt 83 ha.
Stuehuset er opført i 1877 og moderniseret især i 1987. Avlsbygningerne består af 
kvægstald, lade og maskinhus, alle fra 1976. Gården drives med en fedekvægproduk- 
tion på 100 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter, græsfrø, 
hvede, byg, havre, rug og lucerne. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandings
anlæg, 1 roesåmaskine, plansilo og korntørreri med varm luft. Man driver lidt maskin
station fra gården, og man bruger maskinstation til skårlægning og halmpresning.

d. 29.-12.-1962.

LYNGSKOVVEJ 1, "DØNSIGGÅRD", 
6200 ÅBENRÅ, tlf. 74-685288. 
TAGE SCHOP MIKKELSEN, gård
ejer, født d. 18.-12.-1932, søn af 
Helga og Marius Mikkelsen, gift 
d. 16.-11.-1957 med Magda Bull 
Frøslev, medhjælpende hustru, 
født d. 30.-10.-1932, datter af 
Karen og Jens Kibsgård Frøslev. 
Parret har børnene: Karen, født 
d. 15.- 11.-1958, Lars, født d. 
17.-8.- 1960, og Henriette, født

T.S.M. har været på Gråsten Landbrugsskole og har været medlem af kommunalbesty
relsen. Han overtog gården d. 15.-8.-1966 fra Lorens Jørgensen.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 27 ha. Der er forpagtet 4,5 ha.
Stuehuset er opført i 1807, restaureret og moderniseret flere gange senest i 1973. 
Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestald fra 1910 ombygget til svinestald i 1989, 
kvægstald fra 1974 ombygget til svinestald i 1989, lade fra 1910 og maskinhus fra 
1974. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 1.250 stk. årligt. Plantepro
duktionens salgafgrøde er raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og korn
tørreri med varm luft. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

LYNGSKOVVEJ 5, "LYNGSKOV", FELSTEDMARK, 6200 ÅBENRÅ, tlf. 74-685481. 
PETER JOHANSEN DAMM, gårdejer, født d. 3.-4.-1937, søn af Ellen og Johan Johan
sen Damm, gift d. 15.-11.-1958 med Annelise Jensen, medhjælpende hustru, født d. 
25.-7.-1938, datter af Clara og Nikolaj Jørgen Jensen. Parret har børnene: Berit, født 
d. 15.-4.-1959, og Evan, født d. 5.-3.-1964.
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Peter J. Damm overtog gården 
d. 1.-4.-1967 fra Asmus Christi
ansen.
Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 
39 ha., der er frasolgt 2 ha., og 
der er 1,5 ha. mose. Der er 
forpagtet 3,5 ha. græsning.
Gården nedbrændte i 1925 og 
blev genopført med stuehus, som 
løbende er moderniseret. Avlsbyg
ningerne blev geopført med kvæg
stald, svinestald og lade, kvæg

stalden er udvidet og renoveret efter overtagelsen, svinestald og lade er begge ændret 
til kvægstalde, desuden er der foderhus fra 1978 samt maskinhuse fra 1926 og 1990. 
Gården drives med en kvægproduktion på 40 årskøer, 45 ungdyr og 20 slagtekalve af 
racen SDM. Der er 3 traktorer, kornsilo og korntørreri med varm luft. Maskinstation 
bruges til en del af markarbejdet.

MOSEVEJ 5, HOLMMARK, 6200 
ÅBENRÅ, tlf. 74-687510.
HOLGER FINK JØRGENSEN, 
gårdejer, født d. 24.-6.-1941, søn 
af Esther og Marinus Jørgensen, 
gift d. 7.-5.-1966 med Karen 
Petersen, sygehjælper, født d. 
18.-2.-1944, datter af Merete og 
Peter Petersen. Parret har bør
nene: Claus, født d. 5.-7.-1967, 
og Lis, født d. 23.-7.-1970. 
H.F.J. har været på Gråsten
Landbrugsskole. Han overtog gården i 1966 fra Hans Autzen Jørgensen. Gården er 
udtykket fra "Holmgaard" i 1908.
Ejendomsskyld 1.650.000. Areal 55 ha., heraf tilkøbt ialt 19,5 ha. agerjord og 15 ha. 
mose.
Stuehuset er opført i 1908 og løbende moderniseret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1908, som nedbrændte i 1970 og blev genopført som svinestald, men igen 
ændret til kvægstald i 1975, der er svinestald fra 1969 ombygget til kvægstald i 1975, 
ungdyrstald fra 1971, malkestald fra 1978, lade fra 1970 og maskinhus fra 1967. 
Gården drives med en kvægproduktion på 50 årskøer, 75 ungdyr og 25 slagtekalve af 
racerne SDM og RDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er hvede. Der er 2 traktorer, 
1 markvandingsanlæg, kornsilo og korntørreri med varm luft. Maskinstation bruges til 
en del af markarbejdet.

4.-11.-1960, Erik, født d. 10.-8.-1963, og Peter, født 
M.M.G. har været på Malling Landbrugsskole. Han 
Petersen. Gården er udflyttet fra Tumbøl i 1770.

MØLLEGADE 2, "SUNBALLE", 
TUMBØL, 6200 ÅBENRÅ, tlf. 
74-685253.
MAX MADSEN GREVE, gårdejer, 
født d. 7.-12.-1932, søn af Marie 
og Christian Madsen Greve, gift 
d. 4.-4.-1959 med Cicilie Clau
sen, medhjælpende hustru, født 
d. 12.-10.-1938, datter af Mar
grethe og Hans Clausen. Parret 
har børnene: Hans Christian, født 
d. 16.-9.-1959, Merete, født d. 
d. 11.-5.-1968.
overtog gården i 1972 fra P.A.

Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 15 ha., der er frasolgt 2 ha.
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Stuehuset er opført i 1770 og løbende moderniseret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1961 udvidet i 1972 og ændret i 1980, svinestald fra 1960, udhus fra 1977 og 
lade/maskinhus fra 1976. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 1.800 stk. 
årligt, desuden er der 3 heste, som bruges til ringridning. Planteproduktionens salgs
afgrøde er raps. Der er 3 traktorer, plansilo, korntørreri med kold luft og staldvarme 
anvendes til opvarmning af stuehuset. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

MØLLEGADE 15, TUMBØL, 6200 ÅBENRÅ, tlf. 74-686230.
FREDE IVERSEN, gårdejer, født d. 17.-2.-1959, søn af Bothilde og Jørgen Iversen. 
F.I. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården i 1985 fra sin far 
Jørgen Iversen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 23 ha. Der er forpagtet 1 ha.
Stuehuset er flere hundrede år gammelt og løbende restaureret. Avlsbygningerne be
står af kvægstald, svinestald, lade og maskinhus. Gården drives med en kvægproduk
tion på 20 årskøer, 25 ungdyr og 10 slagtekalve af blandet race. Planteproduktionens 
salgsafgrøder er hvede og byg. Der er 3 traktorer, plansilo og korntørreri med varm 
luft. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

MØLLEVEJ 2, "JOHANSENS 
GÅRD", FELSTED, 6200 ÅBENRÅ, 
tlf. 74-685243.
NICOLAJ JESSEN, gårdejer, født 
d. 11.-2.-1932, søn af Christine 
og Frederik Jessen, gift d. 12.- 
10.-1957 med Johanne Walsted, 
medhjælpende hustru, født d. 
13.-3-1934, datter af Christine 
og Hans Walsted. Parret har bør
nene: Hans, født d. 15.-6.-1960, 
Kim, født d. 20.-8.-1961, og

Tom, født d. 21.-9.-1967.
N.J. har været på Østjyllands Husmandsskole i Vinding. Han forpagtede gården i 1959 
og købte den i 1963 af sine svigerforældre Christine og Hans Walsted. Gården har 
været i slægtens eje siden 1600-tallet, nuværende ejer er 10. generation. Den 1.-8.- 
1990 blev der oprettet I/S mellem N.J. og sønnen Hans Walsted, som omtales under 
Møllevej 10. I I/S'et indgår maskiner samt besætning og avl.
Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 36 ha., heraf tilkøbt 15 ha., som i juni 1990 blev 
frasolgt til sønnen Hans, der er 5,5 ha. skov. Der er forpagtet 10 ha. frijord.
Stuehuset er meget gammelt og udvidet med aftægtsbolig i 1900, det er restaureret i 
1911. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1900 udvidet med lade i 1930, renove
ret og udvidet igen i 1966, desuden er der gylletank. Gården drives med en kvægpro
duktion på 62 årskøer, 80 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM. Der er 3 traktorer, 
kornsilo og korntørreri med varm luft. Maskinstation bruges til høst og roearbejde.

MØLLEVEJ 10, "BYGBJERG", 
FELSTED, 6200 ÅBENRÅ, tlf. 
74-686115.
HANS WALSTED JESSEN, gård
ejer, født d. 15.-6.-1960, søn af 
Johanne og Nicolaj Jessen, gift 
d. 10.-6.-1989 med Birgitte Chri
stensen, kontorassistent, født d. 
5.-8.-1960, datter af Frieda Han
sen og Christian Christensen. 
Parret har børnene: Signe, født 
d. 24.-10.-1988, og Inge Marie, 
født d. 28.-10.-1990. H.W.J. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården 
d. 1.-8.-1990 fra sin far Nicolaj Jessen, samtidig blev der oprettet I/S mellem far og 
søn, hvor maskiner samt besætning og avl fra Møllevej 2 og 10 indgår.
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Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 49 ha., heraf tilkøbt ialt 41 ha., der er frasolgt 7 ha. 
Der er bortforpagtet 24,5 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1800, det er restaureret i 1900 og 1977. Avlsbygningerne 
består af kvægstald fra 1800 renoveret i 1900 og 1984, maskinhuse fra 1976 og 1974 
samt gylletank. Besætningen består af 75 ungdyr. Planteproduktionens salgsafgrøder er 
byg og hvede. Der er 1 plansilo. Maskinstation bruges til høst og roearbejde.

MØLLEVEJ 19, NØRBALLE, 
6200 ÅBENRÅ, tlf. 74-685115. 
HANS JESSEN JUHLER, gård
ejer, født d. 25.-1.-1941, søn af 
Karen og Jes Jessen Juhler, gift 
d. 2.-3.-1968 med Ella Jacobsen, 
medhjælpende hustru, født d. 
24.-7.-1945, datter af Anna og 
Harald Jacobsen. Parret har bør
nene: Jes, født d. 14.-2.-1969, 
Jan, født d. 17.-12.-1971, og Jet
te, født d. 21.-10.-1974.

H.J.J. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1967 fra sin 
mor Karen Jessen Juhler. Nuværende ejer er 9. generation på gården, som har været i 
slægten Juhlers eje siden 1680.
Ejendomsskyld 1.850.000. Areal 50 ha., heraf 3,5 ha. skov, 2 ha. eng og 9 ha. varigt 
græs.
Gården nedbrændte totalt i 1895 og blev genopført med stuehus, som er løbende re
staureret. Avlsbygningerne blev genopført med kvægstald og lade, kvægstalden er 
udvidet i 1952 og 1972 og derefter renoveret, desuden er der svinestald fra 1965, 
maskinhus fra 1974, gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en kvægpro
duktion på 40 årskøer, 52 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM, desuden produceres 
der 250 slagtesvin årligt. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo og korntørreri 
med varm luft. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

MØLLEVEJ 29, FELSTEDMARK, 
6200 ÅBENRÅ, tlf. 74-685358. 
PETER FREDERIK PETERSEN, 
gårdejer, født d. 21.-3.-1943, søn 
af Anna og Christian Petersen, 
gift d. 16.-8.-1974 med Marie 
Sivertsen, sygehjælper, født d. 
13.-10.-1948, datter af Anne 
Christine og Waldemar Sivertsen. 
Parret har sønnen Hans Jørgen, 
født d. 26.-5.-1974.
P.F.P. har været på Vidding 
Landbrugsskole. Han overtog 
gården i april 1976 fra sin far Chistian Petersen. Nuværende ejer er 3. generation på 
gården, som kom i familiens eje i 1890.
Areal 30 ha., heraf tilkøbt 12 ha., der er 2 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1930 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1930 løbende renoveret, svinestald og lade, begge fra 1930, og maskinhus. 
Gården drives med en kvægproduktion på 18 årskøer, 20 ungdyr og 9 slagtekalve af 
blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 2 traktorer. Maskin
station bruges til en del af markarbejdet.

MØLLEVEJ 33, "RUDBÆKGAARD", 6200 ÅBENRÅ, tlf. 74-685919.
PER MADSEN, gårdejer, født d. 9.-1.-1960, søn af Inger og Christian Madsen, gift d. 
13.-6.-1989 med Kirsten Annette Johannsen, medhjælpende hustru, født d. 21.-3.-1962, 
datter af Mettha og Karl Jensen. Parret har børnene: Christian, født d. 7.-7.-1989 og 
Karsten, født d. 10.-2.-1991.
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P.M. er frøavlskonsulent for D.L.F. Trifolium, han har været på Gråsten Landbrugs
skole og er uddannet landbrugstekniker. Han overtog gården i 1986 fra Hans Hansen. 
Gården er udflyttet før 1800.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 27 ha., der er frasolgt 4 ha., der er 1 ha. skov og eng. 
Stuehuset er opført omkr. 1800 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af 
kvægstald fra 1800 ombygget til hestestald, kvægstald til løsdrift fra 1991, svinestald 
ombygget til værksted og lade fra 1800 ombygget til kølerum. Besætningen består af 
5 ammekøer med opdræt af racen DRK med overgang til Simmentaler, desuden er der 
2 heste, som bruges til ringridning. Planteproduktionens salgsafgrøder er græs, have
frø, raps og korn, desuden er der en del frugtavl bestående af jordbær, æbler, pærer, 
blommer og kirsebær, ialt er der udlagt 6 ha., planen er at udnytte 20 ha. med frugt- 
og bæravl. Der er 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg, plantemaskiner, 1 fræser, plan
silo, korntørreri med varm luft samt halmfyr. Man har skolebørn til hjælp i sæsonen. 
Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

MØLLEVEJ 35, FELSTEDSKOV, 
6200 ÅBENRÅ, tlf. 74-685295. 
EGON JØRGENSEN ERIKSEN, 
gårdejer, født d. 10.-10.-1952, 
søn af Helga og Jørgen Eriksen. 
E.J.E. har været på Gråsten 
Landbrugsskole. Han overtog går
den i 1986 fra sin far Jørgen 
Eriksen. Gården er slægtsgård. 
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 
42 ha., heraf tilkøbt 7 ha., der 
er 3 ha. skov og 10 ha. eng. Der

er forpagtet ialt 16,5 ha.
Stuehuset er opført i 1951 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1914 ombygget og udvidet flere gange senest i 1976, ungdyrstald fra 1983, 
lade fra 1914, maskinhus fra 1987, foderlade fra 1977, indendørs køresilo og gylletank. 
Gården drives med en kvægproduktion på 46 årskøer, 70 ungdyr og 23 slagtekalve af 
racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 3 traktorer, plansilo og 
staldvarme anvendes til opvarmning af stuehuset. På gården er ansat 1 fast medhjæl
per. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

NALDTANGVEJ 1, "VIBEKÆR", 
VIBKÆR, 6200 ÅBENRÅ, tlf. 74- 
680298.
LORENS PETER JØRGENSEN, 
gårdejer, født d. 30.-8.-1954, søn 
af Marie og Asmus Jørgensen. 
L.P.J. har været på Gråsten 
Landbrugsskole, han har været i 
bestyrelsen for Landboungdom, 
han blev udnævnt til Årets Unge 
Landmand i 1986 og er formand 
for regnskabsudvalget i Åbenrå
Landboforening. Han overtog gården i 1985 fra sin far Asmus Jørgensen. Nuværende 
ejer er 14. generation på gården, som kom i familiens eje i 1536, gården blev i 1910 
udflyttet fra Varnæs.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 40 ha., heraf tilkøbt 8 ha.
Stuehuset er opført i 1904 og løbende restaureret. Der er aftægtsbolig i stuehuset. 
Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1977, lade fra 1862 ombygget til garage i 
1988, foderlade fra 1988 og maskinhus. Gården drives med en kvægproduktion på 85 
årskøer, 100 ungdyr og 42 slagtekalve af racerne RDM og SDM. Der er 2 traktorer, 
kornsilo samt korntørreri med varm og kold luft. På gården er ansat 1 fast medhjæl
per. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
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NØRBALLE 6, NØRBALLE, 6200 ÅBENRÅ, tlf. 74-685122.
PETER JESSEN JUHLER, gårdejer, født d. 8.-6.-1938, søn af Karen og Jes Jessen 
Juhler, gift d. 23.-2.-1963 med Marie Botilla Hansen, medhjælpende hustru, født d. 
18.-10.-1939, datter af Christine og Jacob Hansen. Parret har børnene: Kurt, født d. 
29.-1.-1964, og Carsten Jacob, født d. 19.-7.-1968.
P.J.J. har været på Tinglev Højskole med landbrugsfag. Han overtog gården d. 
1.-8.-1960 fra Claus Clausen.
Ejendomsskyld 1.400.000, heri ikke medregnet nyt jordkøb. Areal 60 ha., heraf tilkøbt 
17 ha., der er 8 ha. skov og 14 ha. vedvarende græs.
Stuehuset er opført i 1877 og moderniseret efter 1975. Avlsbygningerne består af 
kvægstald fra 1877 renoveret og udvidet i 1924 og igen i 1973, hestestald ændret til 
svinestald i 1962 og restaureret i 1984, lade fra 1924, maskinhus fra 1978, gylletank 
og udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 27 årskøer, 46 ungdyr 
og 13 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 3 
traktorer, halvpart i mejetærsker, kornsilo og korntørreri med varm luft. Maskin
station bruges til lidt af markarbejdet.

NØRSKOV 17, "ORNUMGÅRD", NALDTANG, 6200 ÅBENRÅ, tlf. 74-680426.
JØRGEN HANSEN, gårdejer, født d. 28.-3.-1925, søn af Christine og Hans Christian 
Hansen, gift i 1961 med Sofie Hansen, medhjælpende hustru. Parret har børnene: 
Lone, Karin, Editt, Søren og Thorkild.
J.H. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården i 1968 fra Eline Fink. 
Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 25 ha.
Stuehuset er restaureret i 1906 og derefter løbende. Avlsbygningerne består af kvæg
stald, svinestald, lade og maskinhus fra 1984. Besætningen består af 60 tyrekalve til 
opfedning. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, byg, hvede og rug. Der er 2 
traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo og korntørreri med varm luft. Maskinstation bruges 
til lidt af markarbejdet.

OVER BLÅKROG 3, "LANGKÆR- 
GAARD", OVER BLÅKROG, 
6200 ÅBENRÅ, tlf. 74-680468. 
SVEND ASMUS RASMUSSEN, 
gårdejer, født d. 21.-5.-1947, søn 
af Anna Cathrine og Christen 
Rasmussen, gift d. 26.-6.-1971 
med Marie Christine Lorentzen, 
medhjælpende hustru, født d. 
18.-5.-1947, datter af Elisabeth 
Louise og Jørgen Carl Lorentzen. 
Parret har børnene: Flemming, 

født d. 5.-12.-1971, Ulla, født d. 8.-4.-1975, og Torben, født d. 11.-7.-1979.
S.A.R. har været på Gråsten Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for Varnæs Skov I/S. 
Han overtog gården i 1977 fra sin far Christen Rasmussen. Nuværende ejer er 4. 
generation på gården, som er udflyttet i 1710.
Areal 21 ha., heraf 1 ha. skov og eng. Der er forpagtet ialt 15,5 ha., heraf bl.a.
M.C.R.'s fødegård, som er på 6,5 ha.
Stuehuset er opført i 1710 og restaureret flere gange senest efter overtagelsen. Avls
bygningerne består af kvægstald, svinestald og lade, alle fra 1926, de er renoveret og 
ombygget til svinestalde i 1984 og renoveret igen i 1990, desuden er der maskinhus og 
kornlade fra 1987 samt gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 220 års
søer, der sælges 5.000 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og 
græsfrø. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og korntørreri med varm luft. 
Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

OVER BLÅKROG 4, "RÆVHØJGÅRD", BLÅKROG, 6200 ÅBENRÅ, tlf. 74-680053. 
PEDER JOHANSEN, gårdejer, født d. 5.-11.-1928, søn af Marie og Hans Christian 
Johansen, gift d. 7.-5.-1955 med Annelise Petersen, medhjælpende hustru/medejer, 
født d. 10.-7.-1931, datter af Rasmine Jørgine og Otto Diedrich Petersen. Parret har
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børnene: Lars Peder, født d. 19.- 
5.-1958, og Carsten, født d. 8.- 
4.-1965.
Peder Johansen har været på 
Tune Landbrugsskole. Han forpag
tede gården i 
den i 1965 fra 
dre Rasmine J. 
sen. Nuværende 
tion på gården, 
i 1711.
Ejendomsskyld

1962 og overtog 
sine svigerforæl- 
og Otto D. Peter- 
ejer er 3. genera
som er udflyttet

1.700.000. Areal
41 ha., heraf tilkøbt ialt 21 ha., der er 6 ha. eng. Der er forpagtet 8 ha. eng. 
Stuehuset er opført omkr. 1800, det er udvidet og moderniseret i 1990. Avlsbygninger
ne består af kvægstald fra 1917 ombygget og renoveret i 1966, svinestald fra 1917 
ombygget til kvægstald i 1966, lade ombygget til stald i 1966, maskinhus fra 1985, 
foderhus fra 1971 og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 48 årskøer, 
84 ungdyr og 24 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede 
og byg. Der er 3 traktorer. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

OVER BLÅKROG 6, "HESSEL- 
GÅRD", BLÅKROG, 6200 ÅBEN
RÅ, tlf. 74-680083.
VIGGO PETERSEN, gårdejer, 
født d. 13.-1.-1944, søn af Meta 
og Peter Petersen, gift d. 23.- 
3.-1968 med Gudrun Damm, med
hjælpende hustru, født d. 1.-10.- 
1945, datter af Marie og Johan 
Damm. Parret har børnene: Hen
ning, født d. 4.-11.-1968, og Kir
sten, født d. 25.-3.-1972.
V.P. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-11.-1967 fra 
Lisbeth Jensen. Gården er udflyttet fra Varnæs i 1910.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 33,5 ha., heraf tilkøbt 10 ha., der er 2,5 ha. eng. 
G.P.'s fødehjem på 17,5 ha. er forpagtet.
Stuehuset er opført i 1710 og udvidet flere gange og moderniseret efter overtagelsen. 
Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1916 ombygget til svinestald i 1986, svine
stald fra 1916, lade fra 1916 delvis ændret til svinestald i 1969 og 1986, maskinhuse 
fra 1979 og 1990 samt 2 gylletanke. Gården drives med en svineproduktion på 80 års
søer, der sælges 400 smågrise og 1.500 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsaf
grøde er raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og korntørreri med varm 
luft. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
V.P. ejer og driver også Ballemølle 4, som er på 13,5 ha.

PERBØLVEJ 2, "BJERNDRUPGÅRD", PERB01, 6200 ÅBENRÅ, tlf. 74-642065.
HANS HEINRICH SCHNOOR, gårdejer, født d. 16.-11.-1951, søn af Frieda og Her
mann Schnoor, gift d. 7.-6.-1974 med Marlene Schnoor, medhjælpende hustru, født d. 
30.-12.-1953. Parret har børnene: Jan, født d. 14.-10.-1974, Lars, født d. 11.-6.-1976, 
og Kristine, født d. 12.-9.-1986.
H.H.S. er landmandsuddannet i Tyskland. Han overtog gården i 1984 fra Christian 
Buch. Areal 80 ha., heraf 1,5 ha. eng. Der er bortforpagtet 14,5 ha.
Stuehuset er opført i 1900 og restaureret i 1970. Avlsbygningerne består af kvægstald 
fra 1962, svinestalde fra 1967 og 1977, lade fra 1900, maskinhus og gylletank. Gården 
drives med en kvægproduktion på 70 årskøer, 95 ungdyr og 35 slagtekalve af racen 
Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøder er rug, byg, havre og fabrikskartofler. Der 
er 4 traktorer, 1 mejetærsker og 1 markvandingsanlæg. Maskinstastion bruges til en 
del af markarbejdet.
H.H.S. ejer og driver også Kærvej 2, som er på 40 ha. Bygningerne er frasolgt.
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PERBØLVEJ 5, "TORNAGER", 
PERBØL, 6200 ÅBENRÅ, tlf. 74- 
687686.
JOHAN CHRISTIAN ANDRESEN, 
gårdejer, født d. 28.-8.-I942, søn 
af Mitte og Hans Christian An
dresen, gift d. 3.-8.-1968 med 
Karen Margrethe Bladt, landhus
mor, født d. 17.-11.-1943, datter 
af Hanne og Jens Bladt. Parret 
har børnene: Hans Christian, født 
d. 20.-10.-1970, Jens, født d. 
10.-2.-1972, Mads, født d. 5.-6.- 

1974, og Lars, født d. 10.-10.-1979.
K.M.A. er medlem af kommunalbestyrelsen og har været formand for Skolenævnet. 
J.C.A. har været på Gråsten Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for Fælles Landbo
foreningen for Sønderjylland og De Danske Landboforeninger. Han overtog gården d. 
1.-1.-1973 fra sin far Hans Christian Andresen. Nuværende ejer er 4. generation på 
gården, som har været i familiens eje siden 1896.
Ejendomsskyld 4.500.000. Areal 81 ha., heraf tilkøbt 3,5 ha., der er frasolgt 2,8 ha. 
Der er forpagtet 45 ha.
Stuehuset er opført i 1980, det oprindelige stuehus er fra 1856 og anvendes som med
arbejderbolig sammen med en bolig fra 1970. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 
1856 ombygget til svinestald i 1987, løbestald fra 1970 farestald fra 1978 er begge 
renoveret 1991, drægtighesstald fra 1985, klimastald og maskinhus begge fra 1990, 
kornlade fra 1978, gammel lade ændret til svinestald i 1978 og gylletank. Gården 
drives med en svineproduktion på 350 årssøer, der sælges 1.500 smågrise og produce
res 6.500 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 2 trak
torer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, plansilo, korntørreri med varm luft samt 
halmfyr. På gården er ansat 2 faste medhjælpere. Maskinstation bruges til lidt af 
markarbejdet.

PERBØLVEJ 10, "TORNBJERG", 
PERBØL, 6200 ÅBENRÅ, tlf. 
74-687886.
CHRISTIAN ALFRED PETERSEN, 
gårdejer, født d. 25.-6.-1921, søn 
af Marie Christine og Jens Boi
sen Petersen, gift i 1952 med 
Kæthe Valentin, født d. 18.-6.- 
1915, datter af Cathrine Christi
ne og Christian Valentin. Parret 
har børnene: Uwe, født d. 15.- 
6.-1941, Gerd, født d. 28.-10.- 
1943, og Kirsten, født d. 24.-5.-1957.
C.A.P. overtog gården i 1956 fra sin svigermor Cathrine Christine Valentin.
Ejendomsskyld 1.550.000. Areal 72 ha.
Stuehuset er opført i 1900 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1967, lade fra 1975 og maskinhus. Gården drives med en kvægproduktion på 
60 årskøer, 75 ungdyr og 15 slagtekalve af blandet race. Planteproduktionens salgs
afgrøder er rug, hvede, havre og byg. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og 1 markvan
dingsanlæg. På gården er ansat 1 fodermester. Maskinstation bruges til en del af 
markarbejdet.

POTTEHUSVEJ 6, KLIPLEV NØRMARK, 6200 ÅBENRÅ, tlf. 74-687716.
SØREN LAURSEN, gårdejer, født d. 20.-9.-1954, søn af Ilse og Poul Laursen, gift i 
1982 med Annemarie Hyldahl Lauritzen, medhjælpende hustru, født d. 20.-3.-1953, 
datter af Agnethe og Carl Hyldahl Lauritzen. Parret har børnene: Sigrid, født d. 
25.-9.-1981, og Astrid, født d. 15.-4.-1985.
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tik, løsdriftsstald fra 1991, lade fra 1965 udvidet i

Annemarie og Søren Laursen er 
uddannet pædagoger og har pro
fessionel familiepleje ved siden 
af landbruget. De overtog gården 
i 1982 fra E.B. Muus. Gården er 
udflyttet fra Kliplev i 1753. 
Areal 19 ha. Der er forpagtet 30 
ha. græsareal.
Stuehuset er opført i 1753 og 
moderniseret efter overtagelsen. 
Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1920 ombygget til bu- 

1984 samme år blev der bygget ny 
lade. Gården drives som hestestutteri med en bestand på 50 Islændere. Der er 2 trak
torer, 1 markvandingsanlæg og staldvarme anvendes til opvarmning af stuehuset. Man 
sælger rideudstyr fra gården.

POTTEHUSVEJ 7, "LYKPOLD", KLIPLEV NØRREMARK, 6200 ÅBENRÅ, tlf. 74- 
687475. NIS JACOBSEN HANSEN, gårdejer, født d. 21.-1.-1963, søn af Tyra Dagmar 
Margrethe Okholm og Jørgen Jacobsen Hansen, gift d. 12.-5.-1990 med Karin Møller 
Nielsen, lærer, født d. 30.-12.-1963, datter af Elly og Robert Nielsen. Parret har 
datteren Terese, født d. 16.-5.-1991.
N.J.H. er lagerarbejder. Han har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog halv
part i gården i 1985 af sin far Jørgen Jacobsen Hansen. Nuværende ejer er 6. genera
tion på gården, som kom i familiens eje i 1823.
Ejendomsskyld 1.990.000. Areal 85 ha., heraf 5 ha. skov og 12,5 ha. eng. Der er for
pagtet 7 ha.
Stuehuset er opført i 1862 og moderniseret efter overtagelsen. Avlsbygningerne består 
af kvægstald ombygget til lade i 1987, svinestald fra 1962 og maskinhus fra 1990. 
Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af raps, hvede, byg, rug og 
havre. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, korntørreri med varm luft samt 
halmfyr. Maskinstation bruges til skårlægning.

PRÆSTEGÅRDSVEJ 9, "GAM
MEL EGEGAARD", VARNÆS, 
6200 ÅBENRÅ, tlf. 74-685136. 
LAURITS PEDERSEN, gårdejer, 
født d. 31.-1.-1944, søn af Anna 
og Sigfred Pedersen, gift d. 14.- 
3.-1970 med Lis Petersen, syge
plejerske, født d. 24.-2.-1946, 
datter af Kate og Christian Pe
tersen. Parret har børnene: Anne 
Marie, født d. 14.-6.-1973, og 
Torben, født d. 22.-8.-1977.
L.P. har været på Næsgård Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for Slagteriregion Syd 
og fællesledelsen for Svineavl, formand for Grænseegnens Smågrisesalg, har været 
formand for Ligningskommissionen og for Danmarks Landboungdom. Han overtog 
gården d. 1.-3.-1970 fra Viggo Asmussen. Gården har navn efter et gammelt egetræ, 
som er 6,5 meter i omkreds, det er et såkaldt Brandtræ. Gården kendes tilbage til 
1600-tallet. Ejendomsskyld 3.000.000. Areal 77 ha., heraf tilkøbt 2,5 ha., der er 7 ha. 
skov og eng. Der er forpagtet ialt 50 ha.
Stuehuset er opført i 1794, det er ændret i 1888 og ombygget igen i 1982. Avlsbyg
ningerne består af kvægstald fra 1965 ombygget til svinestald i 1987, svinestald fra 
1965 renoveret i 1987, svinestald og lade, begge fra 1978, lade fra 1930, maskinhus 
fra 1976 og 2 gylletanke. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 4.000 stk. 
årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, hvede, byg og græsfrø. Der er 4 
traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, tårnsilo samt korntørreri med varm og kold luft. 
På gården er ansat 1 fast medhjælper. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
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RAVNHØJVEJ 4, 6200 ÅBENRÅ, 
tlf. 74-680506.
JES OVE PETERSEN, gårdejer, 
født d. 21.-10.-1945, søn af Ma
rie og Peter Petersen, gift d. 
15.-5.-1971 med Inga Hanse, ude
arbejdende, født d. 14.-6.-1946, 
datter af Emmy og Hans Frede
rik Hanse. Parret har børnene: 
Mette, født d. 3.-1.-1973 og Jan
ni, født d. 16.-2.-1977.
J.O.P. har været på Gråsten

Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-1.-1981 fra sin far Peter Petersen. 
Ejendomsskyld 2.110.000. Areal 47 ha., heraf tilkøbt ialt 16 ha., der er 1 ha. skov. 
Der er forpagtet 20 ha.
Stuehuset er opført i 1909 og moderniseret i 1979. Der er aftægtsbolig på gården. 
Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1770 renoveret i 1955, kvægstald fra 1972 
udvidet i 1982, svinestald og lade, begge fra 1770, lade fra 1982, gylletank og uden
dørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 40 årskøer, 80 ungdyr og 20 
slagtekalve af racen RDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, byg, græsfrø 
og raps. Der er 3 traktorer, tårnsilo og korntørreri med varm luft. Maskinstation 
bruges til det meste af markarbejdet.

SKOVBØLGÅRDSMARK 2, SKOVBØL MARK, 6200 ÅBENRÅ, tlf. 74-680525.
BØRGE PETERSEN, gårdejer, født d. 28.-4.-1949, søn af Marie Christine og Peter 
Petersen, gift d. 2.-3.-1974 med Brita Alice Lunøe Sjørup, hjemmehjælper/medejer, 
født d. 4.-3.-1952, datter af Margrethe Julie og Peter Christian Lunøe Sjørup. Parret 
har børnene: Anja, født d. 13.-8.-1974, Claus, født d. 13.-8.-1976, samt tvillingerne 
Tina og Lisbeth, født d. 14.-6.-1978.
B.P. er pedelmedhjælper. Han overtog gården i 1981 fra sine forældre Marie C. og 
Peter Petersen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.
Areal 9 ha.
Stuehuset er opført i 1884 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald, svinestald og lade, alle fra 1884, samt maskinhus og gylletank. Besætningen 
består af 4 slagtekalve, som haves med henblik på ammekøer, desuden er der 100 
høns. Planteproduktionens salgsafgrøde er jordbær. Der er 2 traktorer, 1 plante
maskine, 1 markvandingsanlæg og 1 halmudlægger. Der er 2 ha. med jordbær, så man 
anvender medhjælp i sæsonen. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

SKOVBØLGÅRDSMARK 6B, "PE- 
TERSMINDE", SKOVBØLGÅRDS
MARK, 6200 ÅBENRÅ, tlf. 74- 
680176.
EGON FREDE JENSEN, gårdejer, 
født d. 4.-3.-1944, søn af Anna 
Helene og Alfred Marinus Jen
sen, gift d. 28.-12.-1967 med 
Sigrid Frøslev, medhjælpende hu
stru, født d. 5.-4.-1946, datter 
af Elisabeth og Axel Frøslev. 
Parret har børnene: Henrik, født 
d. 13.-1.-1969, tvillingerne Torben 
2.-4.-1980.
E.F.J. har været på Gråsten Landbrugsskole, han er medlem af Menighedsrådet for 
Felsted Sogn, i bestyrelsen for Avlsforeningen for SDM samt i kredsledelsen for SDM 
og DLG. Han overtog gården d. 1.-7.-1967 fra sin far Alfred Marinus Jensen. Nuvæ
rende ejer er 4. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 19,5 ha., heraf tilkøbt 1,8 ha. Der er lejet ialt 13 ha. 
Stuehuset er opført i 1800-tallet og løbende moderniseret. Avlsbygningerne består af
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ældre kvægstald renoveret i 1951, senere moderniseret og udvidet flere gange, kvæg
stald fra 1980, svinestald og lade, maskinhus fra 1974 og udendørs køresilo. Gården 
drives med en kvægproduktion på 22 årskøer, 32 ungdyr og 11 slagtekalve af racen 
SDM, desuden er der 11 årssøer, og der sælges 220 smågrise årligt. Planteproduktio
nens salgsafgrøde er hvede. Der er 2 traktorer, kornsilo og korntørreri med varm luft. 
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

SLYNGSTENVEJ 7, "HYBJERG", 
SLYNGSTEN, 6200 ÄBENRÄ, tlf. 
74-685304.
PETER PETERSEN LASSEN, 
gårdejer, født d. 18.-5.-1924, søn 
af Anna Marie og Johan Peter 
Lassen, gift d. 17.-6.-1948 med 
Christine Marie Fogt, medhjælpende 
hustru, født d. 11.-11.-1926, dat
ter af Christine Marie og Hans 
Fogt. Parret har børnene: John
ny, født d. 30.-5.-1952, og Hans

Jørn, født d. 24.-6.-1957. P.B.L. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog 
gården d. 1.-4.-1948 fra sin far Johan Peter Lassen. Nuværende ejer er 5. generation 
på gården, som kom i familiens eje omkr. år 1800.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 24 ha. Der er forpagtet 11 ha.
Stuehuset er opført i 1800 og løbende restaureret. Der er aftægtshus fra 1947. Avls
bygningerne består af kvægstald fra 1929 ombygget til slagtesvin i 1974, svinestald og 
lade, begge fra 1800, svinestalden er senere renovert, der er maskinhus fra 1970. 
Gården drives med en slagtesvineproduktion på 500 stk. årligt. Planteproduktionens 
salgsafgrøder er raps, hvede og maltbyg. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og korn
silo med varm luft. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

STOREGADE 32, "POSTGÄRDEN", BOVRUP, 6200 ÅBENRÅ, tlf. 74-680014.
INGRID PETERSEN, gårdejer, født d. 20.-6.-1936, datter af Ellen og Hans Enevoldsen, 
gift d. 17.-12.-1977 med Henry Sørensen Petersen, født d. 27.-12.-1936, søn af Anna 
Eleonora og Heine Sørensen Petersen. H.S.P. døde i 1984.
Gården blev overtaget i 1970 fra H.S.P.'s far Hans Enevoldsen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 25,3 ha., heraf 2 ha. skov og eng.
Stuehuset er opført i 1838 og restaureret flere gange senest i 1977. Avlsbygningerne 
består af kvægstald fra 1838 udvidet i 1940 samt lade fra 1864. Gården drives med en 
svineproduktion på 40 årssøer, der produceres 600 slagtesvin årligt. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er raps og hvede. Der er 2 traktorer, kornsilo, korntørreri med 
varm luft og staldvarme anvendes til opvarmning af stuehuset. På gården er ansat 1 
deltidsmedhjælper. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

SØGÅRDVEJ 10, "LINDEGÅRD", KLIPLEV, 6200 ÅBENRÅ, tlf. 74-687515.
PETER HENRIK CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 16.-3.-1935, søn af Anna Dorthea og 
Johannes Christensen, gift d. 13.-5.-1961 med Krista Terkildsen, medhjælpende hustru, 
født d. 22.-2.-1940, datter af Gudrun Østergård og Peter Brink Terkildsen. Parret har 
børnene: Hanne, født d. 14.-3.-1962, Inger, født d. 1.-3.-1965, og Johannes, født d. 
10.-10.-1967.
P.H.C. har været på Malling Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-9.-1964 fra sin 
far Johannes Christensen. Gården er udflyttet fra Kliplev i 1965.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 23 ha., der er frasolgt 6 ha., og der er 5 ha. eng. Der 
er forpagtet 12 ha.
Stuehuset er opført i 1965. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1965 renoveret og 
udvidet i 1975, svinestald fra 1965 ombygget til kvægstald i 1975, lade fra 1965, 
maskinhus fra 1988 og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 35 årskøer, 
40 ungdyr og 17 slagtekalve af racen RDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er 
hvede. Der er 2 traktorer og 1 markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til lidt af 
markarbejdet.
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d. 16.-11.-1954, og Marlis, født d. 21.-6.-1956.

SØNDERBORGVEJ 113, "RØN
HØJ", 6200 ÅBENRÅ, tlf. 74- 
685315.
CHRISTIAN PETER PETERSEN, 
gårdejer, født d. 13.-3.-1926, 
søn af Sophie Marie og Nicolai 
Henrik Petersen, gift d. 3.-4.- 
1954 med Christine Marie Wie- 
ding, medhjælpende hustru, født 
d. 9.-4.-1924, datter af Maren og 
Johannes Peter Wieding. Parret 
har børnene: Hans Christian, født

C.P.P. har været på Lyngby Landbrugsskole. Han forpagtede gården i 1954 og købte 
den i 1960 af sin mor Sophie Marie Petersen. Nuværende ejer er 3. generation på 
gården, som kom i familiens eje i 1896.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 57 ha., heraf tilkøbt ialt 17 ha., der er 7,5 ha. mose. 
Stuehuset er opført i 1828 og restaureret i 1941. Der er aftægtsbolig fra 1923. Avls
bygningerne består af kvægstald fra 1828 udvidet og renoveret i 1972, svinestald fra 
1828 siden renoveret, lade fra 1828 ombygget i 1950, maskinhus fra 1980 og udendørs 
køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 34 årskøer, 60 ungdyr og 16 slag
tekalve af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og hvede. Der er 4 
traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo og korntørreri med varm luft. Maskinstation bruges 
til lidt af markarbejdet.

SØNDERBORGVEJ 172, "DRUS- 
WAJ", SLYNGSTEN, 6200 ÅBEN
RÅ, tlf. 74-685158.
GERHARD W. og MANFRED 
KNUTZ, gårdejere.
G.W.K. er født d. 21.-7.-1947 og 
M.K. er født d. 24.-7.-1949, søn
ner af Anne Liese og Hermann 
M. Knutz.
Brødrene driver "Slyngsten Ma
skinstation", som de startede i 
1971. De overtog gården d. 1.-
1.- 1990 fra deres far Hermann M. Knutz.
Ejendomsskyld 1.040.000. Areal 7,8 ha. Der er forpagtet ialt 27 ha.
Stuehuset er opført i 1904 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald, svinestald og lade, alle fra 1939, kvægstalden er udvidet i 1970, der er lade fra 
1973 udvidet i 1979 og maskinhus fra 1979 udvidet i 1985. Gården drives med en slag- 
tesvineproduktion på 200 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, hvede, 
byg, rug og græsfrø. Maskinstationen har 6 traktorer, 1 mejetærsker, skårlæggere, 
vendeplove, rotorhaver samt andre moderne maskiner, desuden er der plansilo, korn
tørreri med varm luft og staldvarme anvendes til opvarmning af stuehuset. På gården 
er ansat 1 fast medhjælper. Brødrene ejer og driver også Bøgholmvej 3, den er på 21 
ha. og vurderet til 860.000, den blev tilkøbt i 1989.

SØNDERBORGVEJ 175, "SLYNGSTENGAARD", SLYNGSTEN, 6200 ÅBENRÅ, tlf. 
75-685239.
JØRGEN LAURITZ HANSEN, gårdejer, født d. 11.-5.-1939, søn af Marie og Jørgen 
Hansen, gift d. 6.-7.-1968 med Vera Christensen, bankassistent, født d. 16.-1.-1946, 
datter af Marie og Ejner Christensen. Parret har børnene: Kenn, født d. 20.-12.-1971, 
og Alice, født d. 9.-1.-1974.
J.L.H. forpagtede gården i 1968 og købte den i marts 1972 af sin far Jørgen Hansen. 
Nuværende ejer er 8. generation på gården, som har været i familiens eje siden 1775, 
da matematikeren Jørgen Hansen købte den, han blev kaldt "Den Matematiske Bonde". 
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 45 ha., heraf 1 ha. skov.
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Stuehuset er opført i 1757, det er restaureret i 1895 samt moderniseret og ombygget i 
1975, der er aftægtsbolig i stuehuset. Avlsbygnigerne nedbrændte delvis i 1943 og en 
del i 1980, de består i dag af kvægstald fra 1943 ombygget til slagtesvinestald i 1973, 
svinestald fra 1914 renoveret i 1979, lade fra 1943 og maskinhus. Gården drives med 
en svineproduktion på 45 årssøer, der produceres 900 slagtesvin årligt. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, 
korntørreri med varm luft samt halmfyr. Man har 1 skoledreng til hjælp. Maskinsta
tion bruges til lidt af markarbejdet.

SØNDERBORGVEJ 185, SVEJRUP, 
6200 ÅBENRÅ, tlf. 74-680235. 
FREDE WILDENSCHILD, gårdejer, 
født d. 28.-11.-1936, søn af Thy
ra og Christian Wildenschild, gift 
d. 29.-10.-1960 med Irene Jørgen
sen, medhjælpende hustru, datter 
af Signe og Lorenz Jørgensen. 
Parret har børnene: Claus, født 
d. 21.-9.-1962, og Dorthe, født d. 
7.-9.-1965.
F.W. har været på Gråsten Land

brugsskole og har været medlem af kommunalbestyrelsen. Han overtog gården i 1968 
fra sin far Christian Wildenschild, som købte gården i 1952.
Ejendomsskyld 3.900.000. Areal 57 ha., heraf tilkøbt ialt 114 ha., der er frasolgt 86 
ha. til sønnen Claus. Der er forpagtet 65 ha.
Stuehuset er opført 1886 og løbende moderniseret. Der er aftægtshus fra 1968. Avls
bygningerne består af kvægstald fra 1949 ombygget til svinestald i 1968, svinestald 
fra 1949, kyllingehuse fra 1974, 1977 og 1980, lade fra 1920 renoveret i 1976 og 
maskinhus fra 1979. Gården drives med en kyllingeproduktion på 400.000 stk. årligt. 
Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og græsfrø. Der er 4 traktorer, 1 
mejetærsker, plansilo, tårnsilo og korntørreri med varm luft. På gården er ansat 1 
fast medhjælper.

SØNDERBORGVEJ 195, SVEJRUP, 6200 ÅBENRÅ, tlf. 74-680126.
NIS PETER JENSEN, gårdejer, født d. 16.-1.-1934, søn af Anna og Nis Peter Jensen. 
N.P.J. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1967 fra sin 
far Nis Peter Jensen. Gården har været i slægtens eje gennem mange år.
Ejendomsskyld 810.000. Areal 15 ha., heraf tilkøbt 5 ha. Der er forpagtet 5 ha.
Stuehuset er opført i 1847 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1976 renoveret i 1979, maskinhus fra 1974 og svinestald. Gården drives med 
en kvægproduktion på 25 årskøer, 30 ungdyr og 12 slagtekalve af racen RDM. Der er 
2 traktorer. Man har 1 skoledreng til hjælp. Maskinstation bruges til en del af mark
arbejdet. .

SØNDERBORGVEJ 288, "KOBBERAGER", BOVRUP MARK, 6200 ÅBENRÅ, tlf. 74- 
680071. CHRISTIAN JØRGEN JESSEN, gårdejer, født d. 21.-11.-1927, søn af Anne 
Marie og Peter Jessen, gift d. 15.-9.-1953 med Christine Marie Johnsen, medhjælpende 
hustru, født d. 3.-2.-1931, datter af Christine og Hans Peter Johnsen. Parret har 
sønnen Hans Peter, født d. 18.-11.-1953.
C.J.J. er medlem af kommunalbestyrelsen, han sidder i Økonomi-, Teknisk- og Social
udvalget og er formand for Skatteankenævnet. Han forpagtede gården i 1957 og købte 
den i 1961 af sin mor Anne Marie Jessen. Gården er udflyttet i 1776, men blev ny
bygget i 1905, det er en meget gammel slægtsgård.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 22 ha. Der er forpagtet 2 ha.
Stuehuset er opført i 1776 og restaureret i 1905, aftægtsbolig blev tilbygget i 1776, 
Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestalde, begge fra 1776 og renoveret i 1960, 
lade fra 1921 renoveret i 1953 og maskinhus fra 1914. Gården drives udelukkende med 
planteproduktion bestående af raps, hvede og byg. Der er 2 traktorer, tårnsilo og 
korntørreri med varm luft. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
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SØNDERBORGVEJ 305, "LINDEGÅRD", BOVRUP BÆK, 6200 ÅBENRÅ, tlf. 74-680547. 
JØRGEN JØRGENSEN, gårdejer, født d. 21.-6.-1936, søn af Christine og Adolf Jør
gensen, gift d. 21.-3.-1964 med Karen Kathrine Thaysen, udearbejdende, født d. 
11.-2.-1942, datter af Ingeborg og Jørgen Thaysen. Parret har børnene: Flemming, 
født d. 26.-2.-1966, og Tove, født d. 25.-5.-1967.
J.J. er tankvognschauffør. Han overtog gården i 1976 fra sin far Adolf Jørgensen. 
Areal 19 ha., heraf tilkøbt 2,5 ha.
Gården nedbrændte totalt i 1920 og blev genopført med stuehus i 1921, det blev ud
videt med aftægtsbolig i 1933 og er derefter løbende vedligeholdt. Avlsbygingerne 
blev genopført med svinestald, som siden er renoveret, kvægstald ændret til svinestald 
i 1977 og siden udvidet, lade ombygget til svinestald i 1977, desuden er der maskinhus 
fra 1985. Gården drives med en svineproduktion på 18 årssøer, der produceres 360 
slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, hvede og byg. Der er 2 
traktorer og 1 mejetærsker. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

SØNDERBORGVEJ 309, BOVRUP 
BÆK, 6200 ÅBENRÅ, tlf. 74- 
680671.
ERIK R. HANSEN, gårdejer, født 
d. 10.-11.-1954, søn af Marie og 
Johannes Hansen, gift d. 18.-7.- 
1980 med Lone Ballhorn, hjemme
hjælper, født d. 15.-3.-1960, dat
ter af Anne Marie og Peter Ball- 
horn. Parret har børnene: Dennis, 
født d. 18.-8.-1981, og Brian, 
født d. 27.-8.-1984.

E.R.H. er slagteriarbejder, han har været på Gråsten og Korinth landbrugsskoler. Han 
overtog gården d. 1.-5.-1980 fra sine forældre Marie og Johannes Hansen. Nuværende 
ejer er 4. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 18,5 ha.
Stuehuset er opført i 1920 og løbende restaureret. Der er aftægtsbolig fra omkr. 1962. 
Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1955, svinestald fra 1972 og lade fra 1920. 
Besætningen består af 3 ammekøer, 3 ungdyr og 2 slagtekalve af blandet race. Plante
produktionens salgsafgrøder er raps, hvede og byg. Maskinstation bruges til høst.

SØNDERMARKSVEJ 36, VAR- 
NÆS SØNDERMARK, 6200 ÅBEN
RÅ, tlf. 74-680178.
HANS LORENZEN, gårdejer, 
født d. 18.-10.-1930, søn af Ma
rie og Nis Lorenzen, gift d. 
27.-7.-1957 med Anne Christian
sen, medhjælpende hustru, født 
d. 17.-4.-1932, datter af Anna 
og Christian Christiansen. Parret 
har datteren Dorthe, født d. 26.- 
12.-1967.
H.L. har været på Gråsten Landbrugsskole, han har været bestyrelsesmedlem af 
Åbenrå Landboforening. Han forpagtede gården i 1957 og overtog den i 1963 fra sin 
mor Marie Lorenzen.
Ejendomsskyld 1.550.000. Areal 35,6 ha., heraf tilkøbt 7 ha., der er 2 ha. skov og eng. 
Der er forpagtet 7 ha.
Stuehuset er opført i 1876 og moderniseret efter overtagelsen. Der er aftægtsbolig fra 
1943. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1876 ombygget til svinestald i 1974, 
svinestald fra 1970, lade fra 1912 og maskinhus fra 1975. Gården drives med en slagte- 
svineproduktion på 800 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og hvede. 
Der er 2 traktorer, kornsilo og korntørreri med varm luft. Maskinstation bruges til 
lidt af markarbejdet.
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SØNDERVE3 6, PERBØL, 6200 ÅBENRÅ, tlf. 74-687390.
KA3 MARIUS MØLLER, gårdejer, født d. 24.-5.-1934, søn af Marie og Marius Møller, 
bor sammen med Anna Marie Laursen, medhjælpende sammenleverske, født d. 15.-7.- 
1941, datter af Anna Eriksen. Parret har børnene: Marius, Kurt, Hans Egon, Inge 
Marie og Anette.
K.M.M. kører kreaturer og driver lidt maskinstation. Han overtog gården i 1978 fra 
3acob Hollænder.
Ejendomsskyld 660.000. Areal 18 ha., heraf 4 ha. eng. Der er forpagtet 8 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1800 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af 
kvægstald fra 1800, som siden er renoveret, svinestald fra 1800 ombygget til kvæg
stald, lade fra 1800 renoveret i 1983 og maskinhus. Besætningen består af 15 amme
køer, 35 ungdyr og 7 slagtekalve af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er 
rug, havre og byg. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, plansilo 
og korntørreri med varm luft.

SØNDERVE3 8, PERBØL MARK, 
6200 ÅBENRÅ, tlf. 74-687594. 
MARTIN SØRENSEN, gårdejer, 
født d. 28.-6.-1935, søn af Ca
thrine Birgitte og Carl Sørensen, 
gift d. 5.-5.-1962 med Margit 
Bryld, medhjælpende hustru, født 
d. 7.-5.-1939, datter af Karen og 
Boj Bryld. Parret har børnene: 
Åse, født d. 20.-3.-1963, Arne, 
født d. 13.-7.-1965, og Ole, født 
d. 25.-12.-1966.

M.S. er kredsbestyrelsesmedlem i Borden Mejeriselskab. Han overtog gården i 1966 fra 
3ordlovsudvalget, da gården blev oprettet som statshusmandsbrug.
Ejendomsskyld 870.000. Areal 18,6 ha. Der er forpagtet ialt 37 ha.
Stuehuset er opført i 1966, det er restaureret og udvidet i 1977. Avlsbygningerne 
består af kvægstald fra 1966 renoveret og udvidet i 1972, svinestald fra 1966 ombyg
get til kvægstald i 1972, foderhus fra 1979 og maskinhus fra 1986. Gården drives med 
en kvægproduktion på 30 årskøer, 45 ungdyr og 15 slagtekalve af racen SDM. Plan
teproduktionens salgsafgrøde er maltbyg. Der er 3 traktorer og plansilo. Maskinstation 
bruges til lidt af markarbejdet.

TORNH03VE3 7, "MOSEVANG", 
TUMBØL, 6200 ÅBENRÅ, tlf. 
74-685157.
HANS FROST, gårdejer, født d. 
13.-3.-1928, søn af Marie Kathri
ne og Hans Peter Frost, gift d. 
10.-10.-1958 med Petra Christi
ne Schmidt, medhjælpende hustru, 
født d. 26.-6.-1933, datter af 
Mary og 3ørgen Schmidt. Parret 
har børnene: Hans 3ørgen, født 
d. 9.-1.-1960 og Annette, født d. 
1.-2.-1964.
H.F. driver firmaet "Frost Traktor- og Maskinservice" og har været på Gråsten Land
brugsskole. Han overtog gården d. 1.-6.-1951 fra Peter Asmussen.
Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 33 ha., heraf tilkøbt 5 ha. samt fødegården Tornhøj vej 
6, som er på 28 ha.
Stuehuset er opført i 1972. Avlsbygningerne består af kvægstald, svinestald og lade, 
alle fra 1964, samt maskinhus fra 1976. Gården drives med en kvægproduktion på 20 
årskøer og 38 ungdyr af racen SDM, desuden er der 4 årssøer, og der produceres 80 
slagtesvin årligt. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, korntørreri med varm
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luft samt halmfyr. Man har 1 skoledreng til hjælp. H.F. startede i 1959 med at drive 
landbrugsmaskinhandel og værksted, det er efterhånden udbygget til et moderne værk
sted, hvor sønnen Hans Jørgen er daglig leder.

TORNHØJVEJ 26, "BONDBJERG", 
TRÅSBØL, 6200 ÅBENRÅ, tlf. 
74-685665.
HANS JØRGEN JØRGENSEN 
STAUGAARD, gårdejer, født d.
3.-12.- 1942, søn Cicilie og Hans 
Staugaard, gift d. 10.-8.-1968 
med Kirsten Marie Jensen, med
hjælpende hustru, født d. 5.-7.-1943, 
datter af Kathrine og Jørgen 
Jensen. Parret har børnene: Kim, 
født d. 7.-11.-1968, Kira, født d.

16.-8.-1972, Klaus, født d. 15.-6.-1976, og Kamilla, født d. 7.-4.-1979.
H.J.J.S. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården i 1987 fra Christen 
Møller Hansen.
Ejendomsskyld for Kirkebjerg 3 er 8.900.000. Ejendomsskyld for Kirkebjerg 2 og Torn- 
højvej 26 er tilsammen 4.000.000. Areal for Tornhøjvej 26 er på 25 ha., heraf 1,5 ha. 
skov. Kirkebjerg 2 er på 20 ha.
Stuehuset Tornhøjvej 26 er opført i 1977. Avlsbygningerne er beliggende på Kirkebjerg 
3, der er bygget svinestalde gennem årene, som idag er på 10.000 m2. På Tornhøjvej 
26 er der svinestald fra 1983, maskinhus fra 1975 og gylletank. Produktionen består af 
søer og fedesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, hvede og byg. Der er 3 
traktorer, 1 mejetærsker, 3 plansiloer og 1 gastæt tårnsilo. På gården er ansat 4 hel
tids- og 1 deltidsmedhjælpere. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

TORNHØJVEJ 28, "LYSTLUND", TRÅSBØL MARK, 6200 ÅBENRÅ, tlf. 74-685268. 
ÅGE BRUNHØJ JENSEN, gårdejer, født d. 29.-1.-1934, søn af Marianne og Hans Brun
høj Jensen, gift d. 20.-11.-1959 med Anna Magrethe Kjer, medhjælpende hustru, født 
d. 24.-6.-1930, datter af Christine og Hans Kjer.
Ä.B.J. har været på Gråsten Landbrugsskole, han har været medlem af Svineavludval
get under Åbenrå Amts Landboforening. Han overtog gården d. 1.-11.-1959 fra Hans 
Lorenzen. Gården er udflyttet fra Tråsbøl i 1762.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 35 ha., heraf tilkøbt ialt 12 ha. Der er forpagtet 15 
ha.
Stuehuset er opført omkr. 1800, det er restaureret og renoveret i 1974. Avlsbygnin
gerne brændte i 1972 og igen delvis i 1991, de består idag af kvægstald fra 1972 
ændret til ridehus i 1985, svinestald og lade begge fra 1973, maskinhus fra 1974 
udvidet i 1990 og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 30 årssøer, der 
produceres 600 slagtesvin årligt, desuden er der 4 avlshopper og 8 ungheste af racen 
Dansk Varmblod, som optrænes til ridebrug på gården. Planteproduktionens salgs af
grøder er raps, ærter og græsfrø. Der er 3 traktorer, plansilo og korntørreri med varm 
luft. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

TORNHØJVEJ 33, "MOSEGAARD", TRÅSBØL MARK, 6200 ÅBENRÅ, tlf. 74-685522. 
NIELS MØLLER PEDERSEN, gårdejer, født d. 17.-11.-1930, søn af Marie og Peder 
Pedersen, gift d. 28.-11.-1954 med Edith Johannsen, medhjælpende hustru, født d. 
10.-9.-1934, datter af Helene og Peter Johannsen. Parret har børnene: Lone, født d. 
4.-1.-1956 og Ole, født d. 15.-12.-1959.
N.M.P. er lokalkonsulent i Top Danmark og har været på Gråsten og Malling landbrugs
skoler. Han overtog gården i 1972 fra Jørgen Eskildsen. Gården er udflyttet fra 
Tråsbøl i 1785.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 44 ha., heraf tilkøbt 15 ha., der er 6 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1800 og løbende restaureret. Avlgbygningerne består af kvæg
stald fra 1935 ombygget til svinestald i 1972 og renoveret i 1990, kvægstald fra 1815 
ændret og renoveret til garage i 1985, klimastald fra 1991, svinestald fra 1953 reno-
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veret senest i 1990, svinestald fra 1978 indrettet til fare- og klimastald og renoveret 
i 1990, svinestald fra 1980 renoveret i 1990, lade fra 1935 ombygget til kornsilo i 
1975, maskinhus fra 1986 og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 180 
årssøer, der sælges 4.000 smågrise årligt, desuden er der 2 ammekøer og 2 ungdyr af 
racen Simmentaler. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og frøgræs. Der 
er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, korntørreri med varm luft og staldvarme 
anvendes til opvarmning af stuehuset. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. 
Sønnen Ole er diftsleder på gården, og der er planlagt generationsskifte i 1991.

TORNHØJVEJ 35A, TRÄSB0L, 
6200 ÄBENRÄ, tlf. 74-685190. 
PETER MADSEN ALNOR, gård
ejer, født d. 2.-9.-1933, søn af 
Marie og Harald Niels Alnor, gift 
d. 7.-10.-1961 med Esther Peter
sen, medhjælpende hustru, født 
d. 1.-9.-1937, datter af Kathrine 
og Hans Peder Petersen. Parret 
har børnene: Harald, født d. 20.- 
3.-1962, Hans Jørgen, født d.

7.-3.- 1964, samt tvillingerne Merethe og Lisbeth, født d. 25.-1.-1967.
P.M.A. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården i 1967 fra sin far 
Harald Niels Alnor, som købte gården i 1931, den er udflyttet fra Tråsbøl i 1770. 
Areal 79 ha., heraf tilkøbt ialt 60,5 ha., der er 2 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1770, det er restaureret i 1955 og derefter løbende vedligeholdt. 
Der er aftægtshus fra 1910. Alle avlsbyningern fra før 1970 nedbrændte i 1980, alle 
stalde er løbende renoveret og er idag tidssvarende, der er kvægstald ændret til so
stald i 1978, svinestalde fra 1970 og 1987, farestald fra 1973, drægtighedsstald og 
fravænningsstald samt lade, alle fra 1980, klimastald fra 1990, maskinhus fra 1977 og 
2 gylletanke. Gården drives med en svineproduktion på 155 årssøer, der sælges 650 
smågrise og 2.500 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter 
og græsfrø. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, gastæt kornsilo, plantørreri med varm 
luft, halmfyr og vindmølle. Sønnen Hans Jørgen er ansat som fast medhjælper. 
Maskinstation bruges til skårlægning.

TORNHØJVEJ 38, TORNHØJ, 6200 ÄBENRÄ, tlf. 74-685585.
NIELS ASGER CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 13.-11.-1932, søn af Karen og Fre
derik Christensen, gift d. 14.-5.-1961 med Gerda Stokbæk, født d. 17.-4.-1942, datter 
af Alvine og Verner Stokbæk. Parret har børnene: Sten, født d. 20.-12.-1962 og Karen, 
født d. 31.-3.-1966.
N.A.C. har været på Lundby Landbrugsskole. Han overtog gården i 1960.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 23 ha., heraf tilkøbt ialt 16 ha. Der er forpagtet 10 
ha.
Stuehuset er opført i 1927 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1927 udvidet og renoveret, svinestald fra 1967, maskinhus fra 1979 og gastæt 
silo. Gården drives med en kvægproduktion på 30 årskøer, 18 ungdyr og 15 slagtekalve 
af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, byg og raps. Der er 1 
traktor. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

TRALSKOVVEJ 1, "TRALSKOV", TRALSKOV, 6200 ÄBENRÄ, tlf. 74-651446.
ERIK NEERGAARD-PETERSEN, gårdejer, født d. 4.-1.-1928, søn af Carli og Carl 
Neergaard-Petersen.
E.N.P. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog I/S'et i 1970 fra sine for
ældre Carli og Carl Neergaard-Petersen, som købte gård og skov i 1927 af Hvidkilde 
Gods.
Ejendomsskyld 2.800.000. Areal 75 ha., heraf 70 ha. skov, som drives som "I/S Tral- 
skov", det blev oprettet i 1970 og drives med E.N.P. og dennes 2 søskende som ejere. 
Stuehuset er opført i 1848 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg-
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stald og lade fra 1848, de er ændret og løbende vedligeholdt. Besætningen består af 1 
ammekøer og 12 ungdyr af racen Hereford. Der er 1 traktor og 1 lastbil. Gården 
drives som skovbrug. Man har medhjælp i sæsonen.

TRALSKOVVEJ 3, KIDINGMARK, 
6200 ÅBENRÅ, tlf. 74-651990. 
AAGE GRAM ANDRESEN, gård
ejer, født d. 8.-8.-1928, søn af 
Helene og Hans Jørgen Åndresen, 
gift d. 28.-11.-1958 med Anna 
Lise Petersen, medhjælpende hu
stru, født d. 7.-12.-1934, datter 
af Mathilde og Jens Peter Au
gust Petersen. Parret har børne
ne: Inger Marie, født 2.-9.-1959, 
og Hans Jørgen, født 11.-6.-1962.

AA.G.A. har været på Tune Landbrugesskole. Han overtog gården d. 1.-11.-1958 fra 
Anthon Jansen. Gården er udstykket fra Kidinggård i 1928.
Ejendomsskyld 880.000. Areal 20,2 ha., heraf tilkøbt 13 ha. frijord, der er 2 ha. eng. 
Der er forpagtet 2,5 ha.
Stuehuset er opført i 1928 og løbende moderniseret. Avlsbygningerne består af kvæg- 
og svinestalde fra 1928 begge renoveret og udvidet i 1965, svinestald fra 1976, lade 
fra 1941 og maskinhus fra 1964. Gården drives med en kvægproduktion på 15 årskøer, 
17 ungdyr og 7 slagtekalve af racen RDM, desuden produceres der 400 slagtesvin år
ligt. Der er 1 traktor, plansilo og korntørreri med kold luft. Maskinstation bruges til 
en del af markarbejdet.

TRANEHOLMVEJ 3, "GULDMAJ", 
TRANEHOLM, 6200 ÅBENRÅ, 
tlf. 74-680171.
KAJ JENSEN PETERSEN, gård
ejer, født d. 27.-2.-1956, søn af 
Inger og Jørgen Peter Petersen, 
gift d. 7.-1.-1981 med Mona Kel
ler Petersen, dagplejer, født d. 
29.-4.-1957, datter af Vera Jes
sen og Peder Petersen. Parret 
har børnene: Palle, født d. 1.- 
7.-1979, og Timmi, født d. 10.- 
2.-1981.
K.J. P. er slagteriarbejder, han har været på Korinth og Gråsten landbrugsskoler. Han 
overtog gården d. 7.-8.-1979 fra Niels Anker Lauersen.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 18,5 ha., heraf tilkøbt 2 ha., der er 1 ha. eng.
Stuehuset er ca. 200 år gammelt og moderniseret efter overtagelsen. Avlsbygningerne 
består af kvægstald og lade samt svinestald fra 1979, som er udlejet, desuden er der 
gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 6 årssøer, der produceres ca. 120 
slagtesvin årligt, desuden er der 8 ammekøer, 7 ungdyr og 5 salgtekalve af blandet 
race. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og hvede. Der er 1 traktor, 
plansilo og korntørreri med varm luft. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

TRANEHOLMVEJ 4, "SMEDEMOSE", BOVRUP VESTERMARK, 6200 ÅBENRÅ, tlf. 
74-680460.
JØRGEN IVAR HANSEN, gårdejer, født d. 24.-7.-1941, søn af Margrethe og Jørgen 
Hansen, gift d. 23.-3.-1968 med Marga Hissel, medhjælpende hustru, født d. 27.-1.- 
1942, datter af Mie og Claus Hissel. Parret har børnene: Tine, født d. 15.-5.-1971, 
samt tvillingerne Henriette og Annedorte, født d. 9.-8.-1972.
J.I.H. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården i 1965 fra Hans 
Lorentzen.
Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 38 ha., heraf tilkøbt 10 ha., der er forpagtet 4 ha.
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"Smedemose"s stuehus er opført i 
1870 og løbende restaureret. 
Avlsbygningerne består af kvæg- 
og s vinestalde fra 1868, begge 
ændret til sostald, svinestalde 
fra 1973 og 1977, lade fra 1975, 
maskinhus fra 1982 og gyllletank. 
Gården drives med en svinepro
duktion på 75 årssøer, der pro
duceres 1.500 slagtesvin årligt. 
Planteproduktionens salgsafgrøde 
er raps. Der er 3 traktorer, halv

part i mejetærsker, plansilo og korntørreri med varm luft. Maskinstation bruges til 
lidt af markarbejdet.

TRÅSBØL VESTERMARK 4, 
TRÅSBØL VESTERMARK, 6200 
ÅBENRÅ, tlf. 74-685186.
LORENS PETER JACOBSEN, 
gårdejer, født d. 17.-8.-1930, søn 
af Cathrine Sophie og Carl Her
man Jacobsen, gift d. 7.-3.-1953 
med Else Marie Hansen, medhjæl
pende hustru, født d. 26.-5.-1933, 
datter af Cathrine og Peter Han
sen. Parret har børnene: Solvejg, 
født d. 19.-8.-1953 og Bente, 
født d. 10.-5.-1958. L.P.J. forpagtede gården i 1953 og købte den i 1958 af sin far 
Carl Herman Jacobsen, som købte gården i 1928, den var dengang på 1,8 ha., han 
købte yderligere 5 ha. i 1940.
Ejendomsskyld 790.000. Areal 14,5 ha., heraf tilkøbt 7 ha. Der er forpagtet 3 ha. 
Stuehuset er ca. 200 år gammelt og løbende moderniseret. Avlsbygningerne består af 
kvægstald, svinestald og lade, alle fra 1940, kvægstalden er udvidet i 1975 og svine- 
stalden er udvidet i 1950, desuden er der maskinhus fra 1977. Gården drives med en 
kvægproduktion på 20 årskøer, 20 ungdyr og 10 slagtekalve af racen RDM, desuden er 
der 2 årssøer, og der produceres 50 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde 
er byg. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og korntørreri med varm luft. 
Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

TUMBØL BYGADE 8, TUMBØL, 6200 ÅBENRÅ, tlf. 74-685199.
LORENZ B. HOECK, gårdejer, født d. 4.-3.-1933, søn af Christine og Hans Hoeck, 
gift d. 26.-9.-1959 med Ellen Lausen, medhjælpende hustru, født d. 17.-4.-1932, datter 
af Helene og Adolf Lausen. Parret har børnene: Carsten, født d. 6.-9.-1961 og Hanne 
Charlotte, født d. 9.-10.-1967.
L.B.H. overtog gården i 1956 fra sin mor Christine Hoeck, faderen købte gården i 
1947.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 27,5 ha., heraf tilkøbt 2 ha. Der er forpagtet 15,5 ha. 
Stuehuset er opført i 1828 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1828 renoveret i 1957, svinestald fra 1828 løbende renoveret, lade fra 1828 
og maskinhus fra 1978. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af 
raps, hvede og malt byg. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo samt korntørreri 
med varm og kold luft. Maskinstation bruges til skårlægning.

TUMBØL BYGADE 32, "VANDDAMGAARD", TUMBØL, 6200 ÅBENRÅ, tlf. 74-685276. 
JØRGEN MATTHIESEN, gårdejer, født d. 7.-7.-1938, søn af Kathrine og Jørgen Mat
thiesen, gift d. 28.-11.-1964 med Bodil Marie Staugård, køkkenassistent, født d. 
21.-1.-1937, datter af Marie og Lorenz Staugård. Parret har børnene: Claus, født d. 
3.-11.-1967, og Marianne, født d. 24.-4.-1969.
J.M. er sælger ved "Dania Landbrugsmaskiner". Han overtog gården i november 1981
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fra Jørgen Festersen.
Ejendomsskyld 960.000. Areal 21,5 ha. Der er forpagtet ialt 26 ha.
Gården nedbrændte i 1929 efter en pyromanbrand, den blev genopført med stuehus, 
kvægstald, svinestald og lade, alle fra 1931, stuehuset er restaureret og moderniseret 
i 1984. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af raps, ærter, 
græsfrø, maltbyg og hvede. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, tårnsilo og 
korntørreri med varm luft. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

TUMBØL SØNDERMARK 2, TUM- 
BØL SØNDERMARK, 6200 ÅBEN
RÅ, tlf. 74-686145.
NIS PETER ALBRECHTSEN, 
gårdejer, født d. 15.-10.-1961, 
søn af Gerda Marie og Tage 
Martin Albrechtsen, gift d. 
27.-6.-1987 med Margit Jessen, 
børnehavepædagog, født d. 10.-8.- 
1963, datter af Inge Lise og Erik 
Jessen. Parret har børnene: Mar
tin Peter, født d. 7.-11.-1988,

og Sarah Marie, født d. 31.-10.-1991.
N.P.A. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-1.-1988 fra sin 
far Tage Martin Albrechtsen. Gården er udflyttet fra Tombøl omkr. 1777. 
Ejendomsskyld 680.000. Areal 10 ha.
Stuehuset er opført i 1777 og moderniseret i 1988. Avlsbygningerne består af kvæg- 
og svinestalde, som er udvidet og renoveret i 1952, desuden er der 6 minkhaller 
bygget i 1988. Gården drives som minkfarm med en bestand på 500 tæver. Derudover 
er der lejet en svinestald til 500 svin, der produceres 1.600 svin årligt. Plante
produktionens salgsafgrøder er raps, hvede og vårbyg. N.P.A. lejer og låner maskiner 
fra faderens gård Tumbøl Søndermark 5.

TUMBØL SØNDERMARK 5, TUM
BØL SØNDERMARK, 6200 ÅBEN
RÅ, tlf. 74-685382.
TAGE MARTIN ALBRECHTSEN, 
gårdejer, født d. 13.-2.-1924, søn 
af Marie og Peter Albrechtsen, 
gift d. 6.-4.-1955 med Gerda 
Lorenzen, medhjælpende hustru, 
født d. 21.-3.-1933, datter af 
Marie og Nis Lorenzen. Parret 
har børnene: Randi, født d. 4.- 
3.-1957, Karin, født d. 12.-6.- 
1958, Nis Peter, født d. 15.-10.-1961, og Lone, født d. 25.-8.-1966.
T.M.A. har været på Borris Landbrugsskole. Han forpagtede gården i 1955 og købte 
den i 1963 af Charine Nissen.
Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 30 ha., heraf 1,5 ha. skov og eng.
Stuehuset er opført i 1903 efter en brand, det er løbende moderniseret. Avlsbygnin
gerne består af kvægstald fra 1903 ombygget til svinestald i 1987, svinestald renove
ret i 1991, lade fra 1903 og maskinhus fra 1975. Gården drives med en svineproduk
tion på 20 årssøer, der produceres 400 slagtesvin årligt, fra 1992 øges sobesætningen 
til 40 årssøer, desuden er der 3 heste og 1 føl af racen Dansk Varmblod, som bruges 
til avl. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 3 traktorer, 1 
mejetærsker, kornsilo og korntørreri med varm luft. Maskinstation bruges til lidt af 
markarbejdet.

VARNÆSLØKKE 10 og 12, VARNÆSLØKKE, 6200 ÅBENRÅ, tlf. 74-680287.
CHRISTIAN LUND, gårdejer, født d. 24.-9.-1937, søn af Christine Marie og Christian 
Lund, gift d. 12.-6.-1965 med Inger Thomsen, medhælpende hustru, født d. 23.-2.-1945,



-80- 

datter af Anna og Evald Thomsen. Parret har børnene: Christian, født d. 22.-9.-1965, 
Allan, født d. 26.-1.-1967, og Evald, født d. 17.-4.-1972.
C.L. er i bestyrelsen for Sydjyske Maskinstationer. Han overtog gården i 1976 fra sine 
forældre Christine Marie og Christian Lund. Nuværende ejer er 4. generation på går
den, som er udflyttet fra Varnæs i 1710.
Ejendomsskyld 1.320.000. Areal 10 ha.
Stuehuset er opført i 1710 og løbende restaureret. Der er 1 parcelhus fra 1778, ejen
domsvurderingen er 410.000. Avlsbygningerne består af kvægstald, svinestald og lade, 
alle fra 1944, samt maskinehuse fra 1960, 1977 og 1989. Gården drives udelukkende 
med planteproduktion bestående af raps, hvede og byg. Fra gården drives maskinsta
tion, der er 8 traktorer, 4 mejetærskere, 1 skårlægger, 1 rotorharve, div. gyllevogne 
med bl.a. slæbeslange, div. maskiner til moderne maskinstationsudstyr til at så og 
snitte majs, 3 storballepressere, 3 finsnittere, 1 roesåmaskine og den nye luftassiste
rede marksprøjte. På gården er ansat 6 faste medhjælpere og 4 ekstra i sæsonen.

VARNÆSLØKKE 14, "ELLENSMIN
DE", VARNÆSLØKKE, 6200 ÄBEN
RÄ, tlf. 74-680286.
HANS JØRGEN STEFFENSEN, 
gårdejer, født d. 26.-6.-1924, søn 
af Anna Marie og Hans Christian 
Steffensen, gift d. 11.-11.-1950 
med Ellen Eriksen, medhjælpende 
hustru, født d. 12.-9.-1930, dat
ter af Marie og Peter Eriksen. 
Parret har børnene: Hans Peter, 
født d. 27.-10.-1951, Christian, 

født d. 8.-10.-1954, Else Marie, født d. 8.-7.-1958, og Poul, født d. 17.-8.-1959.
H.J.S. overtog gården i 1950 fra sine forældre Anna Marie og Hans Christian Steffen
sen. Gården er udflyttet fra Varnæs i 1711.
Ejendomsskyld 730.000. Areal 15 ha., heraf tilkøbt 10 ha.
Stuehuset er opført i 1711 og restaureret flere gange senest i 1980. Avlsbygningerne 
består af kvægstald fra 1711 ændret til svinestald i 1977, svinestalde fra 1711 reno
veret i 1977, lade fra 1911 og maskinhus. Gården drives med en svineproduktion på 50 
årssøer, der sælges 1.000 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. 
Der er 2 traktorer og plansilo. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

V ARNÆSVEJ 559, FELSTEDSKOV, 
6200 ÄBENRÄ, tlf. 74-680314. 
FINN POSSELT LANGHEDE, 
gårdejer, født d. 17.-2.-1940, søn 
af Julie Susanne og Søren Rudolf 
Petersen Langhede, gift d. 1.-7.- 
1967 med Inger Carlsson, biblio
tekar, født d. 2.-2.-1944, datter 
af Benedicte Munck og Axel Vic
tor Emanuel Carlsson. Parret 
har børnene: Bo, født d. 1.-4.-1968, 
Bitten, født d. 11.-7.-1971,
Tove, født d. 21.-7.-1975, og Anders, født d. 7.-6.-1979.
F.P.L. har været på Gråsten Landbrugsskole, han er medlem af Menighedsrådet i Fel
sted Sogn. Han overtog gården i 1971 fra sin fra Søren R. P. Langhede. Gården blev 
udflyttet fra Felsted og kendes tilbage fra 1722.
Ejendomsskyld 2.150.000. Areal 21 ha., heraf 8 ha. varigt græs. Der er forpagtet 6 ha. 
Stuehuset er opført i 1778 og moderniseret i 1979. Der er aftægtshus fra 1967. Avls
bygningerne består af kvægstald fra 1778 renoveret og udvidet i 1983, svinestald fra 
omkr. 1800 ombygget til ungdyrstald i 1985, kalvestald fra 1967, lade fra 1945, fo
derlade fra 1984, maskinhuse fra 1974 og 1980 samt inden- og udendørs køresilo. 
Gården drives med en kvægproduktion på 70 årskøer, 100 ungdyr og 35 slagtekalve af
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racen Jersey. Der er 4 traktorer. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. 
F.P.L. købte i 1985 Frudam 17, som er på 14,8 ha. og vurderet til 850.000. De 2 
gårde drives sammen.

VARNÆSVEJ 568, "KRIBJERG", 
FELSTEDSKOV, 6200 ÅBENRÅ, 
tlf. 74-680259.
MARTIN PETER KOHLS, gårdejer, 
født d. 15.-6.-1936, søn af Marie 
og Richard Carl August Kohis, 
gift d. 24.-8.-1963 med Mary 
Bothilde Johannsen, medhjælpen
de hustru, født d. 9.-8.-1945, 
datter af Marie E. og Christian 
Johannsen. Parret har børnene: 
Mickael, født d. 1.-1.-1964 og

Verner, født d. 14.-3.-1965.
M.P.K. er vognmand. Han overtog gården d. 1.-7.-1967 fra sin svigermor Marie E.
Johannsen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 660.000. Areal 9 ha.
Stuehuset er opført i 1928 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg- og 
svinestalde fra 1928 ombygget til svinestald i 1990, der er lade fra 1928. Gården 
drives med en svineproduktion på 2 årssøer, der produceres 60 slagtesvin årligt. Plan
teproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, 
korntørreri med varm luft samt 
arbejdet.

VARNÆSVEJ 575, "SØNDER
GÅRD", FELSTEDSKOV, 6200 
ÅBENRÅ, tlf. 74-680688.
ERIK MØLLER, gårdejer, født d. 
26.-3.-1960, søn af Solvejg og 
Jens Møller, gift d. 19.-6.-1986 
med Birgit E. Frederiksen, syge
plejerske, født d. 30.-8.-1960, 
datter af Tove Kjær og Ehm Fre
driksen. Parret har børnene: Mor
ten, født d. 18.-1.-1986, Daniel, 
født d. 16.-3.-1988, og Kristian, 
født d. 8.-6.-1990.

halmfyr. Maskinstation bruges til lidt af mark

E.M. er marketingchef ved Elektrolux. Han overtog gården i 1991 fra sin far Jens 
Møller.
Areal 44 ha. Gårdens bygninger består af kvægstald, svinestald og lade.

VARNÆSVEJ 594, "SKOVBØLLØK- 
KE", NY SKOVBØL, 6200 ÅBEN- 
RÅ.
KATHRINE MARIE THOMSEN, 
gårdejer, født d. 6.-1.-1942, dat
ter af Anne Ch. og Laust Ander
sen. K.M.T. har børnene: Lars 
Peter, født d. 30.-3.-1968, og 
Birgit, født d. 22.-3.-1971.
K.M.T. overtog gården d. 1.-2.- 
1982.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal

23 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1870 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1940 ombygget til farestald i 1980, svinestald fra 1952 renoveret til dræg-
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tighedsstald, svinestald fra 1971, lade renoveret i 1975 og maskinhus fra 1976. Gården 
drives med en svineproduktion på 40 årssøer, der produceres 700 slagtesvin årligt. Der 
er 2 traktorer, plansilo og korntørreri med varm luft.

VARNÆSVEJ 600, "MIDTGAARD", 
NY SKOVBØL, 6200 ÅBENRÅ, 
tlf. 74-680483.
HANS EJNER HANSEN, gårdejer, 
født d. 23.-8.-1937, søn af Ce
cilie D. og Peter Hansen, gift d. 
9.-5.-1964 med Iris Vigen Han
sen, bankfuldmægtig, født d. 19.- 
3.-1943, datter af Metha Helene 
og Hans Christian Vigen Hansen. 
Parret har børnene: Kim, født d. 
27.-7.-1969, Ole, født d. 19.-9.- 

1971, Hans, født d. 13.-12.-1973, og Ejner, født d. 5.-4.-1976.
H.E.H. forpagtede gården i 1964 og overtog den i 1972 fra Herman Poulsen. 
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 18 ha. Der er forpagtet ialt 14,5 ha.
Stuehuset er opført i 1870, restaureret i 1943 og moderniseret efter overtagelsen. 
Avlsbygningerne består af kvægstald, svinestald og lade, alle fra 1870, kvægstalden er 
renoveret i 1937 og udvidet i 1973, svinestalden er ombygget til kvægstald, desuden er 
der maskinhus fra 1988. Gården drives med en kvægproduktion på 30 årskøer, 50 ung
dyr og 15 salgtekalve af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøde er maltbyg. 
Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

VARNÆS VESTERMARK 7, "DYR
BÆK", VARNÆS VESTERMARK, 
6200 ÅBENRÅ, tlf. 74-680189. 
JES CHRISTIAN CLAUSEN, gård
ejer, født d. 21.-4.-1931, søn af 
Cathrine og Hans Clausen, gift 
d. 11.-12.-1954 med Ester Ingrid 
Hansen, medhjælpende hustru, 
født d. 19.-3.-1930, datter af 
Anne Ingeborg og Peter Hansen. 
Parret har børnene: Erik, født d. 
9.-5.-1958, og Bent, født d. 21.- 
1.-1961. J.C.C. har været på Gråsten Landbrugsskole, han er formand for Varnæs Skov 
I/S, han er i bestyrelsen for D.L.F. og Sønderjyllands Skovdyrkerforening. Han overtog 
gården i 1960 fra Hans Hye. Gården blev udflyttet fra Varnæs i 1711.
Ejendomsskyld 2.400.000. Areal 42 ha. Der er forpagtet 3 ha. frijord og 12 ha. fra
E.I.C.'s fødegård.
Stuehuset er opført i 1924 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af svine
stalde fra 1964 og 1976, silolade fra 1964, maskinhus fra 1968 og gylletank. Gården 
drives med en svineproduktion på 100 årssøer, der produceres 1.800 slagtesvin årligt. 
Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og græsfrø. Der er 3 traktorer, 1 meje
tærsker, kornsilo, korntørreri med varm luft samt halmfyr. På gården er ansat 1 fast 
medhjælper. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

VARNÆSVIGVEJ 40, "SNEJLEJ", VARNÆSVIG, 6200 ÅBENRÅ, tlf. 74-680559.
JØRGEN PETERSEN, gårdejer, født d. 28.-9.-1939, søn af Kristine og Jørgen Peter
sen, gift d. 6.-7.-1963 med Karen Margrethe Jørgensen, medhjælpende ægtefælle, født 
d. 20.-7.-1941, datter af Minna og Jørgen Jørgensen. Parret har børnene: Gerth, født 
d. 16.-6.-1964, Berit, født d. 9.-3.-1968, og Alice, født d. 7.-10.-1976.
J.P. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han forpagtede gården i 1963 og overtog 
den i 1968 fra sin far Jørgen Petersen. Slægten på gården er kendt og nedskrevet fra 
1636. Gården blev udflyttet i 1910.
Areal 30 ha., heraf 1 ha. eng.
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"Snejlej"s stuehus er opført i 
1865 og moderniseret efter over
tagelsen. Avlsbygningerne består 
af kvægstald fra 1865 ombygget 
til værksted og hestebokse samt 
garage i 1988, lade ændret til svi
nestald i 1965 og renoveret i 
1985, farestald fra 1973 og fra- 
vænningsstald fra 1979 begge re
noveret i 1985, maskinhus fra 
1990 og gyllletank. Gården drives 
med en svineproduktion på 150

årssøer, der sælges 3.000 smågrise årligt, desuden er der 4 heste, den ene bruges til 
avl og de 3 andre til ringridninger. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 3 
traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og korntørreri med varm luft. Maskinstation bruges 
til lidt af markarbejdet.
J.P. ejer og driver også Brokbjergvej 4, som er K.M.P.'s fødegård, den er på 17 ha. og 
vurderet til 920.000.

VARNÆSVIGVEJ 43, "HØJVANG", 
VARNÆSVIG, 6200 ÅBENRÅ, 
tlf. 74-680242.
LORENS KYNDE JOCHIMSEN, 
gårdejer, født d. 8.-5.-1945, søn 
af Karen Margrethe og Peter 
Jochimsen, gift d. 28.-10.-1967 
med Karen Marie Godt, medhjæl
pende hustru, født d. 9.-4.-1947, 
datter af Anne Kathrine og Hans 
Peter Godt. Parret har børnene: 
Preben, født d. 16.-11.-1968, og 
Bjarne, født d. 31.-10.-1973.
L.K.J. har været formand for Kontrolforeningen, han er i bestyrelsen for Åbenrå Amts 
Husmandsforening og Sønderjysk Fællesledelse af Kvægavl. Han overtog gården d.
1.-5.-1969 fra sine forældre Karen Margrethe og Peter Jochimsen, som oprettede går
den i 1938, da den blev udstykket fra Stokagergård.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 7,5 ha., desuden er der tilkøbt ialt 9,2 ha., som ikke 
er med i vurderingen, der er 0,5 ha. eng. Der er lejet 4,8 ha. fredet græsareal.
Stuehuset er opført i 1938 og løbende moderniseret. Der er aftægtshus fra 1969. Avls
bygningerne består af kvægstald, svinestald og lade, alle fra 1938, de er udvidet og 
renoveret i 1970 og 1973, der er ungkvægstald fra 1975, maskinhus og foderlade fra 
1978 udvidet i 1984, gylletank og indendørs køresilo. Gården drives med en kvægpro
duktion på 32 årskøer, 50 ungdyr og 16 slagtekalve af racen Jersey, desuden opfedes 
en del tyrekalve til slagtning. Der er 2 traktorer. Maskinstation bruges til en del af 
markarbejdet.

VARNÆSVIGVEJ 47, "SURLYK
KE", VARNÆSVIG, 6200 ÅBEN
RÅ, tlf. 74-680193.
CHRISTIAN og HANS PETER 
SURLYKKE PETERSEN, gårdejere. 
C.S.P. er født d. 21.-8.-1932 og 
H.P.S.P. er født d. 23.-9.-1935, 
de sønner af Anna og Hans Peter 
Petersen.
Brødrene drev gården fra 1961 
og overtog den i 1969 fra deres 
far Hans Peter Petersen. Nuvæ

rende ejere er 3. generation på gården, som er udflyttet fra Varnæs i 1710.
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Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 20 ha., heraf tilkøbt 1,5 ha. Der er forpagtet ialt 14 
ha., heraf 11 ha. fredet græsareal.
Stuehuset er opført i 1710 og restaureret flere gange senest i 1915 og derefter løben
de vedligeholdt. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1710 renoveret og udvidet i 
1962, svinestald fra 1961 ombygget til hestestald i 1983, lade fra 1961 og maskinhus 
fra 1978. Gården drives med en kvægproduktion på 24 årskøer, 36 ungdyr og 10 slag
tekalve af blandet race, desuden er der 1 årsso, der produceres 22 slagtesvin årligt, 
der er 9 heste af racen Dansk Varmblod til avl. Planteproduktionens salgsafgrøde er 
byg. Der er 3 traktorer, kornsilo og korntørreri med varm luft. Maskinstation bruges 
til lidt af markarbejdet.

VESTERMARKEN 12, "TJØRNBALLEGAARD", FELSTED VESTERMARK, 6200 ÅBEN
RÅ, tlf. 74-685395.
HANS DIETER JEPSEN, gårdejer, født d. 13.-1.-1954, søn af Elli og Hans Peter Jep
sen, bor sammen med Britta Knudsen, medarbejdende, født d. 27.-2.-1955, datter af 
Gertrud og Henry Knudsen. Parret har børnene: Karina, født d. 17.-7.-1978, og Hans 
Kristian, født d. 27.-12.-1985.
H.D.J. har været på Borris og Gråsten landbrugsskoler, han er medlem af Svinepro
duktionsudvalget og repræsentantskabet i Slagteriregion Syd. Han overtog gården d. 
1.-7.-1987 fra sin far Hans Peter Jepsen. Nuværende ejer er 4. generation på gården, 
som kom i familiens eje i 1870. Gården blev udflyttet fra Felsted i 1775.
Ejendomsskyld 2.900.000. Areal 44 ha., heraf 6 ha. skov og eng. Der er forpagtet ialt 
39,5 ha.
Stuehuset er opført i 1775 og løbende moderniseret. Avlsbygningerne består af svi
nestalde fra 1980, 1982 og 1986, udhus fra 1895, maskinhuse fra 1976 og 1990, foder
hus fra 1980 og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 125 årssøer, der 
sælges 1.200 smågrise og 1.600 slagtesvin årligt, desuden er der 2 ammekøer og 2 
ungdyr af racen Simmentaler samt 2 Fjordheste og 1 føl. Planteproduktionens salgs- 
afgeøde er raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, gastæt silo, plansilo samt korn
tørreri med varm og kold luft. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
B.K. købte i 1989 Varnæsvej 181, som er på 2 ha.

VISGÅRDVEJ 6, "VESTERGÅRD", BJERNDRUP VESTERMARK, 6200 ÅBENRÅ, tlf. 
74-644671.
PETER ANDERSEN SCHRØDER, gårdejer, født d. 8.-4.-1942, søn af Petrine og Johan 
Schrøder, gift med Johanne Jensen, børnehavepædagog.
P.A.S. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-1.-1973 fra sin 
far Johan Schrøder. Nuværende ejer er 8. generation på gården, som kom i slægtens 
eje i 1707.
Areal 58,5 ha., heraf tilkøbt 23,5 ha. efter jordfordeling, der er 2 ha. skov og 10 ha. 
eng. Der er forpagtet 15 ha.
Stuehuset er opført i 1707 og løbende restaureret. Avlsbygnignerne består af kvæg
stald fra 1914 bygget efter en brand samt renoveret og udvidet senest i 1980, lade fra 
1978, udendørs køresilo og foderhus. Gården drives med en kvægproduktion på 44 års
køer, 30 ungdyr og 22 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er 
ærter. Der er 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg, kornsilo og korntørreri med varm 
luft. På gården er ansat 1 fast medhjælper. Maskinstation bruges til lidt af mark
arbejdet.

VISGÅRDVEJ 8, "VISGÅRD", VISGÅRDE, 6200 ÅBENRÅ, tlf. 74-644974.
LARS REGNAR FINK, gårdejer, født d. 11.-4.-1953, søn af Margrethe og Helge Fink, 
gift d. 21.-11.-1981 med Inger Olsen, dyrlæge, født d. 2.-8.-1951, datter af Sigrid og 
Ole Olsen. Parret har børnene: Anders, født d. 13.-6.-1983, og Bodil, født d. 18.- 
3.-1986.
L.R.F. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 31.-12.-1977 fra 
sin far Helge Fink, som købte gården i 1936.
Ejendomsskyld 1.550.000. Areal 47,5 ha., heraf tilkøbt 2 ha., der er en del mose og 
eng.
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"Visgård"s stuehus er opført i 
1903 og moderniseret i 1988. 
Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1903 renoveret og udvi
det flere gange senest i 1975, 
ungdyrstald og foderhus, begge 
fra 1974, svinestald fra 1965, 
lade fra 1903, maskinhus fra 
1977 og gylletank. Gården drives 
med en kvægproduktion på 35 
årskøer, 45 ungdyr og 17 slagte
kalve af blandet race, desuden

produceres der 500 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og 
hvede. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, kornsilo, korntørreri 
med varm luft og staldvarme anvendes til opvarmning af stuehuset. Maskinstation 
bruges til lidt af markarbejdet.
L.R.F. ejer og driver også Visgårdvej 5, som 
bygningerne er opført i 1934.

VONSKÆR 7, "VONSKÆRGAARD", 
VONSKÆR, 6200 ÅBENRÅ, tlf. 
74-685313.
VILLI BYLLEMOS, gårdejer, født 
d. 14.-11.-1943, søn af Anni og 
Peter Byllemos, gift d. 14.-10.- 
1967 med Rita Oessen, medhjæl
pende hustru, født d. 4.-9.-1945, 
datter af Inge og Christian Jes
sen. Parret har børnene: Yvonne, 
født d. 16.-1.-1971, og Bettina, 
født d. 9.-2.-1973.

er på 14 ha. og vurderet til 390.000,

V.B. overtog gården d. 1.-5.-1977 fra sin far Peter Byllemos, som købte gården i 1954. 
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 43 ha., heraf tilkøbt 17,5 ha.
Stuehuset er opført i 1900 og løbende moderniseret, der er aftægtsbolig i stuehuset. 
Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1934 ændret til svinestald i 1978, svinestald 
fra 1934 renoveret og udvidet i 1978 og renoveret igen i 1990, lade fra 1934, maskin
hus og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 120 årssøer, der sælges 
2.400 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 2 
traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og korntørreri med varm luft. Maskinstation bruges 
til lidt af markarbejdet.

VONSKÆRVEJ 2, "NAALBJERG- 
GAARD", TRÅSBØL, 6200 ÅBEN
RÅ, tlf. 74-685595.
KAI M. MATTHIESEN, gårdejer, 
født d. 27.-6.-1939, søn af A. 
Helene og Hans B. Matthiesen, 
bor sammen med Karen Jensen, 
ekspeditrice, født d. 23.-11.-1929. 
Parret har børnene: Merethe og 
Margit.
K.M.M. har været på Næsgård 
Agerbrugsskole. Han overtog går

den i 1972 fra sin far Hans B. Matthiesen. Nuværende ejer er 6. generation på gården,
som kom i familiens eje i 1821, hvor gården er opstået ved 2 halvboel. 
Ejendomsskyld 2.500.000. Areal 45 ha., heraf 2,2 ha. skov og 2 ha. eng. 
Stuehuset er opført i 1820 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1925 ændret til svinestald i 1971, svinestalde fra 1979 og 1989, hestestald 
fra 1925 ændret til svinestald i 1978, lade fra 1925, maskinhus fra 1985 og gylletank.
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Gården drives med en svineproduktion på 140 årssøer, der produceres 2.700 slagtesvin 
årligt, desuden er der 4 heste. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 2 
traktorer, kornsilo, korntørreri med varm luft samt 1 vindmølle. På gården er ansat 1 
fast medhjælper. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

VÆLKÆR 19, GL. SKOVBØL, 
6200 ÅBENRÅ, tlf. 74-680360. 
JENS ERIK ZACHARIASSEN, 
landmand, født d. 6.-1.-1950, søn 
af Sophie og Jens Zachariassen, 
gift i 1974 med Jytte Andersen, 
teknisk assistent, født d. 15.-3.- 
1952, datter af Hertha og Holger 
Andersen. Parret har børnene: 
Sten, født d. 9.-2.-1979, og Ole, 
født d. 2.-7.-1980.
J.E.Z. er inseminør og har været 

på Lyngby Landbrugsskole. Han overtog gården i 1974 fra Christen Christiansen. 
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 9 ha., heraf tilkøbt 3,5 ha.
Stuehuset er opført i 1880 og omfattende moderniseret. Avlsbygningerne består af svi
nestald og lade, begge fra 1978. Gården drives med en svineproduktion på 25 årssøer, 
der sælges 100 smågrise og 400 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er 
raps. Der er 2 traktorer, kornsilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til lidt 
af markarbejdet.

VÆLKÆR 25, VÆLKÆR, 6200 
ÅBENRÅ, tlf. 74-680368.
AAGE KRESTEN NIELSEN, gård
ejer, født d. 5.-3.-1938, søn af 
Cathrine og Niels Nielsen, gift 
d. 27.-3.-1965 med Mary Mogen
sen, medhjælpende hustru, født 
d. 14.-4.-1941, datter af Kathri
ne og Orla E. Mogensen. Parret 
har børnene: Lone, født d. 19.- 
1.-1966, Via, født d. 16.-7.-1968, 
Tommy, født d. 10.-12.-1970, og 
Niels Orla, født d. 1.-12.-1977.
AA.K.N. overtog gården d. 1.-4.-1965 fra Peter Petersen.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 20 ha., heraf 1 ha. eng. Der er forpagtet ialt 10 ha. 
Stuehuset er opført i 1898 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg- og 
svinestalde fra 1920, begge ombygget og renoveret flere gange og udvidet i 1978, der 
er foderhuse fra 1978 og 1986, maskinhus fra 1974 og indendørs køresilo. Gården 
drives med en kvægproduktion på 30 årskøer, 40 ungdyr og 15 slagtekalve af racen 
SDM, desuden er der 2 ammekøer af blandet race. Der er 3 traktorer, plansilo og 
korntørreri med kold luft. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
AA.K.N. ejer og driver også Vælkær 21, som er på 3 ha. og vurderet til 290.000.
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LØGUMKLOSTER

ADELVADVEJ 4, TRÆHOLM, 
6240 LØGUMKLOSTER, tlf. 
74-775336.
VILLY SØRENSEN, husmand, 
født d. 4.-4.-1929, søn af Bertha 
og Andreas Sørensen, gift d. 19.- 
5.-1961 med Ruth Hansen, med
hjælpende hustru, født d. 16.-6.- 
1942, datter af Henny og Andre
as Hansen. Parret har børnene: 
Andreas, født d. 12.-6.-1962, 
Jytte, født d. 2.-8.-1965, Allan, 
født d. 30.- 1.-1969, og Bente, 
født d. 25.-4.- 1973.

V.S. arbejder ved Hartmann i Tønder. Han overtog gården d. 1.-11.-1960 fra sin far 
Andreas Sørensen, nuværende ejer er 4. generation på gården.
Ejendomsskyld 640.000. Areal 10 ha., der er frasolgt 2 ha. Der er bortforpagtet 7 ha. 
Stuehuset er opført i 1977. Avlsbygningerne består af kvægstald, svinestald og lade, 
alle fra 1957. Gårdens besætning er på 1 ammeko og 1 ungdyr af racen Charolais, 
desuden har datteren Bente 1 hest. Der er 1 traktor.

ADELVADVEJ 12, "SKOVLY", 
BØGVAD, 6240 LØGUMKLOSTER, 
tlf. 74-775267.
CARSTEN DINSEN ANDERSEN, 
gårdejer, født d. 19.-6.-1937, søn 
af Paula og Dinsen Andersen, 
gift d. 4.-4.-1965 med Karin Nis
sen, medhjælpende hustru, født 
d. 3.-12.-1942, datter af Laura 
og Antoni Nissen. Parret har bør
nene: Linda, født d. 14.-10.-1967, 
Carsten, født d. 26.-9.-1969, og 
Henning, født d. 12.-9.-1974. 
C.D.A. overtog gården d. 1.-4.- 
1967 fra sin far Dinsen Ander
sen, som købte den i 1945.
Areal 68, heraf tilkøbt 35 ha., der er 2,5 ha. skov. Der er forpagtet 14 ha.
Stuehuset er opført omkring 1890 og restaureret i 1974. Avlsbygningerne består af 
kostald og svinestald, begge fra 1970, svinestalden er ombygget til ungdyr i 1976, lade 
fra 1965, maskinhus fra 1977 og foderhus fra 1970, der er gylletank og udendørs køre- 
siloer. Gården drives med en kvægproduktion på 40 årskøer, 60 ungdyr og 25 slagte
kalve af racen SDM, desuden er der 3 heste af racen Dansk Varmblod. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er korn og ærter. På gården er der 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 
markvandingsanlæg, kornsilo, korntørreri med varm luft samt træfyr. Der bruges en 
del maskinstation og der er 1 skoledreng til hjælp.
C.D.A. ejer også aftægtshuset Landlystvej 4, 6240 Løgumkloster. Det er udlejet.
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ADELVADVEJ 16, BØGVAD, 
6240 LØGUMKLOSTER, tlf. 
74-775535.
PEDER OVERGAARD, gårdejer, 
født d. 12.-10.-1948, søn af Chri
stine og Niels Overgaard, gift d. 
6.-8.-1977 med Lisbeth Nissen, 
kommuneassistent, født d. 16.-1.- 
1953, datter af Irene og Mathias 
Nissen. Parret har børnene: Lo
ne, født d. 7.-10.-1981, og Met
te, født d. 25.-11.-1985.

P.O. har været på Bygholm Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for Slogs Herred 
Landboforening. Han dannede i 1978 I/S med sin far og overtog hele gården d. 1.- 
7.-1983 fra sin far Niels Overgaard, som forpagtede gården i 1946 og købte den ca. 1 
år efter.
Ejendomsskyld 2.600.000. Areal 90 ha., heraf 3 ha. eng. Der er forpagtet 20 ha. 
Stuehuset er opført i 1797 og restaureret fra 1983-90. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1797, som er ombygget indvendig i 1972, spaltestald fra 1980, svinestald fra 
1963, lade fra 1979 og maskinhus fra 1974, der er gylletank og udendørs køresilo. Går
dens besætning er på 20 ammekøer, 20 ungdyr og 10 slagtekalve af racen Simmen
taler, tyrekalvene sælges delvis som avlstyre. Planteproduktionens salgsafgrøder er 
fabrikskartofler, raps, ærter og korn. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvan
dingsanlæg, plantørreri med varm luft samt gastæt kornsilo. Der bruges maskinstation 
til kartoffeldyrkningen.
P.O. ejer en arbejderbolig på Adelvadvej 14, 6240 Løgumkloster.

ALSLEVVEJ 2, "BEJERSGÅRD", 
ALSLEV, 6240 LØGUMKLOSTER, 
tlf. 74-775188.
MARIUS HANSEN, gårdejer, 
født d. 13.-10.-1929, søn af An
ne (Vang) og Lorenz Hansen, gift 
d. 27.-3.-1955 med Kjerstine 
Brandt, medhjælpende hustru, 
født d. 27.- 3.-1927, datter af 
Margrethe og Andreas Brandt. 
Parret har børnene: Randi, født 
d. 19.-3.-1956, Hytte, født d.
5.-7.-1957, Conny, født d. 13.-5.-1961, og Laila, født d. 8.-9.-1964.
M.H. har været medlem af Sognerådet, har været formand for Arnå Mejeri, er næst
formand i region syd Hjorteavlerforening og er i hovedbestyrelsen. Han overtog gården 
d. 1.-4.-1962 fra sin far Lorenz Hansen, som købte gården d. 1.-4.-1920.
Ejendomsskyld 800.000. Areal 35 ha., heraf tilkøbt 5 ha., der er 10 ha. skov og mose.
Der er bortforpagtet 8 ha.
Stuehuset er opført i 1879 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og svinestald, begge fra 1879, de er i 1953 ombygget til kvæg og svin, maskinhus 
fra 1975, som delvis er ombygget til hjorte, samt lade fra 1939. Gårdens besætning er 
på 50 kronhjorte, alle avlsdyr. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 
traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, kornsilo og korntørreri med varm luft. 
Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

ALSLEVVRÅVEJ 2, ALSLEV OVER ÅEN, 6240 LØGUMKLOSTER, tlf. 74-775280.
JOHANN CHRISTIAN BAHNSEN, gårdejer, født d. 13.-5.-1934, søn af Elise og Chri
stian Bahnsen, gift d. 30.-3.-1961 med Sonja Gaul, medhjælpende hustru, født d. 
14.-5.-1939, datter af Johanne og Villi Gaul. Parret har børnene: Hannah, født d. 
18.-10.-1961, og Ulla, født d. 29.-2.-1964.
J.C.B. overtog gården d. 26.-3.-1963 fra Heinrich Jürgensen.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 40 ha., heraf tilkøbt 10 ha.
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Stuehuset er opført i 1875 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kostald 
fra 1964, svinestald fra 1969, og lade-maskinhus fra 1971. Gården drives med en svi
neproduktion på 30 årssøer, der produceres ca. 500 slagtesvin årligt, desuden er der 6 
ammekøer, 10 ungdyr og 40 tyrekalve alle krydsninger. Planteproduktionens salgsaf
grøder er korn, ærter og raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo og korn
tørreri med varm luft.

Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 
ha. Stuehuset er opført i 1864.

ANDREASMINDEVEJ 2, 
MÅRBÆK, 6240 LØGUM
KLOSTER, tlf. 74-777481. 
ANDREAS HANSEN, land
mand og chauffør, født d. 
3.-7.-1953, søn af Petra og 
Christian Hansen.
A.H. er uddannet driftsle
der og har taget grønt be
vis. Han overtog gården d. 
15.-3.-1983 fra Christel 
Jørgensen.

58,5 ha., heraf tilkøbt 15,8 ha. Der er forpagtet 13 
Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1930, svine

stald fra samme år, lade fra 1974 og maskinhus fra 1986. Gården drives udelukkende 
med planteproduktion bestående af korn, ærter og raps. Der er 3 traktorer, 1 meje
tærsker, 1 markvandingsanlæg, plansilo, tårnsilo og korntørreri med varm luft.

ARNDRUPGÅRDVEJ 3, 
"ARNDRUPGÅRD", ARN- 
DRUP, 6240 LØGUMKLO
STER, tlf. 74-777244.
MATHIAS ASMUSSEN HAN
SEN, gårdejer, født d. 21.- 
11.-1954, søn af Anne Ma
rie og Svend Søndergaard 
Hansen, gift d. 3.-7.-1981 
med Ilse Meyhoff, medhjæl
pende hustru, født d. 1.- 
3.-1959, datter af Helene
Marie og Laust Jensen Meyhoff. Parret har børnene: Svend, født d. 24.-1.-1982, og 
Ellen, født d. 4.-4.-1985.
M.A.H. har været på Ladelund og Gråsten landbrugsskoler, han er revisor for Hellevad 
Mejeri. Han købte halvpart i gården i 1978 og overtog resten i 1988 fra sin far Svend 
S. Hansen, som købte gården i 1953.
Ejendomsskyld 3.100.000. Areal 72 ha., heraf 2 ha. skov og mose. Der er forpagtet 20 
ha. Stuehuset er opført i 1880 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af ko
stald fra 1979, kvægstald fra 1954, svinestald og hestestald fra 1880 ombygget til 
garage og værelser, svinestald fra 1964 indrettet til småkalve, lader fra 1903 og 1980 
samt maskinhus fra 1975, der er gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 
80 årskøer, 160 ungdyr og 45 slagtekalve af racen SDM, desuden produceres der 100 
slagtesvin årligt, der er 1 ørreddam. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. På 
gården er der 4 traktorer, 1 markvandingsanlæg, kornsilo og korntørreri med varm 
luft. Der er 1 fodermester og der bruges en del maskinstation.
I.M.H. ejer ejendommen Arndrupgårdvej 2.

ARNDRUPVEJ 1, ARNDRUP, 6240 LØGUMKLOSTER, tlf. 74-777250.
EVALD JOHANNSEN, gårdejer, født d. 17.-11.-1931, søn af Marie og Peter Johannsen, 
gift d. 12.-11.-1955 med Ally Sørensen, pædagog og kirketjener, født d. 22.-6.-1934, 
datter af Agnes og Søren Sørensen. Parret har børnene: John, født d. 6.-9.-1956, 
Erling, født d. 19.-9.-1957, Gurli, født d. 6.-10.-1962, og Inga, født d. 19.-12.-1970. 
E.J. har været på Slangerup Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-11.-1955 fra sin
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far Peter Johannsen.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 39 ha., heraf tilkøbt 13 ha., der er 4 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1865 og restaureret i 1980. Avlsbygningerne består af kvægstald 
fra 1952 tilbygget i 1956, svinestald fra 1970, lade fra 1928, maskinhus fra 1989 og 
foderhus fra 1966, desuden er der en rundbuehal, der bruges til maskiner og korn, der 
er udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 18 årskøer, 30 ungdyr 
og 10 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og ærter. 
Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og korntørreri med varm luft. Der er 1 
skoledreng til hjælp.

ARNDRUPVEJ 4, ARNDRUP, 6240 LØGUMKLOSTER, tlf. 74-777525.
PETER JØRGENSEN, gårdejer, født d. 24.-3.-1956, søn af Meta og Jens Christian 
Jørgensen, gift d. 31.-5.-1986 med Birthe Sørensen, indkøbsassistent, født d. 28.-6.- 
1961, datter af Ane og Peter Sørensen.
P.J. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1985 fra Hans 
Holm.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 50 ha. Der er forpagtet 4 ha.
Stuehuset er opført omkring 1900 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af 
kvægstald fra ca. 1900, ny kostald fra 1969, svinestald fra 1900 ombygget til kvæg i 
1969, lade fra 1972, maskinhuse fra 1972 og 1974, der er udendørs køresilo og gylle
tank. Gården drives med en kvægproduktion på 37 årskøer, 43 ungdyr og 20 slagte
kalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 
4 traktorer, halvpart i mejetærsker, 1 markvandingsanlæg og korntørreri med varm 
luft. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

ARNÄVEJ 1, VESTER HØJST, 6240 LØGUMKLOSTER, tlf. 74-775174.
HANS WILHELM KRÜGER, gårdejer, født d. 4.-7.-1945, søn af Anna og Karl Krüger, 
gift d. 7.-8.-1971 med Anne Marie Hansen, sygeplejerske, født d. 30.-12.-1948, datter 
af Anni og Hans Hansen. Parret har børnene: Dorthe, født d. 24.-5.-1972, Lars Peter, 
født d. 11.-6.-1973, Kurt Christian, født d. 21.-7.-1974, Anne, født d. 8.-8.-1978, og 
Michael, født d. 31.-12.-1982.
H.W.K. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1971 fra 
sin far Karl Krüger, nuværende ejer er 3. generation på gården, som kom i slægtens 
eje i 1925.
Ejendomsskyld 2.300.000. Areal 70 ha., heraf tilkøbt 18 ha., der er 1,8 ha. skov og 
mose. Der er forpagtet 20 ha.
Stuehuset er opført i 1978. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1974, ungdyrstald 
med spalter fra 1976, foderhus, lade og maskinhus fra 1981 og kornlade fra 1958, der 
er indendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 64 årskøer, 80 ungdyr 
og 35 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er fabrikskartofler, 
korn, raps og ærter. Der er 5 traktorer, 1 mejetærsker, 2 markvandingsanlæg, korn
silo, korntørreri med varm luft og der anvendes staldvarme til opvarmning af stue
huset. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet og der er 1 fast medhjælper. H.K. 
ejer og driver også "Tinggaard", Tinggårdsvej 8, den er på 20 ha. og 5 ha. frijord, der 
er vurderet til 80.000. Gården er vurderet til 650.000. Bygningerne er udlejet.

ARNÅVEJ 2, VESTER HØJST, 6240 LØGUMKLOSTER, tlf. 74-775175.
HANS PETER JENSEN, gårdejer, født d. 27.-12.-1934, søn af Louise og Christian Jen
sen, gift d. 4.-4.-1956 med Edith Nissen, født d. 24.-6.-1935, datter af Gudny og Nis 
Nissen. Parret har børnene: Kirsten, født d. 2.-2.-1957, og Gudny, født d. 24.-4.-1958. 
H.P.J. er rejseleder i udlandet, han har været på Gråsten Landbrugsskole. Han for
pagtede gården d. 1.-4.-1956 og overtog den d. 1.-4.-1960 fra Carsten Carstensen. 
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 74,9 ha., heraf 3,5 ha. eng og 1 ha. juletræer. Engen 
er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1833 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald, lade og svinestald, alle fra 1833, de er ombygget til kvæg i 1945, svinestald fra 
1974, lade fra 1945 og maskinhus fra 1965. Gården drives udelukkende med plantepro
duktion bestående af korn, raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo 
og korntørreri med varm luft. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
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ARNÄVEJ 3, "ANNESMINDE", 
ST. VESTER HØJST, 6240 LØGUM
KLOSTER, tlf. 74-775173.
HENRY JOHANNING, landmand, 
født d. 15.-10.-1934, søn af Anna 
og Peter Johanning, gift d. 16.- 
11.-1963 med Anne Grethe Niel
sen, medhjælpende hustru, født 
d. 30.-12.-1939, datter af Anna 
og Johan Schlüter. Parret har 
børnene: Pia, født d. 20.-9.-1960, 
Peder, født d. 1.-5.-1964, Flem
ming, født d. 13.-3.-1967, og Hen
rik, født d. 20.-12.-1971.

H.J. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1961 fra Carl 
Brøkner. Ejendommen er fra 1.-7.-1991 overtaget af sønnen Peder.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 48 ha., heraf tilkøbt 15,8 ha. Der er forpagtet 27 ha. 
Stuehuset er opført omkring 1920 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af 
kvægstald, lade og maskinhus, alle fra 1920, de er ombygget til ungdyr- og kostald i 
1971, lade og foderhus fra 1972 samt maskinhus fra 1985. Gården drives med en kvæg
produktion på 52 årskøer, 70 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 2 
ammekøer og 2 ungdyr, det er krydsninger. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, 
raps, ærter og kartofler. På gården er der 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandings
anlæg, kornsilo og korntørreri med varm luft. Der er 1 fodermester og der bruges lidt 
maskinstation.
H.J. ejer og driver også Tinggårdsvej 12. Arealet er 14,9 ha. og ejendomsskyld 
800.000. Bygningerne nedbrændte i 1991 og der vil blive bygget nyt stuehus og lade i 
1991.

ARNÄVEJ 4, VESTER HØJST, 6240 LØGUMKLOSTER, tlf. 74-775286.
THOMAS D. LORENZEN, gårdejer, født d. 28.-2.-1949, søn af Anne Margrethe og 
Carsten Lorenzen, gift d. 25.-1.-1975 med Rita Christina Møller, medhjælpende hu
stru, født d. 11.-6.-1951, datter af Inge Marie og Christian Møller. Parret har børne
ne: Carsten, født d. 23.-10.-1975, Marianne, født d. 19.-6.-1977, Martin, født d. 16.- 
4.-1980, og Gert, født d. 25.-9.-1988.
T.D.L. har været på Gråsten Landbrugsskole, han er medlem af skolebestyrelsen. Han 
forpagtede gården d. 1.-7.-1975 og overtog den d. 1.-7.-1980 fra sin far Carsten Loren
zen, nuværende ejer er 4. generation på gården, som kom i slægtens eje 30.-4.-1865. 
Ejendomsskyld 2.400.000. Areal 104,5 ha., heraf 2 ha. skov og mose. Der er forpagtet 
31 ha.
Stuehuset er opført i 1929 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og svinestald, begge fra 1908, kvægstalden er ombygget med spalter i 1982, 
svinestald ombygget til ungdyrstald i 1978, lade fra 1957 og maskinhus og foderhus fra 
1989, der er gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 60 årskøer, 70 ungdyr 
og 35 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og spise
kartofler. Der er påbegyndt overgang til ren økologisk drift. På gården er der 5 trak
torer, halvpart i mejetærsker, 2 markvandingsanlæg, 1 finsnitter, 1 roeoptager med 
tank som er fælles med 2 brødre og 1 fætter, desuden er der kornsilo og tørresilo med 
varm luft. Der er 1 fodermester på gården.

ARNÄVEJ 6, VESTER HØJST, 6240 LØGUMKLOSTER, tlf. 74-775505.
HENNING LORENZEN, gårdejer, født d. 10.-4.-1961, søn af Anne Grethe og Carsten 
Lorenzen, bor sammen med Sigrun Jepsen, sygeplejerske, født d. 2.-10.-1961, datter af 
Vibke og Friedrick Jepsen. Parret har sønnen Olaf, født d. 10.-2.-1990.
H.L. har været på Gråsten Landbrugsskole, hvor han er uddannet driftsleder, han er 
medlem af kvægbrugsudvalget for Den tyske Landboforening Nordslesvig. Han overtog 
gården d. 1.-1.-1986 fra Peter Jepsen.
Ejendomsskyld ca. 3.000.000. Areal 53 ha., heraf tilkøbt 3 ha., der er 5 ha. eng. Der 
er forpagtet 4 ha.
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Stuehuset er opført i 1890 og restaureret i 1979-80. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og svinestald, begge fra 1940, de er ombygget til kvæg og tilbygget i 1969, 
dybstrøelsesstald til køer og ungdyr fra 1990, foderlade fra 1980 og maskinhuse fra 
1940 og 1960, der er gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 50 årskøer 
og 55 ungdyr af racen SDM. Siden 1988 har gården været drevet som økologisk brug 
med følgende salgsafgrøder: korn, hvede, rug, ærter og spisekartofler. Der er 3 
traktorer, andel i mejetærsker, 1 markvandingsanlæg og en 12 meter special ukrudts
harve til økologisk brug, plantørreri med varm luft og 3 kraftfodersiloer. På gården er 
der 1 fast medhjælper.
H.L. driver også moderens ejendom Arnåvej 13, den er på 31 ha. og ejendomsskylden 
er 1.300.000.

ARNÄVE3 9, VESTER H03ST, 6240 LØGUMKLOSTER, tlf. 74-775486.
HELGE 3. HANSEN, gårdejer, født d. 23.-10.-1960, søn af 3ohanne og Niels Carl 
Hansen, bor sammen med Mona 3ørgensen, medhjælpende ægtefælle, født d. 23.-9.- 
1960, datter af Caroline og Peter 3ørgensen. Parret har børnene: Carina, født d. 
21.-8.-1984, og Sarah, født d. 14.-8.-1986.
H.3.H. har været på Ladelund og Gråsten landbrugsskoler. Han overtog gården d. 
1.-8.-1987 fra sin far Niels Carl Hansen, som købte gården i 1959.
Areal 50,5 ha., heraf tiikøbt 31 ha., der er 2 ha. skov og mose og 7 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1927 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og svinestald fra 1927, de er ombygget i 1964 og igen i 1967 og er nu indrettet 
til ungdyrstald i 1990, samme år blev der bygget kostald, lade og maskinhus er fra 
1982, foderlade fra 1990, der er gylletank og indendørs køresilo. Gården drives med en 
kvægproduktion på 53 årskøer, 80 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er korn og ærter. Der er 3 traktorer, 2 markvandinsanlæg, 
kornsilo, korntørreri med varm luft og nogle vindmølleanparter. Maskinstation bruges 
til en del af markarbejdet.

31.-12.-1951, Harry, født d. 29.-11.-1953, Flemming, født 
1.-8.-1958, Lisbeth, født d. 22.-7.-1959, Gunnar, født d. 
2.-5.-1962.
A.H. overtog gården d. 1.-11.-1949 fra Vilhjelm Hansen.

ARNÄVE3 10, "B3ORD- 
HOLM", LILLE VESTER 
H03ST, 6240 LØGUMKLO
STER, tlf. 74-775239.
ANDREAS HØEG, gårdejer, 
født d. 13.-2.-1918, søn af 
Augusta og Marius Høeg, 
gift d. 30.-10.-1949 med 
Emma Sønksen, medhjælpen
de hustru, født d. 28.-10.- 
1928, datter af Elli og Lud
vig Sønksen. Parret har 
børnene: Elly, født d. 29.- 
71950, Marius, født d. 

d. 1.-11.-1956, Anni, født d. 
1.-1.-1961, og Inge, født d.

Areal 17 ha., heraf tilkøbt 8 ha., der er 2 ha. eng. 3orden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført omkring 1870 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af 
kvægstald fra 1972, gammel lade, som er ombygget til svinestald i 1957, lade fra 1959 
og maskinhus fra 1976. På gården er der 1 traktor.

ARNÄVE3 16, PÄ SANDET, 6240 LØGUMKLOSTER, tlf. 74-775275.
ASGER T. OKSEN, gårdejer, født d. 20.-8.-1957, søn af Marie og 3ens Oksen, bor 
sammen med Linda Friis, født d. 21.-5.-1964, datter af Margrethe og 3ens Friis. Par
ret har børnene: Bente, født d. 1.-9.-1985, Dorthe, født d. 5.-8.-1986, og Camilla, født 
d. 28.-7.-1990.
A.T.O. arbejder på Norsk Hydro. Han overtog gården d. 1.-1.-1980 fra sin far 3ens 
Oksen, nuværende ejer er 5. generation på gården.
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Ejendomsskyld 820.000. Areal 60 ha., heraf 4 ha. skov, 2 ha. eng og 4 ha. mose. Der 
er bortforpagtet 15 ha.
Stuehuset er opført omkring 1769 og restaureret i 1989. Avlsbygningerne består af 
lade og maskinhus, som har fået ny ydermur i 1989. Gårdens besætning er 5 dådyr. 
Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, kartofler, ærter og raps. Der er 2 trak
torer, 2 markvandingsanlæg, kornsilo, korntørreri med varm luft samt 5 vindmølle- 
anparter. Der bruges en del maskinstation og der er medhjælp til kartoffelhøsten.

ARNÄVEJ 17, VESTER HØJST, 6240 LØGUMKLOSTER, tlf. 64-775271.
POVL ESKILDSEN, gårdejer, født d. 13.-3.-1938, søn af Ellen og Niels Eskildsen, gift 
d. 5.-10.-1963 med Helga Tranekær, kontorassistent, født d. 4.-3.-1943, datter af 
Marie og Otto Tranekær. Parret har børnene: Lene, født d. 14.-5.-1964, og Niels 
Christian, født d. 24.-6.-1966.
P.E. overtog gården d. 1.-9.-1963 fra sin far Niels Eskildsen, som købte den i 1929. 
Ejendomsskyld 800.000. Areal 28 ha., heraf tilkøbt 6 ha., der er 6 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1901 og restaureret i 1978. Avlsbygningerne består af kvægstald 
fra 1974, svinestald fra 1966 og lade-maskinhus fra 1977. Gården drives med en svi
neproduktion på 10 årssøer, der produceres ca. 150 slagtesvin årligt, desuden er der 2 
heste. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, ærter og raps. Der er 2 traktorer, 1 
mejetærsker, 1 markvandingsanlæg og halmfyr. Maskinstation bruges til lidt af mark
arbejdet.

ARNÄVEJ 21, ALSLEV MARK, 6240 LØGUMKLOSTER, tlf. 74-775476.
NIS CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 1.-5.-1958, søn af Elene og Jacob Christensen. 
N.C. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-8.-1985 fra Nis 
Peter Johannsen.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 38 ha., heraf tilkøbt 11 ha. hede. Der er forpagtet 18 
ha.
Stuehuset er opført omkring 1880 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af 
kvægstald fra 1955 og lade-maskinhus fra 1987, der er gylletank. Gården drives med 
en kvægproduktion på 30 årskøer, 35 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM. Plan
teproduktionens salgsafgrøder er korn og fabrikskartofler. Der er 2 traktorer, 1 
markvandingsanlæg, kornsilo og korntørreri med varm luft. Maskinstation bruges til 
høst og finsnitning.

Areal 15 ha., heraf 2 ha. eng. Der er forpagtet 5 ha.

ARNÄVEJ 23, "PETERSBORG", 
ALSLEV MARK, 6240 LØGUM
KLOSTER, tlf. 74-775424.
ARNE HANSEN, forpagter, født 
d. 25.-7.-1953, søn af Bothilde og 
Jacob Hansen, bor sammen med 
Mette Hybschmann, kontorassi
stent, født d. 13.-3.-1963, datter 
af Jenny og Peter Beir Hybsch
mann.
A.H. er elektriker. Han forpag
tede gården i 1979 fra Knud 
Klit. Gården er udstykket fra en 
ejendom i Alslev By i 1879.

Stuehuset er opført i 1879 og restaureret i perioden 1980-90. Avlsbygningerne består 
af kvæg- og svinestalde fra 1930, de er ombygget til kvægstald og lade i 1990, kvæg
stald fra 1940 ombygget til rugeri, maskinhus og hønsehus fra 1989 og 1990. Gården 
drives med en fjerkræproduktion på 100 æglæggende høns med opdræt, der er 70 avls- 
gæs og 100 avlsænder, desuden er der 3 ammekøer, 3 ungdyr og 3 slagtekalvenaf en 
kødkvægsrace. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, fabrikskartofler, raps og 
ærter. Der er 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg, plantørreri med varm luft og 8 
vindmølleanparter. Maskinstation bruges til høst og der er 1 skoledreng til hjælp.
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ARNÅVEJ 25, "ALSLEV VESTER- 
GAARD", SANDET, 6240 LØGUM
KLOSTER, tlf. 74-775274.
FOLMER CLAUSEN, gårdejer, 
født d. 5.-8.-1917, søn af Petra 
og Anders Clausen.
F.C. har været på Gråsten Land
brugsskole. Han overtog gården 
d. 11.-12.-1949 fra Kresten Toft. 
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 
50 ha., heraf tilkøbt 15 ha., der 
er 2 ha. skov. Der er forpagtet 
10 ha.

Stuehuset er opført i 1974. Avlsbygningerne består af kvægstald, svinestald og lade, 
alle fra 1974, og maskinhus fra 1989. Gården drives med en kvægproduktion på 35 
årskøer, 50 ungdyr og 18 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 10 årssøer og der 
producere 200 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. 
Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, kornsilo og korntørreri med 
varm luft. På gården er der 1 fast medhjælper.

ARRILDVEJ 1, "HØJGÅRD", 
NR. LØGUM, 6240 LØGUMKLO
STER, tlf. 74-834178.
VIGGO CHRISTENSEN, gårdejer, 
født d. 25.-12.-1956, søn af An
ne Marie og Herman Christen
sen, gift d. 19.-1.-1980 med An
ne Lise Nissen, omsorgsmedhjæl
per, født d. 7.-9.-1957, datter af 
Cathrine og Nis Andresen Nis
sen. Parret har børnene: Micha
el, født d. 15.-2.-1981, Jette, 
født d. 20.-8.-1982, og Karin, født d. 28.-9.-1986.
V.C. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1979 fra sin 
far Herman Christensen, nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 41 ha., heraf tilkøbt 17 ha. Der er forpagtet 8 ha. 
Stuehuset er opført i 1924 og restaureret i 1990. Avlsbygningerne består af kvægstald, 
hestestald og svinestald, alle fra 1924, de er ombygget til ungdyrstald i 1984, ny ko
stald og foderhus fra 1980, lade-maskinhus fra 1976, der er gylletank. Gården drives 
med en kvægproduktion på 40 årskøer, 60 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM. 
Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 2 traktorer, 1 markvandings
anlæg, kornsilo, korntørreri med kold luft og der anvendes staldvarme til opvarmning 
af stuehuset. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

ASSETVEJ 2, "FAUERBY", DRA- 
VED, 6240 LØGUMKLOSTER, 
tlf. 74-743113.
CHRISTIAN MARQUARDSEN, 
gårdejer, født d. 21.-2.-1940, søn 
af Anne og Harro Marquardsen, 
gift d. 2.-8.-1963 med Bertha 
Rasmussen, kontorassistent, født 
d. 2.-9.-1945, datter af Erika og 
Christian Rasmussen. Parret har 
børnene: Antje, født d. 15.-12.- 
1963, Harro, født d. 8.-11.-1967, 
og Tessa, født d. 23.-7.-1977.

C.M. har været på Tinglev Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-1.-1970 fra sin 
far Harro Marquardsen, nuværende ejer er 9. generation på gården, som kom i siæg-
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tens eje i 1632.
Ejendomsskyld 3.500.000. Areal 224 ha., heraf 10 ha. skov, eng og mose.
Stuehuset er opført i 1907 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kostalde 
fra 1954 og 1978, ungdyrstald fra 1978, lade fra 1965, maskinhus fra 1967, foderhus 
og lade fra 1983, der er gylle tank. Gården drives med en kvægproduktion på 97 års
køer, 260 ungdyr og 60 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder 
er korn, raps og ærter. Der er 5 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, korn
silo og plantørreri med varm luft. På gården er der 1 fast medhjælper, 1 fodermester 
og 1 skoledreng til hjælp, desuden bruges der lidt maskinstation.

ASSETVEJ 4, ASSET, 6240 LØ
GUMKLOSTER, tlf. 74-743781. 
JEF HANSEN JØRGENSEN, gård
ejer, født d. 2.-12.-1928, søn af 
Mette og Martin Jørgensen, gift 
d. 29.-11.-1958 med Christine 
Thomsen, medhjælpende hustru, 
født d. 16.-6.-1936, datter af 
Jensine og Nicolai Thomsen. Par
ret har børnene: Martin, født d. 
12.-5.-1960, og Jessie Marie, 
født d. 27.-3.-1966.
J.H.J. har været på Gråsten

Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-8.-1956 fra Ole Olesen.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 46 ha., heraf 1 ha. krat og mose.
Stuehuset er opført omkring 1749 og restaureret i 1973/74 og 1978. Avlsbygningerne 
består af kvægstald, lade og svinestald, alle fra 1923, de er ombygget til kostald i 
1960 og 1969, lade fra 1963 ombygget til løsdriftsstald til ammekøer, og maskinhus 
fra 1975. Gårdens besætning er på 16 ammekøer og 30 ungdyr af racerne Hereford og 
SDM krydsninger. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 3 
traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, korntørreri med varm luft samt træ/oliefyr. Maskin
station bruges til lidt af markarbejdet.

ASSETVEJ 6, ASSSET, 6240 LØ
GUMKLOSTER, tlf. 74-744248. 
VAGN PETER PETERSEN, gård
ejer, født d. 26.-3.-1946, søn af 
Marie og Peter Petersen, gift d. 
10.-7.-1971 med Cathrine Emilie 
Iversen, børnehavepædagog, født 
d. 4.-6.-1949, datter af Anne 
Margrethe og Martin Iversen. 
Parret har børnene: Henrik, født 
d. 20.-6.-1972, Maja, født d. 13.- 
10.-1975 og tvillingerne Peter og Martin, født d. 7.-7.-1980. V.P.P. har været på Ham
merum Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-10.-1972 fra Ejner Jepsen.
Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 38 ha., heraf tilkøbt 12 ha., der er 3 ha. skov. Der er 
forpagtet 8 ha.
Stuehuset er opført i 1938 og restaureret i 1978. Avlsbygningerne består af kvægstal
de fra 1938 og 1975, lade fra 1975, maskinhus fr 1955 og foderhus fra 1989, der er 
gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 40 årskøer, 55 ungdyr og 25 slagte
kalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og ærter. Der er 2 
traktorer, 1 markvandingsanlæg og halmfyr. Maskinstation bruges til lidt af mark
arbejdet.

ASSETVEJ 11, ASSET, 6240 LØGUMKLOSTER, tlf. 74-743276.
PETER KRISTEN CALLESEN, gårdejer, født d. 13.-2.-1931, søn af Inge og Jørgen 
Senius Callesen, gift d. 13.-4.-1960 med Inge Adele Hansen, medhjælpende hustru, født 
d. 29.-3.-1940, datter af Anne og Iver Sørensen Hansen. Parret har børnene: Kurt
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den, nedbrændte i 1931 og blev

Erik, født d. 1.-4.-1961, og Jør
gen, født d. 22.-8.-1963.
Peter K. Callesen har været på 
Korinth Landbrugsskole. Han for
pagtede gården d. 1.-3.-1964 og 
købte den d. 1.-10.-1967 fra sine 
svigerforældre Anne og Iver Sø
rensen Hansen, som købte gården 
i 1931.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 
43 ha. Jorden er bortforpagtet. 
Alle bygningerne, undtaget la

genopført med stuehus, lade og svinestald i 1932, svi- 
nestalden er ombygget til kvæg i 1975, lade fra 1908, maskinhus fra 1970 og foderhus 
fra 1967. Gårdens besætning er på 50 Chinchilla avlsdyr. På gården er der kornsilo og 
korntørreri med varm luft.

BJERGVEJ 4, "ØSTERGÅRD", 
BEDSTED LØ, 6240 LØGUMKLO
STER, tlf. 74-777111.
PETER HAUGAARD, gårdejer, 
født d. 7.-3.-1934, søn af Astrid 
og Andreas Haugaard, gift d.
18.-11.-1961 med Edith Sølbeck, 
medhjælpende hustru, født d.
15.-6.-1940, datter af Anne og 
Christian Laurids Sølbeck. Par
ret har børnene: John, født d.
13.-6.-1963, Leif, født d. 22.-3.- 
1966, og Bent, født d. 9.-1.-1973. 
P.H. har været på Gråsten Land
brugsskole. Han overtog gården d. 
gården i 1927.

1.-4.-1961 fra sin far Andreas Haugaard, som købte

Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 76,7 ha., heraf tilkøbt 24 ha. Der er forpagtet 10 ha. 
Stuehuset er opført i 1928 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1863, som er ombygget i 1974 og 1981, svinestald fra 1968 ombygget til 
spaltestald i 1990, lade fra 1922 ombygget til kostald i 1974, maskinhus fra 1981 og 
foderhus fra 1988, der er gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 45 års
køer, 75 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM, desuden produceres der 1.000 slag
tesvin årligt. Der er også hareopdræt og Sikahjorte på gården, hvor der er 4 traktorer, 
1 mejetærsker, 2 markvandingsanlæg, kornsilo og korntørreri med varm luft. På går
den er der 1 fast medhjælper og der bruges lidt maskinstation.

BJERGVEJ 6, "HØJRUPGAARD", 
BEDSTED BJERG, 6240 LØGUM
KLOSTER, tlf. 74-777163.
HENRIK ABRAHAMSEN, gårdejer, 
født d. 28.-12.-1960, søn af Edel 
og Helmuth Abrahamsen, gift d. 
27.-6.-1987 med Eva Kragelund 
Hansen, lærerstuderende, født d. 
19.-1.-1963, datter af Christine 
og Hans Egon Kragelund Hansen. 
Parret har børnene: Morten, født 
d. 19.-1.-1985, og Kitt, født d. 
20.-1.-1987.

H.A. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1983 fra Niels 
Høirup.
Ejendomsskyld 3.400.000. Areal 56 ha., heraf 4 ha. skov. Der er forpagtet 34 ha.
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Stuehuset og nogle af staldbygningerne brændte i 1967, stuehuset blev genopført i 
1969. Avlsbygningerne består af kalvestald fra 1969, kostald, maskinhus og foderhus, 
alle fra 1988, der gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduk
tion på 115 årskøer og 115 ungdyr af racen SDM, desuden er der 2 ponyer, 10 dådyr 
og 10 kronhjorte. Der er 3 traktorer, 2 markvandingsanlæg, 1 finsnitter og 1 gummi
ged. På gården er der 1 fast medhjælper og der bruges maskinstation til roer.

BJERGVEJ 13, BEDSTED, 6240 
LØGUMKLOSTER, tlf. 74-777265. 
CARL DAMGAARD, gårdejer, 
født d. 8.-5.-1926, søn af Friede- 
rikke og Peter Damgaard, gift d. 
13.-9.-1958 med Ingrid Bahnsen, 
medhjælpende hustru, født d. 
26.-7.-1930, datter af Christine 
og Hartvig Bahnsen. Parret har 
børnene: Peter, født d. 11.-4.-1960, 
og Kirsten, født d. 24.-7.-1961. 
C.D. har været på Hammerum 
Landbrugsskole. Han overtog går
den d. 1.-4.-1958 fra Jørgen Clau
sen.

Ejendomsskyld 830.000. Areal 20 ha., heraf tilkøbt 10 ha., der er 4 ha. eng.
Stuehuset er opført omkring 1840 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af 
kvægstald og svinestald fra 1840, ny kostald fra 1966, spaltestald fra 1975 og svine
stald er ombygget til kalvestald, lade fra 1977 og maskinhus fra 1973, der er udendørs 
køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 30 årskøer, 40 ungdyr og 18 slag
tekalve af racen SDM. Der er 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg og plantørreri med 
kold luft. Maskinstation bruges til høst og gyllekørsel.

BJERGVEJ 15, BEDSTED, 6240 
LØGUMKLOSTER, tlf. 74-777423. 
OLE DAMM KNUDSEN, gårdejer, 
født d. 9.-5.-1932, søn af Margre
the og Hans Knudsen, gift d. 
20.-6.-1980 med Krista Mikkel
sen, lærer og medhjælpende hu
stru, født d. 15.-10.-1955, datter 
af Kirstine og Asger Mikkelsen. 
Parret har børnene: Jakob, født 
d. 31.-10.-1981, Margrethe, født 
d. 14.-7.-1983, Marianne, født 
8.-7.-1986, og Laura, født d. 14.-1
O.D.K. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han købte halvpart i gården i 1981- 
89 og købte resten d. 1.-5.-1989 fra sin far Hans Knudsen, nuværende ejer er 5. gene
ration på gården, som kom i familiens eje i 1870.
Areal 33 ha., heraf tilkøbt 5 ha. Der er forpagtet 9 ha.
Stuehuset er opført i 1870 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og svinestald, begge fra 1870, de er ombygget til kalvestald, kostald fra 1940 og 
1981 restaureret flere gange, spaltestald fra 1973, foderhus fra samme år og maskin
hus fra 1986, der gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduk
tion på 50 årskøer, 70 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM. Der er 2 traktorer, 
halvpart i markvandingsanlæg, kornsilo, korntørreri med varm luft og der anvendes 
staldvarme til opvarmning af stuehuset. Der bruges lidt maskinstation og jævnlig 
husbondafløser.

BJERGVEJ 17, "NYGAARD", BEDSTED, 6240 LØGUMKLOSTER, tlf. 74-777134.
BENNY ERICHSEN, gårdejer, født d. 14.-11.-1957, søn af Karen og Knud Eriksen, gift 
d. 18.-6.-1983 med Kirsten Schmidt, medhjælpende hustru, født d. 22.-2.-1962, datter
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af Inge Margrethe og Villy 
Schmidt. Parret har børnene: 
Tommy, født d. 25.-10.-1983, 
Lisbeth, født d. 4.-8.-1986, og 
Steffen, født d. 10.-10.-1989. 
Benny Erichsen er uddannet 
driftsleder og har været på Grå
sten Landbrugsskole. Han overtog 
gården d. 1.-7.-1982 fra sin far 
Knud Eriksen, som købte gården 
i 1963.
Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 
34 ha., heraf tilkøbt 2,5 ha.

Stuehuset er opført i 1929 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1929, som er renoveret i 1975, spaltestald til ungdyr fra 1976, svinestald fra 
1929 ombygget til kostald i 1975, og lade-maskinhus fra 1979, der er udendørs køre
silo. Gården drive med en kvægproduktion på 45 årskøer, 60 ungdyr og 25 slagtekalve 
af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og ærtr. er r 2 traktorer, 1 
mejetærsker, 1 markvandingsanlæg og 1 gummiged. Maskinstation bruges til lidt af 
markarbejdet.
B.E. ejer og driver også Hejselvej 25, 6273 Bylderup Bov, den er på 17,8 ha. og har en 
ejendomsskyld på 650.000. Stuehus og stald er udlejet, men laden bruges som kornlade, 
den har silo og korntørreri.

B3ERGVE3 21, BEDSTED B3ERG, 
6240 LØGUMKLOSTER, tlf. 74- 
777160.
GEORG KNUDSEN, gårdejer, 
født d. 31.-5.-1947, søn af Meta 
Marie og August Knudsen, gift 
d. 4.-11.-1972 med Else Marie 
Pedersen, medhjælpende hustru, 
født d. 9.-8.-1951, datter af 
Edith og 3ohannes Gorm Peder
sen. Parret har børnene: Lars, 
født d. 3.-8.-1974, Kim, født d. 
26.-7.-1977, og Anja, født d.
8.-8.-1985.
G.K. har været på Hammerum Landbrugsskole og er formand for Menighedsrådet. Han 
overtog gården d. 1.-10.-1972 fra sin far August Knudsen, som købte den i 1952. 
Areal 44 ha.
Stuehuset er opført i 1864 og restaureret senest i 1984. Avlsbygningerne består af 
kvægstald, som er ombygget i 1965 og tilbygget i 1980, lade fra 1864 og maskinhus 
fra 1976, der er udendørs køresilo og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion 
på 38 årskøer, 45 ungdyr og 22 slagtekalve af racerne SDM og RDM. Der er 2 trak
torer og gastæt kornsilo, der bruges staldvarme til opvarmning af stuehuset. Maskin
station bruges til lidt af markarbejdet.

B3ERNDRUPVE3 1, ULSTRUP, 6240 LØGUMKLOSTER, tlf. 74-743031.
HENRY ANDERSEN, gårdejer, født d. 13.-10.-1939, søn af Magdalene og 3es Mathie
sen Andersen, gift d. 13.-10.-1967 med 3ette Kirstine Ibsen, medhjælpende hustru, 
født d. 1.-2.-1940, datter af Minne og Peter Bernhardt Ibsen. Parret har børnene: 
3ens, født d. 26.-2.-1969, og Keld, født d. 9.-4.-1974.
H.A. har været på Rødding og Rens Højskoler med landbrugsfag. Han overtog gården 
d. 1.-5.-1967 fra Søren Hansen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 35 ha., heraf tilkøbt 5,5 ha., der er 1 ha. skov og 
mose.
Stuehuset er opført omkring 1900 og tilbygget og restaureret i 1976. Avlsbygningerne 
består af kvægstald og svinestald, begge fra 1959, de er ombygget til kostald i 1973,
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svinestald fra 1900 ombygget til kalvestald i 1970, lade fra 1976, foderhus fra 1972 og 
maskinhus fra 1986. Gården drives med en kvægproduktion på 30 årskøer, 35 ungdyr 
og 10 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 4 
traktorer, 1 markvandingsanlæg, kornsilo og korntørreri med varm luft. Maskinstation 
bruges til en del af markarbejdet.

BJERNDRUPVEJ 4, LØJTVED, 6240 LØGUMKLOSTER, tlf. 74-745033.
CHRISTIAN SØNDERGAARD THOMSEN, gårdejer, født d. 1.-8.-1958, søn af Margre
the og Niels Thomsen, gift d. 28.-5.-1988 med Merethe Petersen, fabriksarbejder, født 
d. 25.-4.-1965, datter af Ingeborg og Berner Petersen.
C.S.T. er tømrer. Han overtog gården d. 1.-1.-1990 fra sin far Niels Thomsen, som 
byggede ejendommen i 1966. Ejendomsskyld 840.000. Areal 22 ha., heraf 2,5 ha. eng. 
Stuehuset er opført i 1966. Avlsbygningerne består af kvægstald, svinestald og lade, 
alle fra 1966, samt maskinhus fra 1977. Gården drives med en svineproduktion på 6 
årssøer, der produceres 120 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er 
korn og raps. Der er 3 traktorer, korntørreri med varm luft samt halmfyr. Maskinsta
tion bruges til høst.

BJERNDRUPVEJ 5, "ÄGÅRDEN", ULSTRUP, 6240 LØGUMKLOSTER, tlf. 74-744786. 
MATHIAS BRODERSEN, gårdejer, født d. 5.-3.-1954, søn af Annelise og Frederik Ju
lius Brodersen, gift d. 29.-1.-1977 med Anni Petersen, medhjælpende hustru, født d. 
17.-4.-1955, datter af Ingrid Dagmar og Jes Sørensen Petersen. Parret har børnene: 
Henrik, født d. 25.-1.-1978, og Jørgen, født d. 18.-1.-1983.
M.B. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han købte halvpart i gården d. 1.-1.-1979 
og overtog den d. 1.-6.-1987 fra sin far Frederik Julius Brodersen, som købte den i 
1953. Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 95 ha., heraf tilkøbt 17 ha., der er 1 ha. skov og 
5 ha. eng.
Stuehuset er opført omkring 1800 og restaureret i 1960. Avlsbygningerne består af 
kostald fra 1908, som er ombygget i 1973, spaltestald fra 1974, lade fra 1908 anven
des til kalvestald, lade og foderhus, begge fra 1979, samt maskinhus fra 1960. Gården 
drives med en kvægproduktion på 50 årskøer, 75 ungdyr og 15 slagtekalve af racen 
SDM, desuden er der 5 ammekøer af racen Limousine. Planteproduktionens salgsafgrø
der er korn, ærter og fabrikskartofler. Der er 3 traktorer, 2 markvandingsanlæg, korn
silo, plantørreri med kold luft og korntørreri med varm luft. Der er 1 deltids med
hjælper, 2 skoledrenge til hjælp og der bruges en del maskinstation.

BJERNDRUPVEJ 6, "RODALL", 
LØJTVED, 6240 LØGUMKLOSTER, 
tlf. 74-743595.
CARL HEINZ MATZEN, gårdejer, 
født d. 15.-3.-1944, søn af Anne 
Marie og Iver Matzen, gift d. 
29.-5.-1971 med Sophie Kathrine 
Christensen, medhjælpende hustru, 
født d. 18.-3.-1948, datter af 
Elene og Jacob P. Christensen. 
Parret har børnene: Frank, født 
d. 15.-7.-1972, Dirk, født d. 27.-

12.-1973, og Kurt, født d. 9.-6.-1977.
C.H.M. har været på Tinglev Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1971 fra sin 
far Iver Matzen, som byggede den i 1938.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 45 ha., heraf tilkøbt 5 ha.
Stuehuset er opført i 1938 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og svinestald, begge fra 1938, de er ombygget til køer og ungdyr i 1972 og til
bygget samtidig, værksted fra 1985, lade fra 1938 og maskinhus fra 1976. Gården dri
ves med en kvægproduktion på 30 årskøer, 40 ungdyr og 10 slagtekalve af racen SDM. 
Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 mark
vandingsanlæg, kornsilo og korntørreri med varm luft. Maskinstation bruges til lidt af 
markarbejdet.
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B3ERNDRUPVE3 7, ULSTRUP, 6240 LØGUMKLOSTER, tlf. 74-743568.
PETER 3ENSEN HOLM, gårdejer, født d. 19.-5.-1921, søn af Cecilie og Lauritz 
Wilhelm Holm.
P.3.H. driver lidt hestehandel. Han overtog gården d. 1.-5.-1957 fra sin far Lauritz W. 
Holm, nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 49 ha., heraf 3,5 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1715 og ombygget efter en brand i 1804. Avlsbygningerne består 
af kvægstald, svinestald og hestestald, alle fra 1958, svinestalden er senere ombygget 
til hestestald, og maskinhuse fra 1962 og 1980. Gården drives med en kvægproduktion 
på 10 årskøer, 12 ungdyr og 15 stude, det er hollænderkrydsninger, desuden er der 6 
heste, heraf 3 avlshopper. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 3 trak
torer, 1 mejetærsker, kornsilo og korntørreri med varm luft. Maskinstation bruges til 
lidt af markarbejdet.

B3ERNDRUPVE3 10, B3ERNDRUP, 
6240 LØGUMKLOSTER, tlf. 74- 
743461.
BENT EHMSEN, gårdejer, født d. 
27.-12.-1935, søn af Anna og 
Therkild Ehmsen, gift d. 28.-11.- 
1964 med Ingrid Nissen, medhjæl
pende hustru, født d. 20.-2.-1937, 
datter af Marie og Claus Nissen. 
Parret har børnene: Anne Marie, 
født d. 31.-10.-1965, og Mette, 
født d. 23.-6.-1967.

B.E. har været på Tommerup Højskole med landbrugsfag. Han overtog gården d. 1.- 
11.-1964 fra sin far Therkild Ehmsen, som byggede gården i 1936, da den blev ud
stykket som statshusmandsbrug.
Ejendomsskyld 920.000. Areal 38 ha., heraf tilkøbt 23 ha., der er 5 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1936 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald, lade og svinestald, alle fra 1936, de er ombygget til kostald i 1968, spaltestald 
til ungdyr fra 1976, ny svinestald og lade fra 1970, maskinhus fra 1974 og foderhus 
fra 1976, der er gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 22 årskøer, 25 
ungdyr og 12 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 5 årssøer og der produceres 
ca. 100 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og ærter. Der er 3 
traktorer, 1 markvandingsanlæg, kornsilo og korntørreri med varm luft. Maskinstation 
bruges til høst og gylleudkørsel.

B3ERNDRUPVE3 14, B3ERNDRUP, 6240 LØGUMKLOSTER, tlf. 74-744137.
HANS-HENRIK SANDHOLDT, gårdejer, født d. 26.-12.-1957, søn af Vera og Ejner 
Sandholdt, gift d. 6.-4.-1985 med Karin Sørensen, socialpædagog, født d. 10.-8.-1959, 
datter af Edel og Carl Sørensen. Parret har børnene: 3anni, født d. 9.-8.-1987, og 
Lone, født d. 9.-12.-1988.
H.H.S. har været på Gråsten og Riber Kjærgård landbrugsskoler. Han overtog gården 
d. 1.-4.-1983 fra sin far Ejner Sandholt, som byggede den i 1959.
Areal 50 ha., heraf tilkøbt 28 ha. Der er forpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført i 1959 og tilbygget i 1974. Avlsbygningerne består af kvægstald og 
svinestald fra 1959, de er ombygget til kostald i 1983, samme år blev der bygget ung- 
dyrstald, lade og maskinhus fra 1978, der er gylletank. Gården drives med en kvæg
produktion på 40 årskøer, 40 ungdyr og 22 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er korn, raps og fabrikskartofler. Der er 2 traktorer, 1 markvan
dingsanlæg og plantørreri med varm luft. Maskinstation bruges til en del af mark
arbejde.

B3ERNDRUPVE3 19, L03TVED, 6240 LØGUMKLOSTER, tlf. 74-743774.
MARCO MATZEN, gårdejer, født d. 7.-5.-1931, søn af Elba og Nis Matzen, gift d. 
12.-7.-1957 med Edith Carstensen, medhjælpende hustru, født d. 1.-11.-1931, datter af 
Anne Margrethe og Ludwig Carstensen. Parret har børnene: Hans Günther, født d.
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6.-12.-1958, Margrethe, 
født d. 16.-11.-1961, Elke, 
født d. 9.- 8.-1963, og 
Uwe, født d. 10.-9.- 1968. 
Marco Matzen forpagtede 
gården d. 1.-4.-1957 og 
købte den d. 1.-4.-1958 fra 
Jakob Matzen.
Ejendomsskyld 1.250.000. 
Areal 49 ha., heraf tilkøbt 
26 ha.
Stuehuset er opført omkring 
1860, det er bygget som 
aftægtshus og restaureret 

løbende, sidst i 1968. Avlsbygningerne består af kvægstald, hestestald og svinestald, 
alle fra 1938, de er ombygget il kvæg fra 1960-70 og der er tilbygget spaltestald i 
1976, lade og foderhus fra 1938 samt maskinhus fra 1976. Gården drives med en kvæg
produktion på 27 årskøer, 50 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er korn, raps, ærter og fabrikskartofler. Der er 4 traktorer, 1 me
jetærsker, kornsilo og korntørreri med varm luft. På gården er der 1 medhjælper og 
der bruges maskinstation til gylleudkørsel.

BJERNDRUPVEJ 23, LØJTVED, 6240 LØGUMKLOSTER, tlf. 74-743361.
HANS GÜNTHER MATZEN, gårdejer, født d. 6.-12.-1958, søn af Edith og Marco Mat
zen. H.G.M. er uddannet driftsleder fra Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården 
d. 15.-8.-1986 fra Egon Michelsen. Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 71 ha.
Stuehuset er opført i 1870 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1962 og lade fra ca. 1820, der er gylletank. Gården drives med en fede- 
kalveproduktion på 100 stk. af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er 
korn, raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1 gyllevogn og plantørreri med varm luft.

BJERNDRUPVEJ 25, "ØSTERGAARD", LØJTVED, 6240 LØGUMKLOSTER, tlf. 74- 
743591.
JENS CHRISTIAN FRIEDRICHSEN, gårdejer, født d. 8.-1.-1947, søn af Kathrine Marie 
og Albert Bernhard Friedrichsen, gift d. 13.-6.-1980 med Anne Hansen, husmor, født 
d. 10.-5.-1958, datter af Anne Marie og Holger Hansen. Parret har børnene: Maria, 
født d. 9.-12.-1980, og Jacob, født d. 26.-2.-1983.
J.C.F. overtog gården d. 1.-7.-1972 fra sin far Albert B. Friedrichsen, som købte den 
af sin svoger Heine Matzen i 1959.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 30 ha., heraf tilkøbt 4 ha. frijord. Der er forpagtet 20 
ha. Stuehuset er opført i 1930 og restaureret fra 1980-90. Avlsbygningerne består af 
kvægstald og svinestald, begge fra 1930, de er ombygget til kostald i 1973, spaltestald 
til ungdyr fra 1979 og lade fr 1930. Gården drives med en kvægproduktion på 40 års
køer og 60 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og 
ærter. Der er 2 traktorer, maskinstation bruges til høst.

BJERNDRUPVEJ 41, "MARIEGAARD", BJERNDRUP, 6240 LØGUMKLOSTER, tlf. 
74-743692.
ERVIN NISSEN SANDHOLT, gårdejer, født d. 25.-5.-1935, søn af Hertha og Henrik 
Sandholt, gift d. 31.-3.-1962 med Inge Wolfsgruber Jensen, medhjælpende hustru og 
omsorgsmedhjælper, født d. 11.-9.-1940, datter af Leopoldine Wolfsgruber og Jens 
Chr. Jensen. Parret har børnene: Kjeld, født d. 7.-2.-1963, Berit, født d. 29.-12.-1965, 
Lars, født d. 21.-12.-1968, Stig, født d. 9.-4.-1973, og Jonna, født d. 13.-6.-1978. 
E.N.S. overtog gården d. 1.-3.-1962 fra sin far Henrik Sandholt.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 75 ha., heraf tilkøbt 44 ha.
Stuehuset er opført i 1907 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og svinestald fra 1907 samt lade-maskinhus fra 1965. Gården drives udelukkende 
med planteproduktion bestående af korn, raps og ærter. Der er 3 traktorer, 1 meje
tærsker, kornsilo, korntørreri med varm luft samt 1 vindmølle.
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som byggede den i 1924.

BRANDERUPVEJ 1, LAN
DEBY, 6240 LØGUMKLO
STER, tlf. 74-743667.
WALTER TÄSTENSEN, land
mand, født d. 17.-12.-1937, 
søn af Marie og Hans Tå- 
stesen, bor sammen med 
Lissi Pallesen, født d. 3.- 
1.- 1943, datter af Agnete 
Skov.
W.T. har været på Tinglev 
Landbrugsskole. Han over
tog gården d. 1.-4.-1969 
fra sin far Hans Tåstesen,

Ejendomsskyld 1.150.000. Areal .37 ha., heraf tilkøbt 18 ha. Der er forpagtet 6,5 ha. 
Stuehuset er opført i 1924, ombygget og restaureret flere gange, senest i 1982. Avls
bygningerne består af kvægstald og svinestald fra 1924, de er ombygget og tilbygget 
til kvæg i 1972, samme år blev der bygget lade og foderhus, og maskinhus fra 1948. 
Gården drives med en kvægproduktion på 23 årskøer, 25 ungdyr og 15 slagtekalve af 
racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer, halvpart i 
mejetærsker, kornsilo og korntørreri med varm luft. Maskinstation bruges til lidt af 
markarbejdet.

BRANDERUPVEJ 7, BJERNDRUP, 6240 LØGUMKLOSTER, tlf. 74-743679.
PETER SØRENSEN, landmand, født d. 3.-2.-1938, søn af Anni og Chresten Sørensen, 
gift d. 26.-3.-1964 med Edith Andersen, medhjælpende hustru, født d. 1.-3.-1942, 
datter af Anna og Niels Andersen. Parret har sønnen Jan Christen, født 29.-1.-1965. 
P.S. overtog gården d. 1.-3.-1964 fra sin far Chresten Sørensen, som byggede den som 
statshusmandsbrug i 1934.
Ejendomsskyld 580.000. Areal 23 ha., heraf tilkøbt 10 ha.
Stuehuset er opført i 1934 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1934, som er tilbygget i 1965, svinestald fra 1934, lade-maskinhus fra 1985. 
Gårdens besætning er på 40 slagtesvin, 8 ammekøer og 17 ungdyr af blandet kødkvægs
racer. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker, 
kornsilo og 1 vindmølle.

BRANDERUPVEJ 9, BJERNDRUP, 
6240 LØGUMKLOSTER, tlf. 74- 
743676.
VAGN JENSEN, landmand, født 
d. 21.-11.-1928, søn af Asta og 
Johannes Jensen, gift d. 30.-3.- 
1955 med Bodil Schack, medhjæl
pende hustru, født d. 2.-6.-1929, 
datter af Elsine og Hans Peter 
Schack. Parret har børnene: El
se, født d. 7.-11.-1955, Asta, 
født d. 22.-2.-1959, og Henning, 
født d. 28.-1.-1960.
V.J. er i bestyrelsen for Løgumgårde Mejeri. Han overtog gården d. 1.-3.-1960 fra sin 
svigerfar Hans Peter Schack, som byggede den i 1934.
Ejendomsskyld 930.000. Areal 25 ha., heraf tilkøbt 13 ha.
Stuehuset er opført i 1934, restaureret og tilbygget i 1961. Avlsbygningerne består af 
kvægstald, svinestald og hestestald, alle fra 1934, de er ombygget til ungkvægstald i 
1961, ny kostald og lade-maskinhus fra 1975 og foderhus fra 1961. Gården drives med 
en kvægproduktion på 25 årskøer og 30 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens 
salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg, kornsilo og korntørreri 
med varm luft. Maskinstation bruges til høst og gylleudkørsel.
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BRANDERUPVEJ 15, BJERN
DRUP, 6240 LØGUMKLOSTER, 
tlf. 74-743680.
NIELS CHRISTIAN FREDENSBORG, 
husmand, født d. 27.-5.-1940, søn 
af Metha Cathrine og Jens Nis
sen Fredensborg, gift d. 27.-3.-1965 
med Metha Christine Clausen, 
medhjælpende hustru, født d. 
28.-4.-1943, datter af Anne Ma
rie og Peter Clausen. Parret har 
børnene: Tina, født d. 3.-6.-1968, 
og Jens Peter, født d. 18.-3.-1971.

N.C.F. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-3.-1965 fra sin 
far Jens Nissen Fredensborg, som byggede den i 1933.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 26 ha., heraf tilkøbt 13 ha.
Stuehuset er opført i 1933 og tilbygget i 1973. Avlsbygningerne består af kvægstald og 
svinestald, begge fra 1933, de er ombygget til kostald i 1974, ungdyrstald fra 1976, 
svinestald fra 1967 anvendes til kalvestald, lader og maskinhuse fra 1933 og 1978. 
Gården drives med en kvægproduktion på 32 årskøer, 45 ungdyr og 15 slagtekalve af 
racen SDM. Der er 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg, kornsilo, plansilo, korntørreri 
med varm luft, træfyr og nogle vindmølleanparter. Maskinstation bruges til lidt af 
markarbejdet.

BRANDERUPVEJ 20, "LANG- 
HOLDTGAARD", BJERNDRUP, 
6240 LØGUMKLOSTER, tlf. 
74-745802.
OLE PETERSEN, gårdejer, født 
d. 20.-2.-1963, søn af Else Marie 
og Christian Petersen, gift d. 
17.-5.-1986 med Bodil Marie Ma
thiasen, gartner, født d. 24.-4.- 
1962, datter af Mary og Jens 
Christian Mathiasen.
O.P. har været på Tønder og
Bygholm landbrugsskoler, han er kredsrepræsentant for MD-Foods. Han overtog gården 
d. 1.-7.-1989 fra sin far Christian Petersen, nuværende ejer er 3. generation på 
gården, som kom i slægtens eje i 1936. Ejendomsskyld 980.000. Areal 26,8 ha.
Stuehuset er opført i 1936 og restaureret i 1972. Avlsbygningerne består af kvægstald, 
svinestald og hestestald, alle fra 1936, de er ombygget til kostald og ungkvæg i 1976, 
lade-maskinhus fra 1980, den gamle lo bruges til kalvestald, der er gylletank. Gården 
drives med en kvægproduktion på 38 årskøer og 40 ungdyr af racen SDM. Der er 3 
traktorer, 1 markvandingsanlæg og 1 vindmølle. Maskinstation bruges til lidt af mark
arbejdet.

BRANDERUPVEJ 21, BJERNDRUP, 
6240 LØGUMKLOSTER, tlf. 74- 
743663.
JØRGEN RASMUSSEN JØRGEN
SEN, gårdejer, født d. 27.-10.- 
1933, søn af Hedvig og Niels 
Jørgensen, gift d. 21.-5.-1957 
med Johanne Petersen, medhjæl
pende hustru, født d. 5.-5.-1932, 
datter af Caroline og Martin Pe
tersen. Parret har børnene: Hen
ning, født d. 4.-11.-1957, Kaj, 
født d. 25.- 7.-1961, og Lilian,



-104- 

født d. 22.-7.-1962. J.R.J. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården 
d. 1.-4.-1967 fra Marie Midtgaard. Parret er tildelt en sølvmedalje for landboflid i 
1986 af Jydsk Landboforening.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 35 ha., heraf tilkøbt 10 ha. Der er forpagtet 4 ha. 
Stuehuset er opført i 1930, restaureret og tilbygget i 1974. Avlsbygningerne består af 
kvægstald, lade og svinestald, alle fra 1930, de er ombygget til kostald og ungdyr i 
1978, der er maskinhus fra 1975 og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion 
på 30 årskøer, 40 ungdyr og 18 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgs
afgrøder er korn, raps og ærter. Der er 2 traktorer, maskinstation bruges til høst og 
gylleudkørsel. °

BRANDERUPVEJ 26, BJERNDRUP, 
6240 LØGUMKLOSTER, tlf. 74- 
743160.
HANS PEDERSEN, gårdejer, født 
d. 25.-3.-1948, søn af Anne og 
Sigfred Pedersen, gift d. 4.-7.- 
1975 med Karen Ullum Jessen, 
lærer, født d. 24.-10.-1948, dat
ter af Dagny og Christian Jes
sen. Parret har børnene: Lene, 
født d. 25.-8.-1980, og Klaus, 
født d. 19.-4.-1983.
H.P. har været på Bygholm Land
brugsskole og er senere uddan

net regnskabstekniker på Vejlby Landbrugsskole, han er medlem af skolebestyrelsen. 
Han overtog gården d. 1.-7.-1975 fra sin far Sigfred Pedersen, som byggede den i 
1930. Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 40 ha., heraf 5 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1930 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1930, som er ombygget til svin i 1977, svinestalde fra 1930 og 1977, lade fra 
1930 og maskinhus fra 1972. Gården drives med en svineproduktion på 80 årssøer, der 
sælges 1.500 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps, ærter og 
græsfrø. På gården er der 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, plantørre
ri med varm luft og plantørreri til græsfrø samt 1 halmfyr.

BURKALVEJ 1, SØVANG, 6240 LØGUMKLOSTER, tlf. 74-775193.
MARTIN JESSEN LORENZEN, gårdejer, født d. 25.-6.-1923, søn af Marie Caroline og 
Peter Momsen Lorenzen.
M.J.L. forpagtede gården i 1958 og overtog den i 1959 fra sin farbror Nis Lorenzen, 
gården har været i familiens eje gennem flere generationer.
Ejendomsskyld 920.000. Areal 29,5 ha.
Alle bygningerne brændte i 1888 og igen i 1968, de blev genopført med stuehus, kvæg
stald, svinestald og lade, alle fra 1968, og maskinhus fra 1962. Gården drives ude
lukkende med planteproduktion bestående af korn og græs til piller. Der er 2 trakto
rer, kornsilo og korntørreri med varm luft. Maskinstation bruges til høst.

BURKALVEJ 2, SØVANG, 6240 LØGUMKLOSTER, tlf. 74-775372.
BENT NISSEN, gårdejer, født d. 26.-12.-1943, søn af Anna og Jens Peter Nissen, gift 
d. 22.-6.-1968 med Christa Bork, medhjælpende hustru, født d. 12.-3.-1949, datter af 
Lilly og Otto Viggo Petersen Bork. Parret har børnene: Kjeld, født d. 4.-1.-1969, og 
tvillingerne Henrik og Jørn, født d. 12.-7.-1971.
B.N. overtog gården i 1968 fra Peter Frederiksen.
Ejendomsskyld 850.000. Areal 27 ha., heraf tilkøbt 7 ha., der er 1 ha. skov. Der er 
forpagtet 7 ha.
Stuehuset er opført omkring 1840 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af 
kvægstald og svinestald, begge fra 1840, de er ombygget til kostald i 1975, samt lade 
fra 1840. Gården drives med en kvægproduktion på 42 årskøer, 10 ungdyr og 10 slag
tekalve af blandet race, desuden er der 4 årssøer og der sælges 50 smågrise årligt, 
der er 3 heste. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. På gården er



-105- 

der 2 traktorer, 2 markvandingsanlæg, korntørreri med varm luft og der anvendes 
staldvarme til opvarmning af stuehuset. Der bruges en del maskinstation. 
B.N. ejer og driver også Solderupvej 56, Tønder Kommune.

født d. 13.-6.-1964, Bent, født d. 31.-10.-1966, og

BURKALVEJ 3, SØVANG, 6240 
LØGUMKLOSTER, tlf. 74-775165. 
FRIEDA MATHIA RASMUSSEN, 
gårdejer, født d. 22.-1.-1935, dat
ter af Elisabeth og Peter Jürgen
sen, gift d. 19.-11.-1955 med 
Egon Rasmussen, landmand og 
maskinstationsejer, født d. 29.- 
5.-1932, søn af Anna og Emil 
Rasmussen. Parret har børnene: 
Annalise, født d. 13.-2.-1956, 
Gerhart, født d. 22.-4.-1957, 
Gerda, født d. 20.-11.-1961, 
Egon, født d. 26.- 4.-1963, Klaus, 

Bjarne, født d. 27.-10.-1974.
F.M.R. overtog gården d. 1.-3.-1962 fra Holger Andersen.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 31,5 ha. Der er forpagtet 88,5 ha.
Stuehuset er opført omkring 1800, restaureret og tilbygget i 1900. Avlsbygningerne 
består af kostalde fra 1900 og 1976, svinestalde fra 1800 og 1964, sidstnævnte er 
ombygget til ungdyr i 1978, lade og foderhus fra 1976 samt maskinhus fra 1978, der 
er gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 60 årskøer, 80 ungdyr og 100 
slagtekalve af racen SDM, der er 2 årssøer og der produceres ca. 40 slagtesvin årligt, 
desuden er der 15 ammekøer og 15 ungdyr alle krydsninger. Planteproduktionens salgs
afgrøder er korn, raps og ærter. På gården er der 7 traktorer, 1 mejetærsker, 1 mark
vandingsanlæg, 1 halmnedmuldningsmaskine, kornsilo og gennemløbstørreri med varm 
luft. Der er 2 sønner som faste medhjælpere og der bruges lidt maskinstation.
F.M.R. ejer og driver også ejendommen Søvangsvej 2, 6240 Løgumkloster, og Bøgvad 
Adelvadvej 1, 6240 Løgumkloster. Der er 25 ha. og vurderingen er 570.000.

BURKALVEJ 4, SØVANG, 6240 LØGUMKLOSTER, tlf. 74-775524.
VIGGO NISSEN, gårdejer, født d. 22.-6.-1930, søn af Anne og Peter Lorenzen Nissen. 
V.N. har været på Flensborg Landbrugsskole. Han overtog gården i 1960 fra sin far 
Peter Lorenzen Nissen, nuværende ejer er 3. generation på gården, som kom i slæg
tens eje i 1888, da den blev udstykket fra ejendommen Sottrupvej 5, 6240 Løgumklo
ster. Ejendomsskyld 870.000. Areal 37,4 ha.
Stuehuset er opført i 1888 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og svinestald, begge fra 1888, de er renoveret i 1966, lade fra 1956 og maskin
hus fra 1965. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af rug, byg, 
havre og græs til piller. Der er 2 traktorer, kornsilo og korntørreri med varm luft.

BUSHOLMVEJ 7, "SØNDRE 
BUSHOLM", ALSLEV OVER 
ÄEN, 6240 LØGUMKLO
STER, tlf. 74-775147.
JØRGEN OG KNUD SØREN 
JACOBSEN, gårdejere.
K.S.J. er født d. 19.-2.- 
1931, søn af Anna og Jo
hannes Jacobsen, gift d. 
18.-7.-1958 med Bodil Jør
gensen, medhjælpende hu
stru, født d. 10.-4.-1937, 
datter af Elisabeth og Ebbe Jørgensen. Parret har børnene: Jørgen Ebbe, født d. 
5.-5.-1959, Elsebeth, født d. 25.-9.-1961, og Birgitte, født d. 22.-7.-1965. 
K.S.J. forpagtede gården i 1958 og overtog den i 1969 af Jørgen Jørgensen. Den 1.-
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7.-1989 blev der dannet et I/S med sønnen Jørgen Ebbe, han har været på Gråsten 
Landbrugsskole, hvorfra han er uddannet driftsleder. J.E.J. er gift d. 15.-10.-1988 med 
Lis Nissen Lund, som er født d. 4.-7.-1963. Parret har datteren Carina, født d. 
6.-8.-1989.
Ejendomsskyld 3.000.000. Areal 120 ha. I/S'et har forpagtet 75 ha., de 45 ha. er fra 
Jørgens ejendom på Heiselvej 4, 6240 Løgumkloster, og de 30 ha. er fra Knuds ejen
dom Krusåvej 42, 6240 Løgumkloster.
En del af gården brændte i 1932 og blev genopført med stuehus, som løbende er 
restaureret. Avlsbygningerne blev genopført med kvægstald og svinestald, svinestalden 
er senere ombygget til ungdyrstald, en spaltestald til tyrekalve er fra 1974, lade fra 
ca. 1850, maskinhus fra 1976 og foderhus fra 1987, der er gylletank og indendørs 
køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 75 årskøer, 100 ungdyr og 60 slag
tekalve af racerne RDM og SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps, 
ærter og fabrikskartofler. Der er 5 traktorer, 1 mejetærsker, 3 markvandingsanlæg, 
kornsilo og gennemløbstørreri med varm luft. På gården er der 1 fodermester og 1 
fast medhjælper, desuden bruges der lidt maskinstation.
J.E.J. ejer aftægtshuset Busholmvej 5, 6240 Løgumkloster.

DAMHUSVEJ 3, "GRANLY", 6240 LØGUMKLOSTER, tlf. 74-744168.
MARTIN PEDERSEN, gårdejer, født d. 5.-4.-1936, søn af Christina og Hans Nielsen 
Pedersen, gift d. 14.-1.-1961 med Ursula Anna Roos, medhjælpende hustru, født d. 
5.-9.-1939, datter af Emmy og Jonny Roos. Parret har børnene: Dorit, født d. 3.-2.- 
1962, og Britta, født d. 15.-11.-1966.
M.P. er skoventreprenør, han har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han over
tog gården d. 1.-11.-1971 fra sin far Hans Nielsen Pedersen, som byggede den i 1957 
efter en jordfordeling. Gården er udflyttet fra Slotsgade 8 i Løgumkloster.
Ejendomsskyld 870.000. Areal 27,2 ha., heraf tilkøbt 7 ha. Der er forpagtet 8 ha. 
Stuehuset er opført i 1957. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade, begge fra 
1957, de er ombygget til kostald i 1974, samt svinestalde fra 1957 og 1972. Gården 
drives med en svineproduktion på 20 årssøer, der produceres ca. 400 slagtesvin årligt, 
der er 15 ammekøer og 40 ungdyr af kødkvægsrace. Planteproduktionens salgsafgrøder 
er korn og ærter. På gården er der 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg 
og 1 skovkran på vogn, desuden er der plansilo og korntøreri med varm luft.

DAMHUSVEJ 6, "SØNDERVANG", 
DAMHUS, 6240 LØGUMKLOSTER, 
tlf. 74-743182.
HANS CHRISTIAN HANSEN, 
gårdejer, født d. 1.-5.-1931, søn 
af Amalie og Peter B. Hansen. 
H.C.H. har været formand for 
Løgumkloster Landboungdom. 
Han overtog gården i 1980 fra 
sin far Peter B. Hansen, som 
købte den af en morbror Michael 
Mikkelsen.

Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 51 ha., heraf tilkøbt 5 ha. Der er forpagtet 12 ha. 
Stuehuset er opført i 1928 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og svinestald, begge fra 1928, de er ombygget til kostald i 1967, samt lade
maskinhus fra 1980. Gården drives med en kvægproduktion på 37 årskøer og 70 ungdyr 
af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer. Maskin
station bruges til lidt af markarbejdet og der bruges lidt husbondafløsning.

DAMHUSVEJ 7, "DAMHUS", DAMHUS, 6240 LØGUMKLOSTER, tlf. 74-743183.
ANDERS NISSEN, gårdejer, født d. 4.-11.-1946, søn af Emilie og Nis Nissen, gift d. 
30.-11.-1973 med Grethe Meck Schmidt, medhjælpende hustru, født d. 20.-2.-1953, dat
ter af Inge og Hans Schmidt. Parret har børnene: Flemming, født d. 14.-12.-1974, 
Klaus, født d. 17.-1.-1977, Søren, født d. 5.-4.-1980, og Janni, født d. 23.-9.-1989. 
A.N. overtog gården d. 1.-1.-1973 fra sin far Nis Nissen. Gården har været i slægtens
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eje gennem flere generationer og der var landevejskro på gården indtil 1916. 
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 90 ha., heraf 6 ha. skov.
Stuehuset er opført omkring 1770 og løbende ombygget og restaureret. Avlsbygninger
ne består af kvægstald fra 1958, som er ombygget, svinestalden, som har været på 
loftet, er indrettet i 1958, lade fra 1924 og maskinhus fra 1967. Gårdens besætning er 
på 25 moderfår. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 2 
traktorer, plantørreri med kold luft samt halmfyr. Maskinstation bruges til lidt af 
markarbejdet.

DAMHUSVEJ 8, DAMHUS, 6240 LØGUMKLOSTER, tlf. 74-743273.
HOLGER CHRISTIANSEN, gårdejer, født d. 9.-8.-1935, søn af Margrethe og Theodor 
Christiansen.
H.C. overtog gården d. 1.-3.-1964 fra sin far Theodor Christiansen, nuværende ejer er 
3. generation på gården, som kom i familiens eje omkring 1890.
Ejendomsskyld 680.000. Areal 27,5 ha., heraf tilkøbt 2 ha.
Stuehuset er opført omkring 1850 og restaureret i 1974. Avlsbygningerne består af 
kvægstald fra 1959, som er ombygget til kostald i 1976, lade fra 1978 og maskinhus 
fra 1967. Gårdens besætning er 20 ammekøer og 30 ungdyr, krydsninger mellem Sim
mentaler og DRK. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og ærter. Der er 2 trak
torer, plansilo og korntørreri med varm luft. Maskinstation bruges til høst.

DAMHUSVEJ 10, ELLUM MARK, 
6240 LØGUMKLOSTER, tlf. 74- 
743772.
JENS CHRISTIAN JENSEN, gård
ejer, født d. 22.-1.-1934, søn af 
Andrea Bothilde og Ernst Peter 
Jensen, gift d. 24.-3.-1962 med 
Tove Møller, pedel, født d. 22.- 
9.-1942, datter af Karoline og 
Thomas Møller. Parret har børne
ne: Karen, født d. 5.-2.-1963, 
Ernst, født d. 17.-8.-1964, Geert, 

født d. 28.-8.-1966, og Thomas, født d. 4.-7.-1968.
J.C.J. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-5.-1962 fra sin 
far Ernst Peter Jensen, nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 40 ha. Der er forpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført omkring 1880 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af 
kostald, spaltestald til ungdyr, lade og foderhus, alle fra 1980, der er gylletank og 
udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 63 årskøer, 100 ungdyr og 
35 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 2 heste. Planteproduktionens salgsafgrø
der er korn, raps og ærter. På 
gården er der 3 traktorer, 2 
markvandingsanlæg, plantørreri 
med kold luft. Sønnen Gert er 
fast medhjælper og der bruges 
maskinstation til høst.
J.C.J. ejer og driver også Dam
husvej 15, den er på 30 ha. og 
ejendomsskyld 530.000. Maskinhu
set er fra 1990 og sønnen Geert 
bor i stuehuset.

DRAVEDVEJ 4, "BROVANG", 6240 LØGUMKLOSTER, tlf. 74-743093.
HOLGER SØRENSEN, landmand, født d. 9.-8.-1936, søn af Kathrine og Andreas Sø
rensen, gift d. 5.-6.-1965 med Bente Marie Schmidt, medhjælpende hustru, født d. 
25.-9.-1942, datter af Marie og Niels Schmidt. Parret har børnene: Finn, født d. 
10.-7.-1966, Mette, født d. 15.-7.-1969, og Jesper, født d. 20.-9.-1973.
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H.S. har været på Korinth Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-11.-1967 fra sin 
far Andreas Sørensen, som byggede den i 1929.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 56 ha., heraf tilkøbt 32 ha. Der er forpagtet 18 ha. 
Stuehuset er opført i 1929 og restaureret i 1973. Avlsbygningerne består af kvægstald 
og svinestald, begge fra 1929, kostalden er udvidet i 1970, ungdyrstald og maskinhus 
fra 1978, lade fra 1973 og kalvestald fra 1981. Gården drives med en kvægproduktion 
på 50 årskøer, 60 ungdyr og 28 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 18 moder
får. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps, ærter og fabrikskartofler. Der er 
3 traktorer, 1 mejetærsker, 2 markvandingsanlæg, kornsilo og korntørreri med varm 
luft. På gården er der 1 fodermester og der bruges lidt maskinstation.

DRAVEDVEJ 6, 6240 LØGUM
KLOSTER, tlf. 74-745189.
ALLAN BENDESEN, gårdejer, 
født d. 2.-2.-1958, søn af Inge 
Marie og Laust Bendesen, gift d. 
9.-3.- 1991 med Karina Jensen, 
butiksassistent, født d. 7.-3.-1961, 
datter af Ella og Johannes Jen
sen. Parret har datteren Randi, 
født d. 21.-2.-1990.
A.B. har været på Riber Kjær- 
gård Landbrugsskole. Han over

tog gården d. 1.-6.-1983 fra Ingeborg Mortensen.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 53 ha., heraf tilkøbt 20 ha. Der er forpagtet 23 ha. 
Stuehuset er opført i 1958. Avlsbygningerne består af kvægstald og svinestald, begge 
fra 1958, de er ombygget til kostald i 1986, spaltestald fra 1978 og maskinhus fra 
1970, der er gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 41 årskøer, 60 ungdyr 
og 24 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er ærter. Der er 3 
traktorer, 1 markvandingsanlæg, kornsilo og korntørrri med varm luft. Maskinstation 
bruges til bl.a. høst.

DRAVEDVEJ 8, "MOSEVANG", 
6240 LØGUMKLOSTER, tlf. 74- 
744324.
TORBEN JENSEN, gårdejer, født 
d. 26.-7.-1956, søn af Inge og 
Paul Jensen, bor sammen med 
Vibeke Traneskov, syerske, født 
d. 19.-1.-1958, datter af Anne 
Lise og Holger Traneskov. Par
ret har børnene: Robert, født d. 
5.-6.-1979, og Kasper, født d. 
29.-5.-1984.
T.J. driver maskinstation. Han overtog gården d. 1.-2.-1988 fra Hans Peter Sørensen. 
Ejendomsskyld 970.000. Areal 30 ha., heraf 1 ha. med juletræer. Der er forpagtet 35 
ha. Stuehuset er opført i 1958 og tilbygget i 1976. Avlsbygningerne består af kvæg
stald, svinestald og lade, alle fra 1958, spaltestald til ungdyr fra 1964 og maskinhuse 
fra 1967 og 1976. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af frem
avlskorn og raps. Der drives maskinstation fra gården og der er 5 traktorer, 2 meje
tærskere, 1 markvandingsanlæg samt diverse maskiner til maskinstation, desuden er 
der plantørreri med kold luft. Der er 3 medhjælpere.
T.J. driver desuden faderens ejendom Korskrovej 1, 6240 Løgumkloster.

DRAVEDVEJ 9, "SKOVLY", DRAVED, 6240 LØGUMKLOSTER, tlf. 74-743166.
HANS JÜRGEN SCHLÜTER, landmand, født d. 1.-8.-1952, søn af Anna Kjerstine og 
Johan Schlüter, gift d. 25.-2.-1977 med Lilly Rigmor Christensen, medhjælpende 
hustru, født d. 10.-8.-1955, datter af Anna Lilly og Peter Ingemann Christensen. 
Parret har børnene: Karina, født d. 27.-4.-1983, og Monika, født d. 18.-6.-1979.
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Hans J. Schlüter har været på 
Gråsten Landbrugsskole. Han 
overtog gården d. 1.-5.-1977 fra 
sin far Johan Schlüter, som køb
te den i 1965.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 
26,3 ha., heraf tilkøbt 13 ha. Der 
er forpagtet 16 ha.
Stuehuset er opført i 1937. Avls
bygningerne består af kvægstald 
og svinestald, begge fra 1937, ny 
kostald, lade-maskinhus og foder

hus fra 1975, samme år blev svinestalden ombygget til til kalvestald, der er gylletank. 
Gården drives med en kvægproduktion på 45 årskøer og 100 ungdyr af racen SDM, 
desuden er der 3 får. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. På gården er der 3 
traktorer og 1 træfyr. Maskinstation bruges til høst.
H.J.S. ejer bygningerne på ejendommen Dravedvej 14.

DRAVEDVEJ 11, "KARLEBO", MOSBØL, 6240 LØGUMKLOSTER.
ANDERS RASMUSSEN, husmand, født d. 21.-3.-1907, søn af Anne Christine og Hans 
Rasmussen, gift d. 25.-3.-1937 med Frida Marie Jefsen, medhjælpende hustru, født d. 
13.-9.-1908, datter af Anne Marie og Jef Jefsen. Parret har børnene: Rasmus, født d. 
28.-3.-1938, Marius, født d. 21.-8.-1939, Hans, født i august 1942, og Laurids, født d. 
9.-3.-1947.
A.R. har været på Frederiksberg Højskole med landbrugsfag. Han overtog gården d. 
1.-4.-1937, da den blev udstykket som statshusmandsbrug, han byggede selv gården. 
Areal 16,8 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1937. Avlsbygningerne består af kvægstald, svinestald og lade
maskinhus, alle fra 1937. Gårdens besætning er 1 ammeko og 1 ungdyr, det er en 
Jerseykrydsning.

DRAVEDVEJ 12, "FREDERIKS- 
GÄRD", DRAVED, 6240 LØGUM
KLOSTER, tlf. 74-744172.
CONNI VEDEL BRØND, gårdejer, 
født d. 14.-9.-1944, datter af 
Inger og Aage Petersen, gift d. 
13.-2.-1965 med Flemming Brønd, 
teknisk direktør, født d. 19.-2.- 
1943, søn af Inge og Karlo 
Brønd. Parret har børnene: Car
sten, født d. 26.-5.-1968, Anders, 
født d. 15.-12.-1972, og Lasse, 
født d. 17.-7.-1976.
C.V.B. har været på Tønder Landbrugsskole. Hun overtog gården d. 15.-8.-1985 fra 
Hans Raun.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 42 ha. Der er forpagtet 20 ha.
Stuehuset er opført i 1782 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og svinestald, begge fra 1782, de er ombygget i 1908, lade er restaureret om
kring 1964 og garage fra 1961. Gårdens besætning er på 22 ammekøer og 14 ungdyr af 
racen Simmentaler, desuden er der 10 moderfår, 1 vædder og 16 lam af racen Texel. 
Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 1 traktor og plan
tørreri med varm luft. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

DRAVEDVEJ 13, MOSBØL, 6240 LØGUMKLOSTER, tlf. 74-775397.
PETER SØRENSEN, gårdejer, født d. 7.-2.-1939, søn af Anna og Jens Sørensen, gift d. 
28.-10.-1962 med Frauke Jespersen, medhjælpende hustru, født d. 30.-10.-1939, datter 
af Frieda og Alfred Jespersen. Parret har børnene: Jens Alfred, født d. 25.-7.-1963, 
Gert, født d. 20.-4.-1966, og Linda, født d. 7.-6.-1971.
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Peter Sørensen har været 
på Tinglev Landbrugsskole, 
han er i bestyrelsen for 
Løgumklosters tyske Land
boforening. Han overtog 
gården d. 1.-9.-1962 fra 
Peter Mattesen.
Ejendomsskyld 1.200.000. 
Areal 35 ha., heraf tilkøbt 
22 ha.
Stuehuset er opført i 1936 
og løbende restaureret.

Avlsbygningerne består af kvægstald, lade og svinestald, alle fra 1936, de er ombygget 
til spaltestald for køer og ungdyr i 1983, samme år blev der bygget lade-maskinhus, 
der er gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 40 årskøer, 50 ungdyr og 
24 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og 
ærter. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo og korntørreri med varm luft. 
Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
P.S. ejer og driver også Assetvej 3, den er på 24,8 ha. og ejendomsskylden er 550.000.
Nuværende ejer er 3. generation på gården.

DRAVEDVEJ 17, "ELLEHUS", ELLEHUS, 6240 LØGUMKLOSTER, tlf. 74-775501.
BJARNE PETERSEN SCHMIDT, gårdejer, født d. 16.-3.-1967, søn af Johanne og Hans 
Pedersen Schmidt.
B.P.S. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-3.-1989 fra 
Martin Hermannsen.
Areal 82 ha., heraf 10 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1990. Avlsbygningerne består af svinestalde fra 1987 og 1988, 
lade fra 1850 og maskinhus fra 1979, der er 2 gylletanke. Gården drives med ensvine- 
produktion på 125 årssøer, der produceres ca. 2.000 slagtesvin årligt. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er raps, ærter og korn. Der er 5 traktorer og der anvendes stald
varme til opvarmning af stuehuset. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

DRAVEDVEJ 18, MOSBØL, 6240 LØGUMKLOSTER, tlf. 74-775253.
CHRISTIAN WINTHER, gårdejer, født d. 10.-5.-1928, søn af Else og Ole Winther. 
C.W. overtog gården i 1972 fra sin far Ole Winther.
Areal 30 ha., heraf tilkøbt 20 ha., der er 3 ha. mose.
Stuehuset er opført i 1936. Avlsbygningerne består af kvægstald og svinestald fra 
1936, lade fra 1960 og foderhus fra 1978. Gården drives med en kvægproduktion på 9 
årskøer, 10 ungdyr og 3 tyre af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. 
Der er 2 traktorer. Maskinstation bruges til høst.

ELLEHUSVEJ 1, "LUNDSGAARD", ØSTER HØJST, 6240 LØGUMKLOSTER, tlf. 74- 
775441.
JEEP ZWANENBURG, gårdejer, født d. 30.-10.-1963, søn af Gretha og Jelle Zwanen- 
burg, gift d. 29.-8.-1986 med Wietske Oranjewoud, medhjælpende hustru, født d. 1.- 
2.-1965, datter af Marijke og Durk Oranjewoud, Holland. Parret har børnene: Marijke, 
født d. 10.-3.-1989, og Jelle, født d. 10.-9.-1990.
J.Z. har været på landbrugsskole i Holland. Han overtog gården d. 1.-11.-1987 fra Lars 
Schmidt.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 38 ha., heraf 0,5 ha. skov og 1 ha. eng. 
Stuehuset er opført i 1870 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kostald 
fra 1964 og svinestalde fra 1959, de er ombygget til kostald i 1988, garage og vogn
port fra 1960, lader fra 1923 og 1978 samt maskinhus fra 1950. Gården drives med en 
kvægproduktion på 55 årskøer og 50 ungdyr af racen SDM. Der er 3 traktorer, 1 mark
vandingsanlæg, kornsilo og korntørreri med varm luft. Maskinstation bruges til en del 
af markarbejdet.



ELLEHUSVEJ 2, "LUNDSGAAR- 
DE", MOSBØL, 6240 LØGUMKLO
STER, tlf. 74-775479.
HERMANN LORENZEN, gårdejer, 
født d. 29.-8.-1952, søn af Hanna 
Margrethe og Peter Lorenzen, 
gift d. 9.-8.-1986 med Elke Mat
zen, medhjælpende hustru, født 
d. 9.-8.1963, datter af Edith og 
Marco Matzen. Parret har tvillin
gerne Ella og Elba, født d. 18.- 
5.-1987, og Herdis, født d. 8.- 
4.-1990.

H.L. har været på Gråsten Landbrugsskole, han er formand for LHN Tønderkredsen. 
Han forpagtede gården d. 1.-7.-1985 og overtog den d. 1.-7.-1991 fra sin far Peter 
Lorenzen. Der er påbegyndt omstilling til økologisk drift.
Areal 105 ha., heraf 12 ha. skov og 9 ha. eng. Der er forpagtet 25 ha. 
Alle bygningerne nedbrændte i 1870 og avlsbygningerne brændte igen i 1969. Stuehuset 
blev genopført i 1870 og er løbende restaureret. Avlsbygningerne blev i 1969 genop
ført med kvægstald, svinestald og lade, svinestalden er delvis ombygget til kvægstald, 
maskinhus fra 1983, der er 2 gylletanke. Gården drives med en kvægproduktion på 65 
årskøer, 75 ungdyr og 35 slagtekalve af racen SDM, der er 3 årssøer, der producere 
ca. 60 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, ærter, raps og 
fabrikskartofler. Der er 6 traktorer, halvpart i mejetærsker, 2 markvandingsanlæg, 
kornsilo, plantørreri med kold samt korntørreri med varm luft. På gården er der 1 
fodermester, 1 fast medhjælper og 1 skoledreng til hjælp.
H.L. ejer og driver også Ellehusvej 4, den er på 36 ha. Bygninger og 4-5 ha. tilbage
købes af sælgeren Bent Skov.

ELLEHUSVEJ 4, "VEDBÆK", 
VEDBÆK/MOSBØL, 6240 LØGUM
KLOSTER, tlf. 74-775178.
BENT SKOV, gårdejer, født d. 
12.-4.-1934, søn af Johanne og 
Joakim Skov, gift d. 22.-5.-1959 
med Christine Clausen, medhjæl
pende hustru, født d. 1.-9.-1930, 
datter af Pauline og Nissen O. 
Clausen. Parret har børnene: 
Paul Anker, født d. 9.-11.-1959, 
Henry, født d. 29.-9.-1961, Arne, 
født d. 5.-12.-1963, og Birthe, født d. 22.-3.-1966.
B.S. overtog gården d. 1.-4.-1961 fra sine svigerforældre Pauline og Nissen O. 
Clausen.
Areal 40 ha., der er frasolgt 35 ha.
Stuehuset er opført omkring 1880 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af 
kvægstald, hestestald og svinestald, alle fra 1880, de er delvis ombygget til stuehus, 
svinestald fra 1963/64, kostald fra 1975 senere tilbygget, lade fra 1920, samt maskin
hus, som er tilbygget flere gange. Gårdens besætning er på 2 ammekøer og 2 ungdyr 
af en kødkvægsrace.

ELLEHUSVEJ 5, "NY VEDBÆK", ELLEHUS, 6240 LØGUMKLOSTER, tlf. 74-775540. 
ARNE SKOV, gårdejer, født d. 5.-12.-1963, søn af Christine og Bent Skov, gift d. 
21.-5.-1988 med Ellen Christiansen, ekspedient, født d. 6.-6.-1962, datter af Marie og 
Villy Christiansen. Parret har børnene: Jesper, født d. 23.-4.-1987, og Gitte, født d. 
19.-2.-1990.
A.S. er kreaturslagter i Bylderup Bov og har været på Ladelund Landbrugsskole. Han 
overtog gården d. 1.-8.-1986 fra Jes Christensen. Gården er udstykket fra Vedbækvej 
4 i 1956.
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Ejendomsskyld 610.000. Areal 16,2 ha. Der er forpagtet 13 ha.
Stuehuset er opført i 1956 og restaureret i 1987. Avlsbygningerne består af kvægstald, 
svinestald og lade, alle fra 1956, samt maskinhus fra 1966. Gården drives udelukkende 
med planteproduktion bestående af korn, raps, ærter og fabrikskartofler. Der er 1 
traktor, 1 markvandingsanlæg, plansilo, korntørreri med varm luft. Maskinstation 
bruges til en del af markarbejdet.

ELLEHUSVEJ 6, "SVINBORG", ELLEHUS, 6240 LØGUMKLOSTER, tlf. 74-775396. 
NIS RICHARD NISSEN, gårdejer, født d. 11.-3.-1942, søn af Elisabeth og Wilhelm 
Nissen.
N.R.N. arbejder ved Hartmann i Tønder. Han overtog gården d. 1.-4.-1965 fra sin mor 
Elisabeth Nissen, faderen byggede gården i 1936/37.
Ejendomsskyld 700.000. Areal 21,8 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1936 og restaureret i 1980. Avlsbygningerne består af kvæg- og 
svinestalde fra 1936, som er ombygget til kvæg i 1963, ny svinestald fra 1963 og 
lade-maskinhus fra 1936.

A.M.H.T. har været på Gråsten Landbrugsskole, 
MD-Food. Han overtog gården d. 1.-9.-1972 fra sin

ELLEHUSVEJ 8, ELLEHUS, 6240 
LØGUMKLOSTER, tlf. 74-775145. 
ANTON MATHIAS HANSEN TRIP, 
gårdejer, født d. 22.-2.-1942, søn 
af Ella og Anton Chr. Trip, gift 
d. 15.-7.-1966 med Ellen Marie 
Madsen, medhjælpende hustru, 
født d. 19.-5.-1947, datter af 
Marie og Ejner Madsen. Parret 
har børnene: Dorte, født d. 24.- 
9.-1966, og Bjarne Anton, født d. 
20.-5.-1975.
han er kredsrepræsentant for 
far Anton Chr. Trip, som købte

den af staten i 1947. Gården har før den tid været en såkaldt Vogelsanggård under 
den tyske stat.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 52,5 ha., heraf tilkøbt 26 ha. Der er forpagtet 18 ha. 
Stuehuset er opført i 1937 og restaureret i 1978. Avlsbygningerne består af kvægstald, 
hestestald og svinestald, alle fra 1937, de er ombygget til svin og kvæg i 1972, og 
igen ombygget til kostald i 1978, spaltestald fra 1975, lade fra 1937 ombygget til 
stald i 1978, ny lade fra 1978, maskinhuse fra 1960 og 1986, der er gylletank og inden
dørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 40 årskøer, 65 ungdyr og 25 
slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. 
Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, kornsilo, korntørreri med 
varm luft samt 5 vindmølleanparter. Der er 1 skoledreng til hjælp og der bruges lidt 
maskinstation.

ELLEHUSVEJ 11, ELLEHUS, 6240 LØGUMKLOSTER, tlf. 74-775398.
GERHARD HINRICHSEN THOMSEN, gårdejer, født d. 13.-5.-1933, søn af Therese og 
Christian Thomsen, gift d. 26.-3.-1960 med Nancy Marie Rewitz, rengøringsassistent, 
født d. 7.-4.-1941, datter af Karen og Johan Rewitz. Parret har børnene: Gunnar, født 
d. 19.-1.-1962, og Mona, født d. 1.-7.-1965.
G.H.T. arbejder ved Løgumkloster Kommune. Han overtog gården d. 15.-3.-1960 fra 
sin far Christian Thomsen, der byggede den som statshusmandsbrug i 1925.
Ejendomsskyld 690.000. Areal 11,3 ha. Der er bortforpagtet 9 ha.
Stuehuset er opført i 1925 og tilbygget i 1976. Avlsbygningerne består af kvægstald og 
svinestald, begge fra 1925, de er ombygget til kvæg i 1964, ny svinestald fra 1964, 
lade fra 1956 og maskinhus fra 1966. Gårdens besætning er 2 ammekøer og 2 ungdyr 
af en kødkvægsrace. På gården er der 2 traktorer.
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Ejendomsskyld 830.000. Areal 46,9 ha., heraf tilkøbt 
ha. plantage.

ELLUM BYGADE 1, ELLUM, 
6240 LØGUMKLOSTER, tlf. 
74-743264.
ENEWALD HANSEN, gårdejer, 
født d. 12.-12.-1922, søn af Gun
da Marie og Christian P. Hansen. 
E.H. har været på Gråsten Land
brugsskole. Han forpagtede går
den i 1963 og overtog den i 1968 
fra sin far Christian P. Hansen, 
nuværende ejer er 3. generation 
på gården.
3 ha., der er 7,2 ha. mose og 2

Stuehuset er opført omkring 1810 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af 
kvægstald og svinestald, begge fra 1912, de er tilbygget i 1928 og ombygget i 1960, 
maskinhus fra 1948. Der har tidligere været drevet kro og købmandsforretning fra 
gården. Besætningen er på 2 årskøer, 21 ungdyr og 48 stude af racen SDM. Plante
produktionens salgsafgrøde er korn. På gården er der 2 traktorer, plantørreri med kold 
luft. Der bruges lidt maskinstation.
E.H. ejer også aftægtshuset Ellum Bygade 8, det er vurderet til 280.000.

ELLUM BYGADE 7, ELLUM, 
6240 LØGUMKLOSTER, tlf. 
74-743889.
MAX NIELSEN, gårdejer, født d.
24.-4.-1943, søn af Minna og 
Georg Nielsen.
M.N. har været på Riber Kjær- 
gård Landbrugsskole. Han over
tog gården d. 1.-1.-1970 fra sin 
far Georg Nielsen, som købte 
den i 1934.
Ejendomsskyld 750.000. Areal 
29,7 ha. Stuehuset er opført omkring 1830 og løbende restaureret. Avlsbygningerne 
består af kvægstald og svinestald, begge fra 1897, de er om- og tilbygget til kvæg
stalde i 1962, samt maskinhuse fra 1970 og 1985. Gården drives med en kvægproduk
tion på 20 årskøer og 50 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er 
korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, plansilo og korntørreri 
med varm luft. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

ELLUM BYGADE 27, ELLUM, 6240 LØGUMKLOSTER, tlf. 74-744368.
FREDERIK BRUNHØJ JENSEN, landmand, født d. 11.-3.-1941, søn af Mariane og 
Hans Brunhøj Jensen, gift d. 13.-4.-1974 med Else Richter, økonomaassistent, født d. 
20.-3.-1953, datter af Anna og Daniel Richter. Parret har børnene: Jesper, født d. 
30.-1.-1975, Lise-Lotte, født d. 20.-4.-1976, og Malene, født d. 4.-2.-1984.
F.B.J. overtog gården i 1970 fra sin far Hans Brunhøj Jensen, som købte den i 1937, 
ejendommen har tidligere været jernbanestation.
Ejendomsskyld 550.000. Areal 15,8 ha., heraf tilkøbt 9 ha., der er 1,7 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1887 og restaureret i 1975. Avlsbygningerne består af maskin- 
lade fra 1976, som er ombygget til svin og senere til kvæg, svin og heste, maskinhus 
fra 1980. Gårdens besætning er på 7 ammekøer, 6 ungdyr og 3 slagtekalve, det er 
krydsninger med bla. DRK, desuden er der 1 tyr, 2 avlshopper og 1 føl. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er fabriks- og spisekartofler. På gården er der 2 traktorer og 1 
markvandingsanlæg. Der bruges lidt maskinstation og sønnen har 1 mejetærsker.

FRIFELTVEJ 1, "FRIFELT", ØSTER HØJST, 6240 LØGUMKLOSTER, tlf. 74-775287. 
ARNE PETER ANDERSEN, gårdejer, født d. 22.-11.-1938, søn af Maria Mathilde og 
Peter Christian Andersen, gift d. 9.-3.-1968 med Margit Lassen, medhjælpende hustru,
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født d. 12.-11.-1945, datter af 
Christine og Vagn Roust Lassen. 
Parret har børnene: Peter Vagn, 
født d. 1.-11.-1968, og Jan, født 
d. 16.-4.-1971.
Arne P. Andersen har været på 
Ryslinge Højskole med landbrugs
fag, han er kredsrepræsentant 
for MD-Foods. Han overtog går
den d. 1.-3.-1969 fra Anton Jør
gensen.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 
47,5 ha., heraf tilkøbt 12,5 ha.

Der er forpagtet 7,5 ha.
Stuehuset er opført i 1769 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald, hestestald og svinestald, alle fra 1769, de er ombygget til kostald i 1971 og 
senere ombygget til ungdyrstald i 1983, samme år blev der bygget foderhus og ny 
kostald, lade og maskinhuse fra 1975 og 1991, der er udendørs køresiloer og gylletank. 
Gården drives med en kvægproduktion på 63 årskøer, 70 ungdyr og 30 slagtekalve af 
racen Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og ærter. Der er 3 traktorer, 
1 markvandingsanlæg, kornsilo, korntørreri med varm luft. På gården er der 1 fast 
medhjælper og der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.

FÆLLEDVEJ 1, VESTER TERP FÆLLED, 6140 LØGUMKLOSTER, tlf. 74-745850.
AKSEL EDUARD HANSEN, gårdejer, født d. 27.-2.-1958, søn af Margrethe og Hans 
Jørgen Hansen, gift d. 27.-4.-1990 med Lajla Hansen, udearbejdende, født d. 14.-9.- 
1961, datter af Lis Hansen. Parret har sønnen Frank, født d. 19.-2.-1981.
A.E.H. er uddannet driftsleder fra Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården d. 
10.-3.-1989 fra Jens Lauritsen.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 50 ha., heraf 2 ha. skov og mose. Der er forpagtet 25 
ha. Stuehuset er opført i 1900 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stalde fra 1962 og 1979, spaltestald til ungdyr fra 1973 tilbygget i 1979, maskinhus 
fra 1973, lade og foderhus fra 1979, der er udendørs køresilo. Gården drives med en 
kvægproduktion på 57 årskøer og 100 ungdyr af racen SDM, desuden er der 2 avlsheste 
af racen Dansk Varmblod. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og korn. Der er 
3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 finsnitter, 1 roeoptager med tank, plansilo og korn
tørreri med varm luft. På gården er der 1 fast medhjælper.
Staldbygningerne til naboejendommen er lejet.

FÆLLEDVEJ 2, V. TERP, 6240 LØGUMKLOSTER, tlf. 74-743887.
ERWIN CLAUSEN, landmand, født d. 7.-2.-1961, søn af Kia og Paul Clausen.
E.C. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole, hvorfra han har taget grønt bevis, 
han er kasserer i Den tyske Landboforening i Løgumkloster. Han overtog gården d. 
1.-1.-1988 fra sin far Paul Clausen, som købte den i 1959, den blev udflyttet i 1972 
fra "Teglgaard", Vinumvej 3 i Løgumkloster.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 55 ha. Der er forpagtet 23,5 ha.
Stuehuset er opført i 1972. Avlsbygningerne består af kostald fra 1972-73, spaltestald 
til ungdyr fra 1985 og lade-maskinhus fra 1972. Gården drives med en kvægproduktion 
på 38 årskøer, 33 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgs
afgrøder er korn, raps og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandings
anlæg og kornsilo. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

FÆLLEDVEJ 6, V. TERP FÆLLED, 6240 LØGUMKLOSTER, tlf. 74-743299.
JAKOB PETER CHRISTIAN PAULSEN, gårdejer, født d. 7.-5.-1926, søn af Ella og 
Adelbert Paulsen, gift d. 25.-5.-1954 med Erna Petersen, medhjælpende hustru, født d. 
6.-2.-1930, datter af Magda og Niels Petersen. Parret har datteren Ingrid, født d. 
22.-6.-1955.
J.P.C.P. forpagtede gården i 1955 og overtog den i 1962 fra sin far Adelbert Paulsen. 
Gården er flyttet ved en jordfordeling og er nyopført i 1962.
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Ejendomsskyld 860.000. Areal 34 
ha., heraf tilkøbt 20 ha. Der er 
forpagtet 9 ha.
Fælledvej 6's stuehus er opført i 
1962. Avlsbygningerne består af 
kvægstald fra 1962, som er til
bygget kostald i 1970, spaltestald 
fra 1974, svinestald fra 1962, 
anvendes nu som kalvestald, og 
lade-maskinhus fra 1962 tilbygget 
2 gange. Gården drives med en 
kvægproduktion på 26 årskøer,

30 ungdyr og 35 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, 
raps og ærter. Der er 2 traktorer, maskinstation bruges til høst.

FÆLLEDVEJ 7, V. TERP FÆL
LED, 6240 LØGUMKLOSTER, 
tlf. 74-745203.
MARINUS NISSEN, landmand, 
født d. 10.-7.-1956, søn af Sigrid 
og Bent Nissen, gift d. 15.-10.-1977 
med Margrethe Konstmann, pæ
dagogmedhjælper, født d. 29.-12.- 
1958, datter af Agnete og Peter 
Konstmann. Parret har børnene: 
Klaus, født d. 1.-5.-1976, Dor
the, født d. 26.-1.-1979, og Ja
kob, født d. 17.-8.-1983.
M.N. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-1.-1984 
fra sin far Bent Nissen, som byggede den i 1954-55.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 40 ha. Der er forpagtet 85 ha.
Stuehuset er opført i 1954 og restaureret i 1989. Avlsbygningerne består af kvægstald 
og svinestald, begge fra 1954, de er ombygget til kostald i 1972, svinestald fra 1967, 
lade og spaltestald fra 1978 og maskinhus fra 1970, der er udendørs køresilo. Gården 
drives med en kvægproduktion på 34 årskøer, 56 ungdyr og 20 slagtekalve af racen 
SDM, desuden produceres 200 slagtesvin årligt og der er 2 ammekøer og 2 ungdyr. 
Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps, ærter og fabrikskartofler. På gården 
er der 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, 1 gummiged, plantørreri med 
varm luft. Der bruges lidt maskinstation.

FÆLLEDVEJ 13, V. TERP FÆLLED, 6240 LØGUMKLOSTER, tlf. 74-743877.
SØREN WARMING, husmand, født d. 22.-5.-1925, søn af Kathrine og Paul Warming, 
gift d. 21.-5.-1955 med Irma Clausen, medhjælpende hustru, født d. 30.-12.-1932, 
datter af Ingeborg og Andreas Clausen. Parret har børnene: Connie, født d. 21.- 
6.-1957, og Jytte, født d. 25.-3.-1961.
S.W. er uddannet landbrugssmed. Han overtog gården i 1954, da den blev udstykket 
som statshusmandssbrug, han byggede selv ejendommen.
Ejendomsskyld 650.000. Areal 20 ha., heraf tilkøbt 7,5 ha.
Stuehuset er opført i 1954-5 o løende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald, svinestald og lade, alle fra 1954, endnu en lade fra 1959, foderhus fra 1968 og 
maskinhus fra 1974. Gårdens besætning er på 13 ungdyr af racen SDM, desuden er der 
4 årssøer, der produceres ca. 60 slagtesvin årligt, der er 4 græskøer. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 4 traktorer, kornsilo og korntørreri 
med varm luft. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

FÆLLEDVEJ 17, V. TERP FÆLLED, 6240 LØGUMKLOSTER.
EGON ERIKSEN, gårdejer, født d. 21.-3.-1954, søn af Cecilie og Erik Eriksen, gift d. 
30.-9.-1978 med Ingrid Paulsen, omsorgsmedhjælper, født d. 22.-6.-1955, datter af 
Erna og Jakob Paulsen. Parret har børnene: Annette, født d. 17.-2.-1981, og tvillin-
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gerne Tina og Gitte, født d. 30.-8.-1984.
E.E. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården d. 21.-3.-1976 
fra Anton Carl.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 33 ha., heraf tilkøbt 6 ha. Der er forpagtet 37 ha. 
Stuehuset er opført i 1953 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og svinestald, begge fra 1953, de er ombygget til kostald i 1976, lade fra 1978 
ombygget til kvæg i 1980, maskinhus fra 1982 og foderhus fra 1988, der er indendørs 
køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 62 årskøer og 75 ungdyr af racen 
SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 3 traktorer og 1 mark
vandingsanlæg. På gården er der 1 deltids medhjælper og der bruges en del maskin
station.

GENVEJ 4, V. TERP, 6240 LØGUMKLOSTER, tlf. 74-743377.
HANS PETER JACOBSEN, gårdejer, født d. 30.-4.-1928, søn af Elene og Hans Ander
sen Jacobsen, gift d. 28.-4.-1956 med Ella Brødsgaard, medhjælpende hustru, født d. 
6.-6.-1925, datter af Cathrine og Jens Jørgen Andersen Brødsgaard. Parret har bør
nene: Lis, født d. 24.-2.-1957, Hans, født d. 15.-6.-1959, og Jens, født d. 1.-9.-1961. 
H.P.J. forpagtede gården d. 1.-4.-1956 til han overtog den i 1961 fra sin far Hans 
Andersen Jacobsen, som købte gården i 1934.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 47 ha., heraf tilkøbt 7 ha., der er 1 ha. skov. Der er 
forpagtet 4 ha.
Stuehuset er opført i 1928 og løbende restaureret, den er udbygget med loftlejlighed i 
1956. Avlsbygningerne består af kvægstald, svinestald og lade, alle fra 1928, svine- 
stalden er ombygget til kvæg i 1974, maskinhus fra 1968. Gårdens besætning er på 10 
ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der 
er 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg, kornsilo og korntørreri med varm luft. Maskin
station bruges til høst.

GINEGÅRDSVEJ 1, "LYKOUSMIN- 
DE", KISBÆK, 6240 LØGUMKLO
STER, tlf. 74-745218.
JENS LYKOU PETERSEN, gård
ejer, født d. 16.-2.-1960, søn af 
Ina og Ingemann Lykou Petersen, 
gift d. 10.-11.-1984 med Gitte 
Juhl, medhjælpende hustru, født 
d. 16.-11.-1964, datter af Grethe 
Juhl. Parret har børnene: Micha
el, født d. 22.-8.-1987, og Tom
my, født d. 23.-8.-1989.

J.L.P. har været på Korinth og Gråsten landbrugsskoler, han er i bestyrelsen for 
Hellevad Andelsmejeri. Han overtog gården d. 1.-8.-1984 fra Tage Schack, som byg
gede den i 1964-65.
Ejendomsskyld 3.500.000. Areal 57,5 ha., heraf tilkøbt 20 ha. Der er forpagtet 7 ha. 
Stuehuset er opført i 1964. Avlsbygningerne består af kvægstald og svinestald, begge 
fra 1964, de er ombygget til kostald og tilbygget igen i 1977, ungdyrstald i foderlade 
fra 1987, foderlade fra 1987 og maskinhus fra 1979, der er indendørs køresilo og 
gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 60 årskøer, 65 ungdyr og 35 slag
tekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 3 
traktorer, 1 markvandingsanlæg og korntørreri med varm luft. På gården er der 1 
skoledreng til hjælp og der bruges en del maskinstation.

GINEGÅRDSVEJ 2, KISBÆK, 6240 LØGUMKLOSTER, tlf. 74-744241.
VAGN MØLLER, landmand, født d. 9.-9.-1949, søn af Marie og Niels Christian Møller, 
gift d. 8.-9.-1973 med Anne Jæger, medhjælpende hustru, født d. 18.-11.-1953, datter 
af Mary og Niels Jæger. Parret har børnene: Lisa, født d. 9.-7.-1973, Per, født d. 
10.-1.-1975, Kristian, født d. 31.-5.-1978, og Jonna, født d. 2.-5.-1982.
V.M. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-8.-1973 
fra Peter Petersen.
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Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 19 ha. Der er forpagtet 20 ha.
Stuehuset er opført i 1967. Avlsbygningerne består af kvægstald og svinestald, begge 
fra 1967, de er ombygget til kostald i 1975, spaltestald til ungdyr fra 1982, lade fra 
1967 og maskinhus fra 1990. Gården drives med en kvægproduktion på 60 årskøer og 
80 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer 
og 2 markvandingsanlæg. Maskinstation bruges en del.
V.M. ejer og driver også Gravlundmark 2, 6240 Løgumkloster, den er på 17,5 ha. og 
har en ejendomsskyld på 650.000.

GINEGÅRDSVEJ 4, "KARENMARIESMINDE", ØSTER TERP, 6240 LØGUMKLOSTER, 
tlf. 74-743962. ERIK SØRENSEN, gårdejer, født d. 23.-2.-1940, søn af Alma og Peter 
Sørensen, gift d. 19.-10.-1963 med Karen Marien Jensen, medhjælpende hustru, født d. 
24.-4.-1945, datter af Anne-Elisa og Christian Jensen. Parret har børnene: Dorte, født 
d. 21.-2.- 1964, Hans, født d. 1.-8.-1966, og Claus, født d. 5.-1.-1975.
E.S. overtog gården d. 1.-3.-1963 fra Statens Jordlovsudvalg, han byggede selv gården. 
Ejendomsskyld 890.000. Areal 20 ha., heraf tilkøbt 7 ha. Der er forpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført i 1963. Avlsbygningerne består af kvægstald og svinestald, begge 
fra 1963, de er ombygget til kostald i 1978, lader fra 1963 og 1979 og maskinhus fra 
1988. Gården drives med en kvægproduktion på 40 årskøer, 70 ungdyr og 25 slagte
kalve af racen SDM, desuden produceres der 600 slagtesvin årligt. Planteproduktionens 
salgsafgrøder er korn og ærter. Der er 3 traktorer og 1 markvandingsanlæg. Maskin
station bruges til lidt af markarbejdet. E.S. ejer og driver også Gravlundvej 2, 6240 
Løgumkloster, den er på 20 ha. og har en ejendomsskyld på 820.000. Stuehuset er 
udlejet og staldbygningen bruges til kvæg og svin.

N.H.J. er uddannet kontrolassistent. Han overtog 
Jordlovsudvalg.

GINEGÅRDSVEJ 7, "TYRKIET", 
ØSTER TERP, 6240 LØGUMKLO
STER, tlf. 74-743126.
NIELS HELMER JENSEN, land
mand, født d. 17.-12.-1930, søn 
af Nielsine og Carl Jensen, gift 
d. 28.-7.-1956 med Grethe Schmidt, 
hjemmehjælper, født d. 23.-10.- 
1931, datter af Emilie og Chri
stian Schmidt. Parret har børne
ne: Niels Anker, født d. 10.-3.- 
1957, og Helge, født d. 4.-2.-1959. 

gården d. 1.-2.-1958 fra Statens

Ejendomsskyld 970.000. Areal 23 ha., heraf tilkøbt 11 ha. Der er forpagtet 10 ha. 
Stuehuset er opført i 1940 og restaureret 1975-77. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og svinestald, begge fra 1927, de er ombygget til ungkvægstald, kostald og 
maskinhus fra 1973 og lade fra 1974. Gården drives med en kvægproduktion på 40 
årskøer og 55 ungdyr af racen SDM. Der er 2 traktorer og 1 markvandingsanlæg. På 
gården er der 1 skoledreng til hjælp og der bruges en del maskinstation.

GINEGÅRDSVEJ 9, "GINEGAARD", 
ØSTER TERP, 6240 LØGUMKLO
STER, tlf. 74-747277.
LARS PETER STIGSEN, gårdejer, 
født d. 9.-9.-1928, søn af Petre 
og Laurids Stigsen, gift d. 1.-5.- 
1953 med Karoline Møller, med
hjælpende hustru, født d. 11.-7.- 
1929, datter af Olga og Anton 
Møller. Parret har børnene: Pe
tre, født d. 10.-8.-1955, Inger 
Lise, født d. 25.-3.-1958, og An
ne Marie, født d. 22.-8.-1960.
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L.P.S. har været på Gråsten Landbrugsskole, han er medlem af Menighedsrådet. Han 
overtog gården d. 1.-4.-1963 fra Jordlovsudvalget. Parret har været bestyrer på 
ejendommen fra d. 1.-4.-1953 til d. 1.-4.-1963.
Ejendomsskyld 920.000. Areal 21,7 ha., heraf tilkøbt 11 ha. Der er bortforpagtet 21 
ha. Stuehuset er opført i 1860 og restaureret i 1963. Avlsbygningerne består af ko
stald og svinestald, begge fra 1963, løsdriftsstald fr 1974, lade fra 1989 og maskinhus 
fra 1969. På gården er der 2 traktorer.

GINEGÅRDSVEJ 13, ØSTER 
TERP, tlf. 74-777247.
JOHANNES NIELSEN, gårdejer, 
født d. 30.-11.-1931, søn af Jo
hanne Marie og Johannes Niel
sen, gift d. 28.-7.-1957 med Gur
li Clausen, hjemmehjælper og 
medhjælpende hustru, født d. 
11.-2.-1937, datter af Frieda Ma
thilde og Andreas Bejer Clausen. 
Parret har børnene: Ole, født d. 
5.-1.-1958, Irene, født d. 23.- 
3.-1959, og Finn, født d. 19.-7.- 
1964.

J.N. driver lidt maskinstation og har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog 
gården i 1957 fra Statens Jordlovsudvalg, han byggede selv ejendommen i 1957.
Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 40 ha., heraf tilkøbt 28 ha.
Stuehuset er opført i 1957 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1957, som er ombygget til spaltestald til ungdyr i 1969, svinestalde fra 1957 
og 1978, foderhus fra 1967 og maskinhus fra 1970. Gården drives med en slagtesvine
produktion på 2.300 stk. årligt, desuden er der 15 ammekøer, 20 ungdyr og 90 tyre
kalve af blandet kødkvægsracer. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, grøntpiller 
og ærter. På gården er der 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, 3 roe- 
såmaskiner, kornsilo, plansilo, korntørreri med varm luft og 2 korntørreringsvogne. 
Der bruges lidt maskinstation samt lidt løs medhjælp, der er 1 skoledreng til hjælp.

GRAVLUNDMARK 1, GRAVLUND
MARK, 6240 LØGUMKLOSTER, 
tlf. 74-744924.
HENNING SCHRØDER, gårdejer, 
født d. 1.-2.-1957, søn af Helene 
og Christian Schrøder, gift d. 
20.-6.-1987 med Christa Friis, 
husmor, født d. 22.-10.-1963, dat
ter af Erika og Hans Jørgen Fri
is. Parret har børnene: Allan, 
født d. 20.-10.-1982, Tanja, født 
d. 27.-5.-1984, Randi, født d.
4.-2.-1988, og Pia, født d. 10.-10.-1990.
H.S. er husbondafløser og har været på Ladelund Landbrugsskole, han er i bestyrelsen 
for Løgumkloster Husmandsforening. Han overtog gården d. 1.-8.-1987 fra sin far 
Christian Schrøder, som bygede den i 1956.
Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 35 ha., heraf tilkøbt 17 ha. Der er forpagtet 8,5 ha. 
Stuehuset er opført i 1956. Avlsbygningerne består af kvægstald og svinestald, begge 
fra 1956, de er ombygget til svinestald i 1990, kyllingehus fra 1988, lade fra 1956 og 
maskinhus fra 1980, der er gylletank. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 
1.000 stk. årligt, desuden er der en kyllingeproduktion på 240.000 stk. årligt. Plante
produktionens salgsafgrøder er korn, raps, ærter og kartofler. Der er 2 traktorer, 1 
mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, plantørreri med varm luft. Maskinstation bruges 
til lidt af markarbejdet.
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GRAVLUNDVEJ 1, ØSTER TERP, 6240 LØGUMKLOSTER, tlf. 74-777292.
SVEND AAGE NISSEN, gårdejer, født d. 23.-6.-1955, søn af Ruth og Carl Nissen.
S.Aa.N. har været på Ladelund og Gråsten landbrugsskoler. Han overtog gården d. 
1.-4.-1979 fra sin far Carl Nissen, som byggede den i 1961.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 28 ha., heraf tilkøbt 1 ha. Der er forpagtet 23 ha. 
Stuehuset er opført i 1961. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1961, løsdrifts
stald til ungdyr og kostald i 1979, svinestald fra 1961 ombygget til kalvestald, lade 
fra 1961 og foderhus fra 1979, der er gylletank og udendørs køresilo. Gården drives 
med en kvægproduktion på 70 årskøer og 125 ungdyr af racen SDM. Der er 3 traktorer 
og 1 markvandingsanlæg. Maskinstation bruges en del.

GRAVLUNDVEJ 3, "GRÆKENLAND", GRAVLUND, 6240 LØGUMKLOSTER, tlf. 
74-77365.
ERIK SCHRØDER, gårdejer, født d. 22.-3.-1954, søn af Cecilie og Christian Schrøder, 
gift d. 11.-2.-1978 med Agnete Pedersen, pædagog, født d. 12.-2.-1950, datter af 
Nanna og Erik Pedersen. Parret har børnene: Aina, født d. 4.-7.-1978, John, født d. 
7.-5.-1983, og Kevin, født d. 3.-8.-1986.
E.S. er tankvognchauffør ved Arnå Mejeri og har været på Ladelund Landbrugsskole. 
Han overtog gården d. 1.-9.-1985 fra sin far Christian Schrøder, nuværende ejer er 3. 
generation. Ejendomsskyld 690.000. Areal 17,5 ha.
Stuehuset er opført i 1962 og restaureret i 1986. Avlsbygningerne består af kvægstald 
fra 1990, den er nyopført efter brand i 1989, der blev også genopført lade og maskin
hus. Gårdens besætning er på 12 ammekøer, 7 ungdyr og 5 slagtekalve, det er Limousi
nekrydsninger. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 2 traktorer, 
maskinstation bruges til høst.

Anna Marie, født d. 24.-7.-1958, og Jens

GRAVLUNDVEJ 4, GRAVLUND, 
6240 LØGUMKLOSTER, tlf. 74- 
777249.
JENS OVE BONDE PEDERSEN, 
gårdejer, født d. 18.-7.-1927, søn 
af Anne Marie og Jens Bonde 
Pedersen, gift d. 6.-5.-1955 med 
Nicoline Cathrine Andersen, med
hjælpende hustru, født d. 11.-7.- 
1933, datter af Mathie og Chri
stian Andersen. Parret har børne
ne: Inge, født d. 20.-9.-1956, 

Christian, født d. 9.-12.-1964.
J.O.B.P. har været i bestyrelsen for Husmandsforeningen. Han overtog gården d.
1.-3.-1955 fra Statens Jordlovsudvalg.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 23,8 ha., heraf tilkøbt 6 ha.
Stuehuset er opført i 1888 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og svinestald, begge fra 1888, de er ombygget til svinestald i 1978, sostald fra 
1976, lade-maskinhus fra 1978-79 og foderhus fra 1966, der er gylletank. Gården 
drives med en slagtesvineproduktion på ca. 500 stk. årligt. Planteproduktionens salgs
afgrøde er raps. Der er 2 traktorer, kornsilo, korntørreri med varm luft og halmfyr. 
Maskinstation bruges til høst.

GRISMOSE 2, GRISMOSE, 6240 LØGUMKLOSTER, tlf. 74-746248.
VERNER CHRISTIANSEN, gårdejer, født d. 2.-5.-1938, søn af Margrethe og Theodor 
Christiansen.
V.C. overtog gården d. 1.-4.-1964 fra Mathias Fabricius.
Ejendomsskyld 650.000. Areal 21,5 ha., heraf tilkøbt 7,5 ha.
Stuehuset er opført i 1934 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og svinestald, begge fra 1934, de er ombygget til kvægstald i 1968 og senere 
tilbygget, lade-maskinhus fra 1977. Gårdens besætning er på 16 ammekøer og 20 ung
dyr af racerne Simmentaler og DRK. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 
1 traktor, maskinstation bruges til høst.
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GRÆNSEVEJ 1, "STADEBJERG- 
GÄRD", ELLUM, 6240 LØGUM
KLOSTER, tlf. 74-743117.
ANDREAS ÅBLING PETERSEN, 
bonde, født d. 15.-2.-1939, søn af 
Karoline og Niels Endrup Peter
sen.
A.Ä.P. er uddannet lærer fra den 
frie lærerskole og har været på 
Gråsten Landbrugsskole. Han 
overtog gården d. 1.-4.-1973 fra 
Andreas Hansen.

Ejendomsskyld 700.000. Areal 35 ha., heraf tilkøbt 3 ha., der er plantet 1 ha. egeskov. 
Der er bortforpagtet 22 ha. Stuehuset er opført i 1925 og tilbygget og restaureret 
flere gange. Avlsbygningerne består af kvægstald og svinestald, begge fra ca. 1900, de 
er ombygget til bl.a. maskinhus, ny løsdriftsstald fra 1974. Gårdens besætning er på 
16 ammekøer og 22 ungdyr, krydsninger mellem Jersey og Charolais. Gården drives 
økologisk og der er 3 traktorer og halmfyr. Der bruges lidt maskinstation.
A.Ä.P. ejer og bor på ejendommen "Æ Kromm'stæj", Aspe 16, 6261 Bredebro.

GRÆNSEVEJ 4, ELLUM, 6240 
LØGUMKLOSTER, tlf. 74-743181. 
JENS PETER HATTESEN, gård
ejer, født d. 29.-9.-1927, søn af 
Ingeborg og Andreas Hattesen, 
gift d. 31.-3.-1954 med Anna 
Cecilie Hansen, medhjælpende 
hustru, født d. 24.-7.-1931, dat
ter af Gunda Mare og Johansen 
Hansen. Parret har børnene: An
dreas, født d. 17.-12.-1955, Gun
nar, født d. 25.-12.-1957, og 
Per, født d. 14.-6.-1967.
J.P.H. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-3.-1954 fra sin 
far Andreas Hattesen, som købte gården i 1911.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 52 ha., heraf tilkøbt 4 ha., der er 2 ha. skov og 1,5 
ha. mose. Der er forpagtet 2,5 ha.
Stuehuset er opført i 1942 efter en brand, det er løbende restaureret. Avlsbygningerne 
består af kvægstald fra 1911, som blev renoveret efter brand i 1942, ungkvægstald og 
kostald udbygget i 1969, svinestald og hestestald fra 1923 ombygget til svinestald i 
1969, lade fra 1911 og maskinhus fra 1974. Gården drives med en kvægproduktion på 
30 årskøer, 50 ungdyr og 16 ungtyre af racen SDM, desuden er der 4 årssøer, der pro
duceres ca. 150 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 3 
traktorer, kornsilo, korntørreri med varm luft samt træfyr. Sønnen Andreas er fast 
medhjælper, han har været på Gråsten Landbrugsskole, desuden bruges der lidt maskin
station.

GRÆNSEVEJ 10, "KOLDEMOSKIRK", ELLUM, 6240 LØGUMKLOSTER, tlf. 74-744133. 
MARTIN LUND, gårdejer, født d. 13.-12.-1960, søn af Astrid og Johannes Petersen 
Lund. M.L. har børnene: Morten, født d. 9.-8.-1985, og Søren, født d. 20.-5.-1987. 
M.L. er udlært klejnsmed. Han overtog gården d. 1.-11.-1986 fra sin morbror Karl 
Marinus Johannsen, nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 800.000. Areal 35 ha., heraf 2,5 ha. mose. Der er bortforpagtet 2,5 ha. 
Stuehuset er opført i 1890 og restaureret i 1988. Avlsbygningerne består af kvægstald 
fra 1890, svinestald fra 1944 og lade-maskinhus fra 1970. Gården drives med en slag- 
tesvineproduktion på 80 stk. årligt, der er 5 ammekøer, 2 ungdyr og 7 slagtekalve af 
racen Hereford. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og ærter. På gården er der 
2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 finsnitter og korntørreri med varm luft. Maskinstation 
bruges til lidt af markarbejdet.
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GRØNNEGÅRDSVEJ 1, "ØSTER- 
GAARD", ELLUM, 6240 LØGUM
KLOSTER, tlf. 74-743267.
AAGE THAMS, gårdejer, født d. 
3.-3.-1925, søn af Marie og Carl 
Thams, gift d. 23.-7.-1954 med 
Gerda Hansen, medhjælpende hu
stru, født d. 14.-1.-1933, datter 
af Bodil og Jens Hansen. Parret 
har børnene: Knud Olaf, født d. 
9.-5.-1955, Hanne, født d. 23.- 
6.-1958, og Jens Aage, født d. 
28.-11.-1962.

Aa.T. har været på Haslev Landbrugsskole, han har været i bestyrelsen for Løgum 
Mejeri og er i Løgumkoster Menighedsråd. Han overtog gården d. 1.-4.-1954 fra 
Martin Christian Nicolaisen.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 45 ha., heraf tilkøbt 14 ha.
Stuehuset er opført i 1915 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og svinestald, begge fra 1915, de er om- og tilbygget i 1966, lade fra 1966 og 
maskinhus fra 1978. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af 
korn, raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, kornsilo 
og korntørreri med varm luft.

GRØNNEGÅRDSVEJ 3, "GRØN- 
NEGAARD", ELLUM, 6240 LØ
GUMKLOSTER, tlf. 74-745709. 
PREBEN MIKKELSEN, gårdejer, 
født d. 5.-1.-1961, søn af Marie 
og Enevald Mikkelsen, gift d. 
18.-3.-1989 med Bente Raun Han
sen, kontorassistent, født d. 12.- 
7.-1963, datter af Elna og Arne 
Hansen. Parret har sønnen Bjar
ne, født d. 16.-7.-1989.
P.M. driver lidt maskinstation 
fra ejendommen, han har været 
1.-8.-1989 fra Peter Petersen.

på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d.

Ejendomsskyld 730.000. Areal 31 ha., heraf 5 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1890 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og svinestald, begge fra 1890, de er delvis ombygget til lade, lade-maskinhus fra 
1976. Gårdens besætninger på 1 ammeko, 1 ungdyr og 2 slagtekalve, alle krydsninger. 
Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps, ærter og kartofler. Der er 2 trakto
rer, 1 markvandingsanlæg samt kartoffelmaskiner til maskinstationsdrift. Maskinsta
tion bruges til høst.

GULDBJERGVEJ 6, ELLEHUS, 6240 LØGUMKLOSTER, tlf. 74-734588.
KARL HENRIK NIELSEN, gårdejer, født d. 5.-4.-1946, søn af Anna og Villy Nielsen, 
gift d. 23.-8.-1969 med Inge Lise Pedersen, sygeplejerske, født d. 23.-8.-1947, datter 
af Aase Inga og Sven Karl Pedersen. Parret har børnene: Sven, født d. 16.-4.-1970, og 
Jette, født d. 6.-3.-1975.
K.H.N. er formand ved Hartmann i Tønder. Han overtog gården d. 1.-1.-1984 fra 
Georg Diinwæver, som byggede den i 1925.
Ejendomsskyld 700.000. Areal 17,7 ha., heraf tilkøbt 6 ha. mose.
Stuehuset er opført i 1925 og restaureret i 1984. Avlsbygningerne består af kvægstald, 
svinestald og lade, alle fra 1925, svinestald fra 1945. Gårdens besætning er på 2 års
søer, der sælges årligt 10 smågrise og 25 slagtesvin, desuden er der 3 ammekøer og 4 
ungdyr af racen Charolais og 15 moderfå samt 1 ged. Planteproduktionens salgsaf
grøder er korn, ærter og fabrikskartofler. Der er 1 traktor, maskinstation br.'ges til 
høst.



-122-

overtog gården d. 1.-11.-1972 fra Anna Plumhoff.

GÅSBLOKVEJ 1, NR. LØGUM, 
6240 LØGUMKLOSTER, tlf. 74- 
744285.
HANS HINRICH BERTELSEN 
BLUME, gårdejer, født d. 3.-6.-- 
1939, søn af Erna og Jef Bertel
sen Blume, gift d. 1.-8.-1964 
med Anne Marie Erichsen, bog
holder, født d. 14.-12.-1938, dat
ter af Hanne Cathrine og Andre
as Erichsen.
H.H.B.B. er maskinmester. Han

Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 38 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1903 og restaureret i 1973. Avlsbygningerne består af kvægstald, 
svinestalde og lade, alle fra 1903, samt maskinhus fra 1977. På gården er 1 traktor, 1 
markboring og 8 vindmølleanparter.

GÅSBLOKVEJ 5, "GÅSBLOK", GÅSBLOK, 6240 LØGUMKLOSTER, tlf. 74-745003. 
FRANK SERRITSLEV SØNDERGAARD, gårdejer, født d. 11.-7.-1964, søn af Ingrid og 
Martin Søndergaard, bor sammen med Marianne Christensen, hjemmehjælper, født d. 
12.-12.-1961, datter af Christa og Christian Bork. Parret har børnene: Daniel, født d. 
18.-5.-1984, og Emil, født d. 30.-1.-1990.
F.S.S. har været på Tønder og Grindsted landbrugsskoler. Han overtog gården d. 1.- 
7.-1987 fra Gerd Johannsen.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 66 ha., heraf 1 ha. skov. Der er forpagtet 24 ha.
Stuehuset er opført i 1987 efter en brand. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 
1972, kalvestald fra 1864, lade fra 1912 og maskinhus fra 1977, der er udendør køre
silo og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 62 årskøer, 95 ungdyr, 35 
slagtekalve og 1 alvstyr af racen SDM, desuden er der 30 slagtesvin. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og 1 
markvandingsanlæg. På gården er der 1 fast medhjælper, desuden er der 1 skoledreng 
og der bruges lidt maskinstation.

GÅSBLOKVEJ 7, GÅSBLOK, 
6240 LØGUMKLOSTER, tlf. 
74-743489.
PETER JENSEN OG JAKOBINE 
ADELE BORG, gårdejere.
P.J.B. er født d. 25.-1.-1923, 
J.A.B. er født d. 22.-1.-1920, de 
er børn af Jakobine Cathrine og 
Jens Andersen Borg.
De 2 søskende overtog gården d. 
1.-1.-1971 fra deres mor Jakobi
ne Cathrine Borg, nuværende 
ejere er 3. generation på gården, som kom i familiens eje omkring 1863. 
Ejendomsskyld 930.000. Areal 40,3 ha. Der er bortforpagtet 11 ha.
Stuehuset er opført i 1856 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1856, kostald tilbygget i 1930, svinestald, hestestald og lade, alle fra 1856, 
og maskinhuse fra 1952 og 1965. Gårdens besætning er på 13 ungdyr af racen DRK. 
Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer. Maskinstation bruges til 
en del af markarbejdet.

GÅSBLOKVEJ 9, "Æ KLINT", GÅSBLOK, 6240 LØGUMKLOSTER, tlf. 74-743129.
GERD JOHANNSEN, gårdejer, født d. 21.-6.-1939, søn af Margot og Wilhelm Johann
sen, gift d. 11.-11.-1961 med Sigrid Henriksen, husassistent, født d. 29.-7.-1941, datter 
af Anne Marie og Peter Nielsen Henriksen. Parret har børnene: Hans, født d. 20.-5.- 
1962, Dirk, født d. 18.-5.-1964, og Anne Marie, født d. 17.-9.-1965.
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Gerd Johannsen er assistent ved 
Sønderjyllands Amt, han har væ
ret på Tinglev Landbrugsskole. 
Han overtog gården d. 1.-8.-1976 
fra Martin Paysen.
Ejendomsskyld 780.000. Areal 6,5 
ha., heraf 1,5 ha. skov. Der er 
forpagtet 3 ha.
Stuehuset er opført i 1979. Avls
bygningerne består af løsdrifts
stald fra 1989. Gårdens besæt
ning er på 7 ammekøer og 7 ung
dyr af racen Angus.

GÅSBLOKVEJ 10, GÅSBLOK, 
6240 LØGUMKLOSTER, tlf. 
74-744812.
ERLING DAMM KNUDSEN, gård
ejer, født d. 26.-2.-1953, søn af 
Margrethe og Hans Knudsen, gift 
d. 7.-7.-1979 med Inger Haugaard 
Jensen, medhjælpende hustru, 
født d. 3.-9.-1959, datter af 
Metha og Johannes Jensen. Par
ret har børnene: Torben, født d. 
17.-4.-1980, Vibeke, født d. 22.- 
5.-1982, Morten, født d. 7.-6.- 
1986, og Esben, født d. 14.-9.-1988. E.D.K. har været på Ringsted og Hammerum land
brugsskoler. Han overtog gården d. 1.-5.-1979 fra Jens Lange.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 45 ha., heraf tilkøbt 24 ha. Der er forpagtet 5 ha. 
Stuehuset er opført i 1989. Avlsbygningerne består af kalvestald fra 1952, kostald fra 
1979, lade og ungdyrstald fra 1982, maskinhus fra samme år, der er gylletank og uden
dørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 56 årskøer, 80 ungdyr og 30 
slagtekalve af racen SDM. Der er 1 traktor. Maskinstation bruges en del.

HADERSLEVVEJ 10, BEDSTED, 
6240 LØGUMKLOSTER, tlf. 74- 
777188.
CHRISTIAN HATTESEN, gård
ejer, født d. 17.-11.-1923, søn af 
Bothilde og Hans Hattesen, gift 
d. 6.-12.-1952 med Lilly Møller, 
medhjælpende hustru, født d. 
18.-5.-1927, datter af Marie og 
Brorsen Møller. Parret har tvillin
gerne Hans og Andreas, født d. 
6.-12.-1953, Maja, født d. 6.-1.- 

1957, og Dennis, født d. 2.-7.-1966.
C.H. overtog gården d. 4.-4.-1949 fra Statens Jordlovsudvalg, gården er bygget som 
mindre gårdbrug på statsjord.
Ejendomsskyld 700.000. Areal 21,8 ha., heraf tilkøbt 6 ha., der er 5 ha. eng. Der er 
bortforpagtet 21 ha.
Stuehuset er opført i 1949 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1949, som er tilbygget i 1972, svinestald fra 1949 og lade-maskinhuse fra 
1949 og 1972. Gårdens besætning er 100 slagtesvin. Der er 2 traktorer, kornsilo og 
korntørreri med varm luft.
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HEISELVEJ 1, "ANDRUP MØLLE", 
ANDRUP, 6240 LØGUMKLOSTER, 
tlf.74-777294.
GERTH PETERSEN, bestyrer, 
født d. 16.-6.-1964, søn af Karen 
og Jørgen Petersen.
G.P. kører lidt maskinstation og 
har været på Gråsten Landbrugs
skole. Han blev bestyrer d. 1.- 
10.-1987. Ejeren er tandlæge 
Erik Emmertsen, København.
Ejendomsskyld 5.200.000. Areal 
183 ha., heraf tilkøbt 140 ha., 
der er 18 ha. eng og 2 ha. skov. 
Stuehuset er opført i 1852 og 
restaureret i 1962. Avlsbygninger
ne består af kvægstald fra 1852,
som er ombygget til svin, svine

stalde fra 1962, 1974, 1977 og 1984, maskinhus fra 1972 og der er gylletank. Gården 
drives med en slagtesvineproduktion på 9.200 stk. årligt. Planteproduktionens salgsaf
grøder er korn, raps, ærter og frø. Der er 3 traktorer, 2 markvandingsanlæg, 2 plan
siloer, 4 korntørrerier med varm luft. På gården er der 1 fodermester og 1 fast med
hjælper, desuden bruges der lidt maskinstation.

HELLEVADVEJ 3, ALSLEV KRO, 
6240 LØGUMKLOSTER, tlf. 74- 
745157.
NIELS JØRGEN LUND, landmand, 
født d. 19.-9.-1960, søn af Kjer- 
stine og Richard Lund, bor sam
men med Jytte Kurtzmann Ole
sen, agronom, født d. 21.-9.-1958, 
datter af Marianne og Jørgen 
Olesen.
N.J.L. har været på Gråsten 
Landbrugsskole, hvorfra han er 
uddannet driftsleder, han er i 
bestyrelsen for Løgumkloster og 
Omegns Husmandsforening og i 
bestyrelsen for Avlsforeningen 
for RDM. Han overtog gården d.
10.-1.-1985 fra Hans Peter Byg.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 75 ha., heraf tilkøbt 22 ha.
Stuehuset er opført i 1769 og restaureret flere gange, senest i 1990. Avlsbygningerne 
består af kvægstald fra 1932, som er udvidet og ombygget i 1985, svinestald fra 1970 
ombygget til ungkvæg i 1986, lade-maskinhus fra 1950, der er gylletank og 3 udendørs 
køresiloer. Gården drives med en kvægproduktion på 48 årskøer, 60 ungdyr og 10 slag
tekalve af racerne RDM og SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, ærter, 
raps og fabrikskartofler. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 2 markvandingsanlæg, 1 
kartoffeloptager, kornsilo, plantørreri og portionstørreri, begge med varm luft. På 
gården er der 1 fast medhjælper og der bruges lidt maskinstation.

HELLEVADVEJ 4, ALSLEV, 6240 LØGUMKLOSTER, tlf. 74-777424.
PAUL DRØHSE, gårdejer, født d. 13.-3.-1957, søn af Johanne og Christian Drøhse, 
gift d. 13.-3.-1988 med Birthe Lausten Sørensen, medhjælpende hustru, født d. 26.- 
7.-1961, datter af Else og Laust Lausten Sørensen. Parret har børnene: Claus, født d. 
29.-9.-1983, og Tina, født d. 30.-11.-1986.
P.D. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-1.-1991 fra 
Laurids Christensen.
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Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 
60 ha. Der er bortforpagtet 2 ha. 
og forpagtet 25 ha. i Højer. 
Hellevadvej 4's stuehus er opført 
i 1961. Avlsbygningerne består af 
kostald, lade og maskinhus, alle 
fra 1961, svinestald fra 1965 om
bygget til ungdyrstald i 1978. 
Gården drives med en kvægpro
duktion på 60 årskøer, 90 ungdyr 
og 35 slagtekalve af racen SDM, 
der er 5 ammekøer og 6 ungdyr

af racen Limousine. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 
3 traktorer, 1 mejetærsker og 2 markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til lidt af 
markarbejdet.
P.D. har forpagtet ejendommen Langagervej 2, Højer Kommune, den er på 40 ha. og 
drives med 60 køer, 90 ungdyr og 35 slagtekalve af racen SDM. Der dyrkes korn, raps 
og ærter.

HELLEVADVE3 10, MÅRBÆK, 
6240 LØGUMKLOSTER, tlf. 74- 
777278.
THORVALD MØLLER, gårdejer, 
født d. 24.-7.-1930, søn af Hansi
ne og 3ens Møller, gift d. 21.-5.- 
1961 med Mary Thomsen, med
hjælpende hustru, født d. 24.-2.- 
1938, datter af Anne og Christi
an Thomsen. Parret har børnene: 
3ens Christian, født d. 11.-4.- 
1962, Conny, født d. 7.-5.-1963, 
Aase, født d. 5.-7.-166,og erda, 
født d. 5.-2.-1972.
T.M. overtog gården d. l.-l.- 
1960 fra sine forældre Hansine og 3ens Møller, som købte den i 1906.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 69,9 ha., heraf 8 ha. skov, hede og mose. Der er 
bortforpagtet 5 ha.
Stuehuset er opført i 1836 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kostald 
fra 1953, svinestald fra 1970, lade fra 1928 og maskinhus fra 1965. Gården drives med 
en svineproduktion på 10 årssøer, der produceres 200 slagtesvin årligt. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 3 traktorer og 1 mejetærsker.

HELLEVADVE3 12, "BÆKGAARD", 
MÅRBÆK, 6240 LØGUMKLOSTER, 
tlf. 74-777487.
KIRSTEN OG HANNE FRIIS BRO
DERSEN, begge lærere og begge 
født d. 19.-1.-1955, døtre af Kje- 
stine og Andreas Brodersen. 
H.F.B. har datteren Anne, født 
d. 30.-3.-1987.
De to søstre overtog gården d. 
1.-11.-1983 fra deres mor Kjesti- 
ne Brodersen, de er 3. generation 
på gården, som kom i slægtens 
eje i 1918.

Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 50 ha., heraf tilkøbt 3,5 ha., der er 4 ha. skov, eng og 
mose. 3orden er bortforpagtet.
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Stuehuset er opført i 1711 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og svinestald, begge fra 1711, de er ombygget i 1958 og 1976, lade-maskinhus 
fra 1711 og der er gylletank. På gården er der 1 traktor, 1 mejetærsker og kornsilo.

HELLEVADVEJ 13, BEDSTED MARK, 6240 LØGUMKLOSTER, tlf. 74-777333.
MATHIAS KNUDSEN, gårdejer, født d. 28.-5.-1959, søn af Oline og August Knudsen, 
gift d. 20.-10.-1984 med Annette Burgdorf Skov, diakon, født d. 2.-6.-1959, datter af 
Grete og Jens Skov. Parret har børnene: Lone, født d. 31.-3.-1986, og Niels, født d. 
4.-7.-1990.
M.K. har været på Ladelund og Hammerum landbrugsskoler. Han overtog gården d. 
1 »-5.-1984 fra sin far August Knudsen, nuværende ejer er 3. generation på gården, som 
kom i slægtens eje i 1924.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 30,8 ha., heraf tilkøbt 3 ha. Der er forpagtet 40 ha. 
Stuehuset er opført i 1870 og restaureret i 1990. Avlsbygningerne består af kvægstald 
og svinestald, begge fra 1870, de er ombygget til kostald i 1986, spaltestald til ungdyr 
fra 1991, lade og maskinhuse fra 1976 og 1986. Gården drives med en kvægproduktion 
på 50 årskøer, 70 ungdyr og 28 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 40 moder
får. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, ærter, raps og maltbyg. Der er 2 
traktorer, 1 mejetærsker, 2 markvandingsanlæg, kornsilo, korntørreri med varm luft 
samt halmfyr, der er automatisk fodring af kalve. På gården er ansat 1 fodermester 
og 2 skoledrenge til hjælp og der bruges en del maskinstation.

HELLEVADVEJ 17, "HOLMSGAARD", BEDSTED MARK, 6240 LØGUMKLOSTER, tlf. 
74-777290.
ALBERT ANDERSEN, gårdejer, født d. 26.-1.-1957, søn af Helga og Mads Friis, gift 
d. 14.-4.-1984 med Dorte Mark Kristensen, diakon og socialpædagog, født d. 16.-12.- 
1957, datter af Ingrid og Johannes Kristensen. Parret har børnene: Filip, født d. 
4.-7.-1984, Simon, født . 6.-10.-1985, og Jakob, født d. 14.-5.-1988.
A.A. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-1.-1984 fra 
sin far Mads Friis, som købte ejendommen af sin bestefar.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 50 ha., heraf tilkøbt 13 ha.
Stuehuset er opført i 1880 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstal
de fra 1959 og 1985, svinestald fra 1959 ombygget til ungdyr i 1983, lade fra 1984 og 
maskinhus fra 1940, der er gylletank. Gården drives med en kvægproduktion å 50 års
køer, 65 ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er 
korn og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, kornsilo, 
korntørreri med varm luft og der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset. 
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

HELLEVADVEJ 18, "SIVKRO", BEDSTED, 6240 LØGUMKLOSTER, tlf. 74-777199.
LORENS PETERSEN, gårdejer, født d. 7.-3.-1947, søn af Kathrine og Carl Petersen, 
gift d. 28.-10.-1972 med Birgit Taszarek, medhjælpende hustru, født d. 15.-4.-1949, 
datter af Hanchen og Willi Taszarek. Parret har børnene: Fabien, født d. 18.-3.-1973, 
Daniel, født d. 18.-4.-1974, Nicole, født d. 3.-4.-1975, Allan, født d. 29.-11.-1975, 
Heidi, født d. 14.-6.-1977, og Gabi, født d. 27.-10.-1979.
L.P. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1972 fra sin far 
Carl Petersen, som købte den i 1947.
Ejendomsskyld 7.800.000. Areal 83 ha., heraf 1 ha. skov.
Stuehuset er opført omkring 1900 og restaureret senest i 1984. Avlsbygningerne består 
af kvægstald fra 1900 ombygget til svin i 1990, svinestalde fra 1975, 1979 og 1990, 
lade og maskinhus fra 1910, der er 2 gylletanke. Gården drives med en svineproduk
tion på 270 årssøer, der sælges ca. 1.400 smågrise og 4.200 slagtesvin årligt. Plante
produktionens salgsafgrøder er ærter, raps og græsfrø. Der er 3 traktorer, 1 meje
tærsker, 2 markvandingsanlæg, 2 plantørrerier med varm luft. På gården er der 1 fast 
medhjælper og der bruges en del maskinstation.

HELLEVADVEJ 21, BEDSTED MARK, 6240 LØGUMKLOSTER, tlf. 74-777316.
JOHANN MEYHOFF ENEMARK, gårdejer, født d. 5.-2.-1946, søn af Anne og Peter 
Enmark, gift d. 16.-12.-1968 med Anni Kjerstine Petersen, fabriksarbejder, født d.
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27.-8.-1949, datter af Ellen og Marius Petersen. Parret har børnene: Gitte, født d. 
19.-8.-1971, Brian, født d. 3.-9.-1973, og Tommy, født d. 18.-6.-1976.
J.M.E. er chauffør ved Alslev Mejeri. Han overtog gården d. 1.-10.-1988 fra Sten 
Verner Thomsen.
Ejendomsskyld 680.000. Areal 20,5 ha., heraf 1,5 ha. eng. Der er bortforpagtet 13 ha. 
Stuehuset er opført i 1959. Avlsbygningerne består af kvægstald, svinestald, lade og 
maskinhus fra 1959. Gårdens besætning er på 12 ammekøer, 16 ungdyr og 4 slagte
kalve af racen Limousine. Der er 1 traktor og 1 markvandingsanlæg. Maskinstation 
bruges til lidt af markarbejdet.

HJORTHOLMVEJ 2, ØSTER HØJST, 6240 LØGUMKLOSTER, tlf. 74-775308.
JOHN DYHRBERG, gårdejer, født d. 3.-10.-1964, søn af Merete og Jens Dyhrberg, bor 
sammen med Dorthe Hansen, hotelmedarbejder, datter af Lis Hansen.
J.D. overtog gården d. 1.-5.-1990 fra Preben Eskildsen.
Areal 22 ha. Jorden er bortforpagtet til faderen Jens Dyhrberg.
Gården brændte i 1959 og igen i 1988. Stuehuset er opført i 1959. Avlsbygningerne 
består af kvægstald og lade-maskinhus, alle fra 1988, der er gylletank. Gården drives 
med en slagtesvineproduktion på 500 stk. årligt. Der er maskinfællesskab med faderen.

HJORTHOLMVEJ 4, "PRÆSTEGÅRDENS AVLSGAARD", ØSTER HØJST, 6240 LØGUM
KLOSTER, tlf. 74-775148.
SØREN HANSEN, forpagter, født d. 30.-6.-1932, søn af Marie og Knud Ove Hansen, 
gift d. 17.-5.-1956 med Birgit Runge Pedersen, posthusbestyrer, født d. 4.-8.-1936, 
datter af Nanna Runge og Anders Pedersen. Parret har børnene: Nanna, født d. 18.- 
10.-1956, Knud Ove, født d. 29.-12.-1958, og Mikael, født d. 17.-5.-1961.
S.H. har været på Fjordvang Landbrugsskole, han er uddannet kontrolassistent, har 
været formand for Røde Kro Kartoffelsektion og er nu medlem af Sydjydsk Kartoffel
central. Han forpagtede gården i 1956 fra Menighedsrådet i Øster Højst. Gården er på 
præstejord, der blev samlet efter en jordfordeling i 1956 og S.H. er den første forpag
ter. Areal 45 ha., heraf 6 ha. skov. S.H. ejer selv 14 ha. frijord. Der er forpagtet 33 
ha. Stuehuset er opført i 1956. Avlsbygningerne består af kvægstald, hestestald og 
svinestald, alle fra 1956, de er alle ombygget til kartoffellager, kartoffellade med 
speciel udluftning fra 1979, lade fra 1956 og maskinhus fra 1968. Gården drives ude
lukkende med planteproduktion bestående af raps, korn og læggekartofler. Der er 2 
traktorer, halvpart i mejetærsker, 3 markvandingsanlæg, alle nødvendige kartoffelma
skiner, kornsilo, korntørreri med varm luft samt 6 vindmølleanparter. Sønnen Mikael 
er fast medhjælper på gården.
S.H. driver sammen med sønnen Knud Ove ejendommen Sønderlykkevej 1, 6240 
Løgumkloster.

HJORTHOLMVEJ 6, "HJORT
HOLM", ØSTER HØJST, 6240 LØ
GUMKLOSTER, tlf. 74-775149. 
GEORG BAHNE THOMSEN, gård
ejer, født d. 13.-9.-1956, søn af 
Inge og Uwe Thomsen, gift d. 
16.-10.-1981 med Monika Catha
rina Nissen, journalist, født d. 
1.-9.-1962, datter af Anna og Ja
cob Nissen. Parret har børnene: 
Louise, født d. 3.-8.-1982, Ste
fan, født d. 24.-11.-1984, og Ida, 
født d. 23.-1.-1989.
G.B.T. har været på Gråsten

Landbrugsskole, han er kasserer i Den tyske Landboforening i Tønder. Han overtog 
gården d. 1.-8.-1979 fra sin far Uwe Thomsen, der havde ejendommen fra sin sviger
far, som byggede den i 1955.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 47 ha., heraf 11 ha. skov. Der er forpagte^ 20 ha. 
Stuehuset er opført i 1956. Avlsbygningerne består af kostald fra 1956, som er om-



-128- 

bygget i 1980, svinestald fra 1963 ombygget til kalve i 1980, lade fra 1956 og maskin
hus fra 1963. Gården drives med en kvægproduktion på 52 årskøer og 85 ungdyr af 
racen SDM, desuden er der 1 ged. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. 
Der er 3 traktorer og 1 markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til en del af mark
arbejdet.

HOLMEVEJ 17, "ETSNIPSMINDE", HOLME, 6240 LØGUMKLOSTER, tlf. 74-775159. 
MARTIN BAU, gårdejer, født d. 18.-4.-1943, søn af Betra og dens Bau, gift d. 
18.-1.-1975 med Anne Christine Schmidt, medhjælpende hustru, født d. 12.-4.-1940, 
datter af Christian Schmidt. M.B. har børnene: Steffen, født d. 23.-6.-1975, og Lis, 
født d. 26.-4.-1979. A.C.S. har børnene: Hans Christian, Jytte og Jan.
M.B. arbejder ved Hartmann. Han overtog gården fra sin kone Anne Christine Bau, 
som har overtaget gården fra sin mand, parret byggede gården i 1957.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 12,5 ha.
Stuehuset er opført i 1957. Avlsbygningerne består af kvægstald, svinestald og lade, 
alle fra 1957, svinestald fra 1972 og kyllingehus fra 1970. Gården drives med en 
svineproduktion på 10 årssøer, der produceres ca. 150 slagtesvin deuden erder 2 
ammekøer og 2 ungdyr. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo og korntørreri 
med varm luft. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

HOLMEVEJ 18, HOLME, 6240 LØGUMKLOSTER, tlf. 74-775423.
UWE ANDRESEN, gårdejer, født d. 28.-9.-1945, søn af Helene og Christian Andresen, 
gift d. 10.-1.-1970 med Stella Amalie Marcussen, medhjælpende hustru, født d. 20.- 
1.-1946, datter af Magrethe og Jes Petersen Marcussen. Parret har børnene: Klaus, 
født d. 7.-9.-1970, og Rikke, født d. 10.-9.-1972.
U.A. har været på Tinglev Landbrugsskole. Han forpagtede gården d. 1.-4.-1973 og 
overtog den d. 1.-1.-1978 fra sin far Christian Andresen, som købte gården i 1957. 
Ejendomsskyld 2.300.000. Areal 90 ha.
Stuehuset er opført i 1906 og løbende restaureret. Bygninger fra 1980 er opført efter 
en brand i 1979, avlsbygningerne består af kostald fra 1978, som er tilbygget ungdyr
stald i 1980, lade og maskinhus fra 1978, foderhus fra 1980, der er indendørs køresilo. 
Gården dries med en kvægproduktion på 65 årskøer, 95 ungdyr og 40 slagtekalve af 
racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 3 traktorer, 1 mejetær
sker, 1 markvandingsanlæg. På gården er der 1 fast medhjælper og der bruges maskin
station til roer og finsnitning.
U.A. ejer og driver også Holmevej 16, den er på 11 ha. og har en ejendomsskyld på 
300.000. Bygningerne er udlejet.

HOLMEVEJ 19, HOLME, 6240 LØGUMKLOSTER, tlf. 74-775530.
CHRISTIAN NISSEN, gårdejer, fødtd. .-4.-1963, søn af Gertrud og Markus Nissen, gift 
d. 11.-4.-1986 med Karin Schäfer, medhjælpende hustru, født d. 24.-5.-1963, datter af 
Helga Marie og Hans Walter Schäfer. Parret har børnene: Asmus, født d. 9.-9.-1986, 
Helga Marie, født d. 5.-6.-1988, og Bjarne, født d. 22.-1.-1990.
C.N. overtog gården d. 31.-12.-1986 fra Hans Schrøder.
Ejendomsskyld 820.000. Areal 20 ha., heraf tilkøbt 7,7 ha. Der er forpagtet 12 ha. 
Stuehuset er opført i 1959. Avlsbygningerne består af kvægstald og svinestald, begge 
fra 1959, de er ombygget til kostald, ungdyrstald fra 1990 og lade-maskinhus fra 1985, 
der er gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 37 årskøer og 65 ungdyr af 
blandet race, desuden er der 2 ammekøer og 2 ungdyr af en kødkvægsrace, der er 1 
ged, 2 får og 2 lam. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. På gården er der 3 
traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, kornsilo og korntørreri med varm luft. 
Der bruges lidt maskinstation.

HOLMEVEJ 20, HOLME, 6240 LØGUMKLOSTER, tlf. 74-775154.
OTTO DIETRICH THOMSEN, forpagter, født d. 1.-11.-1956, søn af Christiane og 
Lorenz Paulsen Thomsen.
O.D.T. er landbrugsmaskinmekaniker og har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. 
Han forpagtede gården d. 1.-1.-1983 fra sin far Lorenz Paulsen Thomsen, nuværende 
ejer er 3. generation på gården.
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Ejendomsskyld 2.300.000. Areal 140 ha., der er frasolgt 33 ha. skov. Faderen har 
bortforpagtet 35 ha. til andre, så sønnen har ialt forpagtet 105 ha. og af dem har han 
bortforpagtet 51 ha. Desuden har han forpagtet 7 ha.
Gården nedbrændte i maj 1951 og blev genopført med stuehus samme år. Avlsbygnin
gerne blev genopført med kvægstald og svinestald, de er senere ombygget til riste
stald, ungdyrstald fra 1982, kostald fra 1987, lade fra 1962 og maskinhus fra 1984, der 
er gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 46 årskøer, 60 ungdyr og 20 
slagtekalve af racen SDM. Der er 3 traktorer og korntørreri med varm luft. Maskin
station bruges til lidt af markarbejdet.

HOLMEVE3 21, "METHASMINDE", 
HOLME, 6240 LØGUMKLOSTER, 
tlf. 74-775158.
HANS HANSEN NIELSEN, gård
ejer, født d. 11.-11.-1926, søn af 
Frieda og Ejner Nielsen, gift d. 
18.-11.-1949 med Metha Kjersti- 
ne Møller, pensionist, født d. 
2.-6.-1928, datter af Margaretha 
og Hans Peter Møller. Parret har 
børnene: Erling, født d. 10.-4.- 
1951, Margrethe, født d. 20.-5.- 

1953, Kaj, født d. 25.-2.-1956, og Tina, født d. 16.-3.-1968.
H.H.N. forpagtede gården d. 1.-11.-1949 og overtog den d. 1.-5.-1950 fra sine sviger
forældre Margaretha og Hans Peter Møller.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 50 ha., heraf tilkøbt 4,5 ha., der er 1 ha. skov og 
mose. Stuehuset er opført i 1930-31 og senere restaureret. Avlsbygningerne består af 
kvægstald og svinestald, begge fra 1930, de er om- og tilbygget til rugehøns i 2 eta
ger, lader fra 1930 og 1971 og maskinhus fra 1967. Gården drives udelukkende med 
planteproduktion bestående af korn og ærter til fremavl. Der er 3 traktorer, 1 me
jetærsker, 2 markvandingsanlæg, kornsilo, plantørreri til ærter og korntørreri med 
varm luft.

HOLMEVE3 24, HOLME, 6240 
LØGUMKLOSTER, tlf. 74-775157. 
3ENS PEDER MARTINUSSEN, 
gårdejer, født d. 5.-6.-1932, søn 
af Maren og Niels Karl Martinus- 
sen, gift d. 10.-11.-1956 med 
Anna Christine Hansen, medhjæl
pende hustru, født d. 24.-7.-1933, 
datter af Dora og Christian Han
sen. Parret har børnene: Karl 
Christian, født d. 20.-10.-1957, 
Inge, født d. 27.-4.-1959, og Dor
the, født d. 6.-2.-1962.
A.C.H. er kasserer i Menighedsrådet.
J.P.M. er formand for Skatteankenævnet. Han overtog gården d. 1.-3.-1958 fra Lorenz 
Ludwigsen.
Ejendomsskyld 750.000. Areal 18 ha., der er bortforpagtet 9 ha.
Stuehuset er opført omkring 1634 og restaureret flere gange, senest i 1970. Avlsbyg
ningerne består af kvægstald, hestestald og svinestald, alle fra 1895, de er ombygget 
til kvæg og svin i 1958, lade fra 1958, maskinhus fra 1976 og foderhus fra 1974, der 
er gylletank. Gårdens besætning er på 32 slagtekalve af racen SDM, desuden produ
ceres der 80 slagtesvin årligt og der er 4 moderfår. Planteproduktionens salgsafgrøder 
er korn og raps. På gården er der 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg, plansilo og korn
tørreri med varm luft. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
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HOLMEVEJ 25, HOLME, 6240 
LØGUMKLOSTER, tlf. 74-775316. 
PAUL CZEPLUCH, gårdejer, 
født d. 14.-12.-1925, søn af Hed
vig og August Czepluch, gift d.
14.-5.- 1949 med Irma Cara Han
sen, medhjælpende hustru, født 
d. 16.- 8.-1927, datter af Emma 
og Karl Hansen. Parret har bør
nene: Kurt, født d. 1.-4.-1954, 
Karin, født d. 12.-6.-1956, og 
Allan, født d. 25.-4.-1963.
P.C. overtog gården i 1959 fra

Statens Jordlovsudvalg, han byggede gården i 1959-60.
Ejendomsskyld 740.000. Areal 12 ha. Der er forpagtet 12,5 ha.
Stuehuset er opført i 1959 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og svinestald, begge fra 1959, og lade-maskinhus fra 1981. Gården drives med en 
svineproduktion på 7 årssøer, der produceres ca. 60 slagtesvin årligt, desuden er der 
12 ammekøer, 20 ungdyr og 15 slagtekalve, det er SDM-krydsninger. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg, kornsilo 
og korntørreri med varm luft. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

JØRGENSGÅRDVEJ 32, "SKOVSGAARD", ØSTERMARK, 6240 LØGUMKLOSTER, tlf. 
74-744047.
FINN SKOV-HANSEN, gårdejer, født d. 2.-5.-1959, søn af Marie Skov og Evald Han
sen, gift d. 25.-3.-1989 med Randi Larsen, sparekasseassistent, født d. 1.-8.-1964, 
datter af Sermine og Helmer Larsen.
F.S.H. har været på Korinth og Gråsten landbrugsskoler. Han lavede I/S med faderen 
d. 1.-1.-1985. Gården er udstykket fra moderens slægtsgård Østergade 22 i Løgumklo
ster, den havde været i slægtens eje gennem 3 generationer.
Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 41 ha., heraf tilkøbt 11 ha. Der er forpagtet 30 ha. 
Stuehuset er opført i 1965. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1965, gammel 
stald ombygget til køer i 1972, spaltestald til ungdyr fra 1972 og 1976, lade fra 1965, 
maskinhus fra 1984 og foderhus fra 1976. Gården drives med en kvægproduktion på 48 
årskøer, 70 ungdyr og 26 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde 
er korn. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 rendegraver, kornsilo og korntørreri med 
varm luft. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet og faderen hjælper til på 
ejendommen.

JØRGESGÅRDVEJ 35, "NY-HOLM", 6240 LØGUMKLOSTER, tlf. 74-744115.
JOHANNES HANSEN, gårdejer, født d. 19.-3.-1945, søn af Anne Marie og Johannes 
Hansen, gift d. 27.-7.-1971 med Ulla Helga Petersen, økonoma, født d. 3.-5.-1949, 
datter af Valborg og Hans Petersen. Parret har børnene: Karin Anette, født d. 1.- 
3.-1973, Gitte Maria, født d. 31.-10.-1975, og Anne Merete, født d. 24.-8.-1977.
J.H. er fabriksarbejder og har taget grønt bevis fra Riber Kjærgård Landbrugsskole. 
Han overtog gården d. 1.-9.-1987 fra Christian Schmidt.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 20,5 ha. Der er forpagtet 2 ha.
Stuehuset er opført i 1970. Avlsbygningerne består af svinestald og lade-maskinhus fra 
1970. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 600 stk. årligt, der er 3 amme
køer af racen Hereford. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. På 
gården er der 1 traktor, 1 markborring, kornsilo og korntørreri med varm luft. Der 
bruges maskinstation til høst.

JØRGENSGÅRDVEJ 39, "JØRGENSGAARD", ØSTERMARK, 6240 LØGUMKLOSTER, 
tlf. 74-743799.
HANS JØRGEN ANDERSEN, gårdejer, født d. 23.-11.-1936, søn af Anna Elisabeth og 
Mikael Andersen, gift d. 26.-3.-1961 med Martha Karoline Christiansen, medhjælpende 
hustru, født d. 11.-7.-1937, datter af Metha og Christian Christiansen. Parret har 
børnene: Birte, født d. 11.-2.-1962, Jette, født d. 4.-4.-1964, Hans Jørgen, født d.
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28.-8.-1966, og Charlotte, født d. 9.-1.-1976.
H.J.A. har været på Tune Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-1.-1970 fra sin far 
Mikael Andersen, nuværende ejer er 4. generation på gården, som blev bygget af olde
faderen i 1863, den blev dengang udstykket fra "Sølstedgaard" i Løgumkloster.
Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 45 ha., heraf tilkøbt 9 ha. Der er forpagtet 20 ha. 
Hele gården nedbrændte i 1970 og blev genopført med stuehus. Avlsbygningerne blev 
genopført med kvægstald og lade, senere er der bygget kalvestald i 1978 og maskinhus 
i 1975, der er udendørs køresilo og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion 
på 50 årskøer, 70 ungdyr og 22 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 1 hest. 
Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetær
sker, 1 markvandingsanlæg, plantørreri med varm luft. På gården er der 1 fast med
hjælper og der bruges lidt maskinstation.

JØRGENSGÅRDVEJ 40, "GRIESMOS", ØSTERMARK, 6240 LØGUMKLOSTER, tlf. 
74-743092.
IWER ERICHSEN, gårdejer, født d. 19.-9.-1939, søn af Margrethe og Lauritz Iwer 
Erichsen, gift d. 21.-3.-1965 med Inge Hattens, medhjælpende hustru, født d. 18.-2.- 
1945, datter af Kathrine og Jens Hattens.
LE. har været på Tinglev Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1967, da den 
blev udstykket fra slægtsgården Vestergade 29 i Løgumkloster. Den har været i slæg
tens eje i 3 generationer siden 1890.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 46 ha., der er arvet 26 ha. fra slægtsgården. Der er 
forpagtet 13 ha. Stuehuset er opført i 1967 og løbende restaureret. Avlsbygningerne 
består af kvægstald fra 1967, kostald udvidet i 1974, svinestald fra 1967 ombygget til 
spaltestald i 1980, lader fra 1967 og 1984, maskinhus fra 1974 og foderhus fra samme 
år udvidet i 1987. Gården drives med en kvægproduktion på 22 årskøer, 26 ungdyr og 
12 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 3 trak
torer. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

JØRGENSGÅRDVEJ 43, ØSTER
MARK, 6240 LØGUMKLOSTER, 
tlf. 74-743012.
HANS ANDERSEN, gårdejer, 
født d. 25.-2.-1926, søn af Hulda 
og Anders Hansen Andersen, gift 
d. 7.-12.-1974 med Gerda Hau- 
gård Nielsen, medhjælpende hu
stru, født d. 3.-6.-1939, datter af 
Ingrid og Niels Nielsen.
H.A. er gårdmand ved andelsbo
liger og Amtsplejehjemmet i Lø

gumkloster. Han overtog gården d. 1.-3.-1958 fra Jens Lausten Pedersen.
Ejendomsskyld 600.000. Areal 18 ha., heraf tilkøbt 6 ha. Jorden er bortforpagtet. 
Stuehuset er opført i 1926. Avlsbygningerne består af kvægstald og svinestald, begge 
fra 1926, svinestald fra 1959, de er alle ombygget til kvægstald i 1973, garage og 
maskinhus fra 1960, lade fra 1961 og maskinhus fra 1976. På gården er der 1 traktor.

J0RGENSGÄRDVEJ 49, ØSTER
MARK, 6240 LØGUMKLOSTER, 
tlf. 74-743460.
ARNE NICOLAISEN, gårdejer, 
født d. 25.-2.-1960, søn af Johan
ne og Carl Nicolaisen, gift d. 
6.-2.-1988 med Gerda Lund, kon
torassistent, født d. 21.-11.-1961, 
datter af Kjestine og Richard 
Lund. Parret har børnene: Henri
ette, født d. 29.-7.-1987, og Bjar
ne, født d. 3.-2.-1990.
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A.N. er uddannet driftsleder fra Riber Kjærgård Landbrugsskole, han er i bestyrelsen 
for Løgumkloster Landboforening. Han overtog halvdelen af gården d. 1.-5.-1984 og 
resten d. 1.-5.-1987 fra sin far Carl Nicolaisen, som byggede ejendommen i 1958, han 
købte jorden af Statens Jordlovsudvalg.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 50 ha., heraf tilkøbt 17 ha. Der er forpagtet 25 ha. 
Stuehuset er opført i 1958 og om- og tilbygget i 1971. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og svinestald, begge fra 1958, de er ombygget til kostald i 1984, stalden fra 
Jørgensgårdvej 47 er ombygget til spaltestald til ungdyr i 1984, maskinhus fra 1975 
ombygget til kornlade, lade og foderhus, begge fra 1984, maskinhus fra 1991, der er 
indendørs køresilo og 2 gylletanke. Gården drives med en kvægproduktion på 57 års
køer, 65 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 2 ammekøer og 2 
ungdyr af racen Simmentaler. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og fabrikskar
tofler. På gården er der 5 traktorer, 1 mejetærsker, 2 markvandingsanlæg, kornsilo, 
gennemløbstørreri med varm luft og 1 vindmølle. Der er 1 fast medhjælper og der 
bruges lidt maskinstation.
A.N. ejer og driver også Jørgensgårdvej 47, den er lagt ind under Jørgensgårdvej 49.

JØRGENSGÅRDVEJ 51, ØSTERMARK, 6140 LØGUMKLOSTER, tlf. 74-743561.
JACOB PETER FEDDERSEN, gårdejer, født d. 8.-8.-1926, søn af Petrea og Peter 
Feddersen, gift d. 15.-12.-1956 med Elly Juhl Jensen, vaskeriarbejder, født d. 7.-6.- 
1934, datter af Maren og Thorvald Jensen. Parret har børnene: Rita Maren, født d. 
30.-6.-1963, og Susanne, født d. 17.-7.-1966.
J.P.F. overtog gården d. 1.-11.-1958 fra Statens Jordlovsudvalg, han byggede selv 
gården.
Ejendomsskyld 690.000. Areal 20,7 ha., heraf tilkøbt 7,5 ha. Der er forpagtet 5,5 ha. 
Stuehuset er opført i 1958. Avlsbygningerne består af kvægstald, svinestald og lade, 
alle fra 1958, svinestalden er tilbygget i 1965. Gården drives udelukkende med plan
teproduktion bestående af korn. Der er 1 traktor og 1 mejetærsker. Maskinstation 
bruges til lidt af markarbejdet.

KILEN 4, ELLUM, 6240 LØGUMKLOSTER, tlf. 74-743259.
ERIK ERIKSEN, gårdejer, født d. 7.-9.-1923, søn af Mary og Theodor Eriksen, gift d. 
5.-3.-1947 med Cecilie Thyesen, medhjælpende hustru, født d. 14.-11.-1921, datter af 
Bothilde og Peter Thyesen. Parret har børnene: Tove, født d. 1.-4.-1948, Arne, født d. 
27.-1.-1950, og Egon, født d. 21.-3.-1954.
E.E. forpagtede gården i 1947 og overtog den i 1950 fra Christian Mortensen. 
Ejendomsskyld 530.000. Areal 23 ha., heraf 1 ha. skov. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført omkring 1840 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af 
kvægstald, som er ombygget i 1961 og tilbygget senere, lade fra 1923 og maskinhus 
fra 1965. På gården er der 2 traktorer, kornsilo og korntørreri med varm luft.

KISBÆKVEJ 1, "DONHAMMERMOSE", KISBÆK, 6240 LØGUMKLOSTER, tlf. 74- 
743742.
MEDERT THOMSEN, gårdejer, født d. 6.-8.-1931, søn af Marie og Hans Peter Thom
sen, gift d. 21.-7.-1956 med Karen Wilhelmine Grodon, medhjælpende hustru, født d. 
20.-2.-1935, datter af Kjerstine Petrea og Max Grodon. Parret har børnene: Hildegart, 
født d. 13.-3.-1960, Erika, født d. 4.-10.-1962, Uwe, født d. 14.-2.-1965, og Helmuth, 
født d. 31.-5.-1970.
M.T. overtog gården d. 1.-4.-1957 fra Statens Jordlovsudvalg, han opførte selv byg
ningerne.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 24,5 ha., heraf tilkøbt 12 ha. Jorden er bortforpagtet 
til sønnen Uwe.
Stuehuset er opført i 1957 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og svinestald, begge fra 1957, de er tilbygget i 1967, spaltestald fra 1971, lader 
fra 1957 og 1985. Sønnen Helmuth har en besætning på 20 årssøer og der sælges 400 
smågrise årligt, desuden har han 13 ammekøer og 24 ungdyr, det er Simmentalerkryds- 
ninger, han arbejder desuden som fodermester, han har forpagtet sin bedstemors ejen
dom Rønnevej 1 i Bedsted. Der er 1 traktor, kornsilo og korntørreri med varm luft.
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KISBÆKVEJ 2, KISBÆK, 6240 LØ
GUMKLOSTER, tlf. 74-743955. 
HENNING HORNBÆK MADSEN, 
gårdejer, født d. 17.-7.-1937, søn 
af Esther og Jens Peter Madsen, 
gift d. 30.-12.-1962 med Ingrid 
Lange, medhjælpende hustru, 
født d. 3.-5.-1940, datter af 
Kjerstine og Jens Lange. Parret 
har børnene: Esther Margrethe, 
født d. 2.-11.-1963, Anita, født 
d. 16.-3.-1965, og Preben, født 

d. 1.-8.-1968. H.H.M. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården d. 
1.-4.-1962 fra Statens Jordlovsudvalg, han opførte selv bygningerne.
Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 33 ha., heraf tilkøbt 20 ha. Der er forpagtet 5 ha. 
eng. Stuehuset er opført i 1962. Avlsbygningerne består af kvægstald og svinestald, 
begge fra 1962, de er ombygget til kostald i 1970 og den er tilbygget i 1978, ungdyr
stald fra 1980, lade fra 1979 og maskinhus fra 1976, der er gylletank og udendørs 
køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 52 årskøer, 60 ungdyr og 30 slagte
kalve af racen SDM. Der er 4 traktorer, 1 markvandingsanlæg og 1 roeoptager med 
tank. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. H.H.M. ejer også Kisbækvej 3, 
bygningerne er udlejet og jorden er lagt under Kisbækvej 2.

KISBÆKVEJ 4, KISBÆK, 6240 
LØGUMKLOSTER, tlf. 74-743958. 
HANS PETER HEDELUND, gård
ejer, født d. 11.-12.-1928, gift 
med Ellen Margrethe Appel, med
hjælpende hustru, født d. 22.-8.- 
1938, datter af Anne Marie og 
Jens Appel. Parret har børnene: 
Inga, født d. 11.-10.-1961, Ben
te, født d. 13.-3.-1965, samt 
tvillingerne Ulla og Dorthe, født 
d. 2.-4.-1971.
H.P.H. har været på Tommerup Højskole med landbrugsfag. Han købte jorden i 1961 
fra Statens Jordlovsudvalg, han opførte bygningerne i 1963.
Ejendomsskyld 720.000. Areal 20 ha., heraf tilkøbt 5,5 ha. Der er bortforpagtet 5,5 
ha. Stuehuset er opført i 1963. Avlsbygningerne består af kvægstald og svinestald, 
begge fra 1963, de er ombygget til kostald i 1968, lade fra 1963 og maskinhus fra 
1970. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn og ærter. 
Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, kornsilo, korntørreri med 
varm luft og halmfyr.

KISBÆKVEJ 5, KISBÆK, 6240 LØGUMKLOSTER, tlf. 74-743560.
AUGUST SØRENSEN, gårdejer, født d. 1.-1.-1963, søn af Vera og Peter Sørensen, bor 
sammen med Anja Lund, husmor, født d. 6.-10.-1967, datter af Kirsten og Nicolaj 
Lund. Parret har børnene: Mikkel, født d. 24.-3.-1989, og Rune, født d. 7.-6.-1990. 
A.S. er mejeriarbejder i Øster Terp. Han overtog gården d. 31.-7.-1985 fra sin far 
Peter Sørensen, som byggede gården som statshusmandsbrug i 1960.
Ejendomsskyld 720.000. Areal 14,7 ha.
Stuehuset er opført i 1960 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald, svinestald og lade, alle fra 1960, svinestalden er ombygget til kvæg i 1975, og 
maskinhus fra 1964. Gården drives med en svineproduktion på 10 årssøer, der produce
res ca. 200 slagtesvin årligt, der er 6 ammekøer og 20 ungdyr af racen Charolais og 
der er 2 får. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. På gården er 
der 1 traktor, 1 mejetærsker, kornsilo, korntørreri med varm luft og halmfyr. Der 
bruges lidt maskinstation.
A.S. har lejet svinestald på Gravlund Mark 2.
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KISBÆKVEJ 6, KISBÆK, 6240 LØGUMKLOSTER, tlf. 74-744886.
UWE GRODON THOMSEN, gårdejer, født d. 14.-2.-1965, søn af Karen og Medert 
Thomsen, bor sammen med Kirsten Frei Terp, postbud, født d. 10.-5.-1963, datter af 
Sigrid og Svend Aage Terp. Parret har sønnen Gert, født d. 31.-8.-1989. 
U.G.T. har været på Tinglev Landbrugsskole. Han overtog gården d. 18.-3.-1988 fra 
Hans Chr. Nehrkorn.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 40 ha., heraf tilkøbt 18 ha. Der er forpagtet 45 ha. 
Stuehuset er opført i 1964. Avlsbygningerne består af kvægstald og svinestald, begge 
fra 1964, de er ombygget til kostald i 1973, lade fra 1964 og foderhus fra 1988-89, 
der er gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 85 årskøer af blandet race. 
Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg og 
1 finsnitter. På gården er der 1 fast medhjælper.

Susanne, født d. 10.-9.-1970.

KLØJINGVEJ 3, "STENHOLM", 
LØGUMB3ERG, 6240 LØGUMKLO
STER, tlf. 74-743821.
PETER SCHMIDT MORTENSEN, 
gårdejer, født d. 24.-8.-1941, søn 
af Anne og Anton Bernhard Mor
tensen, gift d. 27.-10.-1962 med 
Helga Kristensen, idrætsleder og 
medhjælpende hustru, født d. 1.- 
5.-1943, datter af Sine og Arne 
Kristensen. Parret har børnene: 
Marianne, født d. 30.-3.-1963, 
Lisbeth, født d. 21.-4.-1968, og

P.S.M. overtog gården d. 1.-4.-1966 fra Statens 3ordlovsudvalg, han opførte selv 
bygningerne. Ejendomsskyld 2.250.000. Areal 54 ha., heraf tilkøbt 38 ha., der er 6 ha.
skov. Der er forpagtet 19 ha.
Stuehuset er opført i 1966 og restaureret og udvidet i 1976. Avlsbygningerne består af 
kvægstald fra 1966, kostald udvidet i 1972, sostald fra 1976 og lade-maskinhus fra 
1973 og 1983. Gården drives med en kvægproduktion på 45 årskøer, 60 ungdyr og 25 
slagtekalve af racen SDM, desuden er der 60 årssøer og der sælges ca. 1.200 smågrise 
årligt, der er 5 moderfår og 1 buk. På gården er der 2 traktorer, kornsilo og korn
tørreri med varm luft. Der er 1 fast medhjælper og der bruges en del maskinstation.

KLØJINGVEJ 4, TORNSKOV 
B3ERG, 6240 LØGUMKLOSTER, 
tlf. 74-743470.
ANDREAS ERICHSEN, gårdejer, 
født d. 29.-11.-1904, søn af Ane 
og Christian Erichsen, gift d. 
28.-3.-1933 med Hanne Borg, 
medhjælpende hustru, født d. 
30.-11.-1909, datter af 3akobine 
og 3ens Borg. Parret har børne
ne: 3akobine, født d. 27.-1.-1937, 
og Anne Marie, født d. 14.-12.- 
1938. A.E. overtog gården d. 1.-3.-1933 fra sin far Christian Erichsen, nuværende ejer 
er 3. generation på gården.
Areal 13,5 ha. Der er bortforpagtet 13 ha.
Stuehuset er opført omkring 1840 og tilbygget i 1915. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og svinestald, begge fra 1840, de er tilbygget i 1931, og lade fra 1927.

KLØJINGVEJ 5, "EGEBJERG", V. TERP, 6240 LØGUMKLOSTER, tlf. 74-743473.
PETER BLUME, gårdejer, født d. 23.-10.-1929, søn af Hansine Kirstine og Johann 
Blume, gift d. 21.-5.-1971 med Ellen Johannsen, lærer, født d. 18.-4.-1945, datter af 
Dora og Hans Peter Johannsen. Parret har børnene: Tina, født d. 18.-12.-1972, Kir-
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sten, født d. 11.-11.-1974, og 
Dorothea, født d. 20.-3.-1985. 
Peter Blume overtog gården d. 
1.-11.-1953 fra sin far Johann 
Blume.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 25 
ha., heraf tilkøbt 14 ha. Der er 
forpagtet 11 ha.
Stuehuset er opført i 1927 og re
staureret fra 1972-76. Avlsbygnin
gerne består af kostald og ung
kvægstald fra 1976 og lade-ma

skinhus fra samme år. Gården drives med en kvægproduktion på 22 årskøer, 25 ungdyr 
og 20 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 
traktorer, kornsilo og korntørreri med varm luft. Maskinstation bruges til lidt af 
markarbejdet.

KLØJINGVEJ 9, KLØJING, 6240 
LØGUMKLOSTER, tlf. 74-743091. 
MARIE GREGERSEN, gårdejer, 
født d. 6.-5.-1923, datter af Ma
ren Anne og Bernhardt Bondesen 
Brodersen, gift med Laurids Kir- 
kegaard Gregersen, sadelmager, 
født d. 15.-7.-1915, søn af Pau
line og Jens Gregersen. Parret 
har datteren Grethe, født d. 8.- 
10.-1956.
M.G. overtog gården d. 1.-12.- 
1972 fra sine forældre Maren Anne og Bernhardt B. Brodersen, nuværende ejer er 3. 
generation på gården, som kom i slægtens eje i 1912.
Ejendomsskyld 580.000. Areal 14 ha., heraf 0,5 ha. mose og 2 ha. eng. Jorden er 
bortforpagtet. Stuehuset er opført i 1860 og løbende restaureret. Avlsbygningerne 
består af hobbyrum og garage fra 1979.

KLØJINGVEJ 10-12, KLØJING, 
6240 LØGUMKLOSTER, tlf. 74- 
745718.
LEIF CLAUSEN, gårdejer, født 
d. 15.-11.-1964, søn af Anne og 
Nicolai Clausen, bor sammen 
med Lene Andersen, medejer, 
født d. 28.-6.-1966, datter af 
Johanne og Peter H. Andersen. 
L.C. har været på Riber Kjær
gård Landbrugsskole og L.A. har 
været på Gråsten Landbrugsskole.

De overtog gården d. 5.-5.-1991 fra Mogens Andersen.
Ejendomsskyld 1.910.000. Areal 57 ha., heraf 4,5 ha. skov og 4 ha. eng. 
Stuehuset er opført i 1972 og udvidet i 1986. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 
ca. 1950, kostald udvidet i 1980, samme år blev der bygget spaltestald til ungdyr og 
foderhus, kalvestald fra 1950 og maskinhus fra 1973, der er gylletank. Gården drives 
med en kvægproduktion på 65 årskøer, 80 ungdyr og 40 slagtekalve af racen SDM, der 
er 2 heste. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. På gården er der 3 traktorer, 1 
markvandingsanlæg og halmfyr. Der bruges en del maskinstation.

KLØJINGVEJ 11, KLØJING, 6240 LØGUMKLOSTER, tlf. 74-744986.
SVEND AAGE THOMSEN, gårdejer, født d. 10.-11.-1951, søn af Anna Cathrine og 
Mathias Thomsen.
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S.Aa.T. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-12.- 
1980 fra Johannes Hansen.
Ejendomsskyld 1.850.000. Areal 59 ha., heraf tilkøbt 23 ha., der er 3 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1968 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1968, som er tilbygget med kostald og opdræt i 1972, lade fra 1968 ned
brændte i 1986 og der blev genopbygget lade og maskinhus samt foderhus, der er 
gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 80 årskøer og 90 ungdyr af racen 
SDM, der er 2 avlshopper. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. På gården er der 
3 traktorer og 1 markvandingsanlæg. Der bruges maskinstation til al markarbejde.

KLØJINGVEJ 19, KLØJING, 6240 
LØGUMKLOSTER, tlf. 74-745077. 
HANS SCHMIDT, landmand, født 
d. 28.-3.-1958, søn af Amalie og 
Egidius Schmidt, gift d. 23.-3.- 
1985 med Elisabeth Blommegaard 
Pedersen, køkkenleder, født d. 
9.-12.-1962, datter af Karen og 
Johannes Pedersen. Parret har 
børnene: Annette, født d. 2.-8.- 
1985, og Susanne, født d. 9.-7.- 
1988.

H.S. har været på Ladelund og Kalø landbrugsskoler, han er i bestyrelsen for Vikar
ordningen i Løgumkloster Husmandsforening og er i bestyrelsen for Jersey Kvægavler
forening. Han overtog gården d. 1.-4.-1984 fra Anders Hansen.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 40 ha., heraf 1,3 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1949 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald, som er ombygget til kostald i 1972, svinestald ombygget til kalvestald i 1962, 
lade fra 1968 og maskinhus fra 1979, der er 2 gylletanke. Gården drives med en kvæg
produktion på 40 årskøer og 35 ungdyr af racen Jersey. Planteproduktionens salgsaf
grøder er korn og raps. Der er 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg, kornsilo og korn
tørreri med varm luft. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

KLØJINGVEJ 21, "HØJVANG", 
NØRREHEDE, 6240 LØGUMKLO
STER, tlf. 74-834296.
ANDERS PEDERSEN LUND, 
gårdejer, født d. 22.-7.-1941, søn 
af Anna og Peter Lund, gift d. 
18.-12.-1965 med Emmy Andrea 
Andersen, medhjælpende hustru, 
født d. 5.-6.-1945, datter af Ka
thrine og Lorenz Andersen. Par
ret har datteren Tove, født d. 
8.-3.-1966.
A.P.L. forpagtede gården d. 1.-11.-1965 og overtog den i 1971 fra Knud Rasmussen. 
Ejendomsskyld 930.000. Areal 37 ha., heraf tilkøbt 6 ha. Der er forpagtet 9 ha.
Stuehuset er opført i 1910 og restaureret i 1979. Avlsbygningerne består af kvægstald 
og svinestald, begge fra 1954, de er ombygget til kostald og tilbygget spaltestald til 
ungdyr i 1973, lade fra 1958 og maskinhus fra 1977. Gården drives med en kvægproduk
tion på 38 årskøer, 60 ungdyr og 6 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 1 amme
ko og 4 ungdyr af racen Simmentaler. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der 
er 3 traktorer, kornsilo og korntørreri med varm luft. Maskinstation bruges til lidt af 
markarbejdet.

KLØVERVEJ 2, ØSTER HØJST, 6240 LØGUMKLOSTER, tlf. 74-775219.
VALDEMAR HEINRICH JENSEN, gårdejer, født d. 15.-6.-1926, søn af Bothilde Marie 
og Heinrich Harman Jensen, gift d. 15.-11.-1958 med Ingrid Margrethe Carstensen, 
medhjælpende hustru, født d. 11.-9.-1932, datter af Ingeborg og Sigfred Carstensen.
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Parret har børnene: Henrik Val
demar, født d. 28.-10.-1959, tvil
lingerne Carsten Ingolf og Bent 
Christian, født d. 13.-6.-1962, og 
Flemming Sten, født d. 13.-3.-1966. 
Valdemar H. Jensen har været på 
Haslev Højskole med landbrugs
fag. Han overtog gården d. 1.-3.- 
1954 fra sin mor Bothilde Marie 
Jensen, forældrene købte ejen
dommen i 1907.
Ejendomsskyld 770.000. Areal 25 

ha., heraf tilkøbt 10 ha., der er 4 ha. skov. Der er forpagtet 4 ha.
Stuehuset er opført i 1880 og restaureret og tilbygget flere gange. Avlsbygningerne 
består af kvægstald og svinestald fra 1958, lade fra 1967 og maskinhus fra 1977. 
Gården drives med en svineproduktion på 24 årssøer, der sælges 250 smågrise og 20 
slagtesvin årligt, desuden er der 15 ammekøer, 18 ungdyr af en kødkvægsrace. Sønnen 
Flemming har 15 dådyr, 1 buk og 3 geder. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn 
og ærter. Der er 4 traktorer, 1 markvandingsanlæg, kornsilo og korntørreri med varm 
luft. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

KLØVERVEJ 4, ØSTER HØJST, 
6240 LØGUMKLOSTER, tlf. 74- 
775284.
SØREN CHRISTIAN RASMUS
SEN, gårdejer, født d. 12.-5.-1949, 
søn af Erika og Christian Plate 
Rasmussen, gift d. 4.-8.-1973 
med Grethe Severin, rengørings
assistent, født d. 5.-8.-1950, 
datter af Ruth og Hans Peter 
Severin. Parret har børnene: 
Britta, født d. 6.- 9.-1975, 
Heidi, født d. 5.-9.-1977, Chri
stian, født d. 19.-10.-1980, og 
Torsten, født d. 7.-5.-1985.
S.C.R. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 31.-12.-1977 fra 
sin far Christian P. Rasmussen, nuværende ejer er 4. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.650.000. Areal 67 ha., heraf tilkøbt 17 ha. Der er forpagtet 58 ha. 
Stuehuset er opført omkring 1840 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af 
kvægstald fra 1965, som er om- og tilbygget til løsdrift i 1978, og lade-maskinhus fra 
samme år. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn, raps, 
ærter, fabrikskartofler og spisekartofler. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 mark
vandingsanlæg, diverse kartoffelmaskiner og plantørreri med varm luft.

KLØVERVEJ 7, ØSTER HØJST, 6240 LØGUMKLOSTER, tlf. 74-775403.
JØRN PEDER NIELSEN MØLLER, landmand, født d. 25.-11.-1951, søn af Maria og 
Knud Nielsen Møller, gift d. 29.-11.-1975 med Birthe Marie Christensen, hjemme
sygeplejerske, født d. 5.-5.-1955, datter af Grethe og Hans Nissen Christensen. Parret 
har børnene: Louise, født d. 24.-9.-1977, Irene, født d. 18.-12.-1980, og Stefan, født d. 
17.-10.-1983.
J.P.N.M. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-12.-1984 
fra Jens Thorø. Faderens ejendom Kløvervej 6 blev overtaget d. 1.-1.-1974, den var på 
15 ha., bygningerne er frasolgt og jorden er tillagt Kløvervej 7.
Ejendomsskyld 2.050.000. Areal 51,5 ha., her er medregnet 15 ha. fra Kløvervej 6, der 
er 1 ha. eng. Der er forpagtet 16 ha.
Stuehuset er opført i 1834 og restaureret efter en brand i 1985. De fleste avlsbyg
ninger brændte i 1985, de blev genopbygget med ungdyrstald og kostald, spaltestald til 
ungdyr er fra 1990 og lade-maskinhus og foderhus er fra 1989, der er gylletank. Går-
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den drives med en kvægproduktion på 50 årskøer, 70 ungdyr og 60 slagtekalve af 
racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 5 traktorer, 1 markvan
dingsanlæg, kornsilo, korntørreri med varm luft, halmfyr og nogle vindmølleanparter. 
På gården er der 1 fast medhjælper og der bruges en del maskinstation.

født d. 13.-7.-1972, og Detlef, født d. 8.-7.-1976.

KOLDINGVEJ 2, "TORPEKÆR", 
TORNSKOV, 6240 LØGUMKLO
STER, tlf. 74-743398.
HANS HINRICH MATZEN, land
mand, født d. 19.-4.-1942, søn af 
Paula og Jakob Matzen, gift d. 
1.-7.-1967 med Edda Wolff, lærer 
og medhjælpende hustru, født d. 
3.-4.-1932, datter af Edda og 
Walther Wolff. Parret har børne
ne: Ingrid, født d. 29.-5.-1968, 
Ute, født d. 23.-8.-1970, Jakob,

H.H.M. har været på Tinglev Landbrugsskole og taget driftslederkursus fra Vreta 
Kloster, han er formand for Landvirksschaftlige forening i Løgumkloster. Han forpag
tede gården d. 1.-7.-1967 og overtog den d. 1.-7.-1969 fra sin far Jakob Matzen, som 
købte den af en tante i 1952.
Ejendomsskyld 3.200.000. Areal 121 ha., heraf tilkøbt 14 ha., der er 2 ha. marginal
jord. Der er forpagtet 7 ha.
Stuehuset er opført i 1932, det er restaureret fra 1980-90. Avlsbygningerne består af 
kvægstald og svinestald fra 1932, kvægstald indrettet igen i 1973 og 1983, maskinhus 
fra 1973 og foderhus fra 1932, der er gylletank og udendørs køresilo. Gården drives 
med en kvægproduktion på 54 årskøer, 65 ungdyr og 35 slagtekalve af racen SDM. 
Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 
1 markvandingsanlæg, plansilo, plantørreri med varm luft og portionstørreri, der an
vendes staldvarme til opvarmning af stuehuset og der er 1 vindmølle. På gården er 
der 1 deltids medhjælper og der bruges lidt maskinstation.

KOLDINGVEJ 3, "FRYDENDAL", 
NR. LØGUM, 6240 LØGUMKLO
STER, tlf. 74-743860.
HANS GEORG PAULSEN, gård
ejer, født d. 28.-6.-1953, søn af 
Sine og Jakob Peter Paulsen. 
H.G.P. har været på Gråsten 
Landbrugsskole. Han overtog går
den d. 1.-1.-1980 fra sin far 
Jakob Peter Paulsen, som bygge
de gården i 1951-52, den blev 
dengang udstykket fra slægtsgår
den Koldingvej 5.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 28 ha., heraf tilkøbt 11 ha. Der er forpagtet 6,5 ha.
Stuehuset er opført i 1951 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og svinestald, som er ombygget til kostald i 1970, den er ombygget og udvidet i 
1980, hvor der også blev bygget malkerum, lade fra 1962, maskinhus fra 1976 og fo
derhus fra 1986. Gården drives med en kvægproduktion på 40 årskøer og 50 ungdyr af 
racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 3 traktorer, kornsilo og 
korntørreri med varm luft. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

KOLDINGVEJ 5, "FRYDENDAL", NR. LØGUM, 6240 LØGUMKLOSTER, tlf. 74- 
743476.
HENRY ANDREAS PAULSEN, gårdejer, født d. 9.-4.-1959, søn af Kirsten Marie og 
Asmus A. Paulsen.
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Henry A. Paulsen har været på 
Gråsten Landbrugsskole, han har 
lidt udearbejde ved landbrug. 
Han forpagtede gården d. l.-ll.- 
1981 og overtog den d. 1.-11.-1983 
fra sin far Asmus A. Paulsen, 
nuværende ejer er 8. generation 
på gården, som kom i slægtens 
eje omkring 1640. Der var lande
vejs kro på gården indtil 1950. 
Ejendomsskyld 620.000. Areal 
22,5 ha., heraf 1,5 ha. skov. Der 
er forpagtet 12,5 ha.

Stuehuset er opført i 1852 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og svinestald fra 1923, de er ombygget til ungkvæg og køer i 1982, lade og 
foderhus,begge fra 1923, og maskinhus fra 1974. Gården drives med en kvægproduktion 
på 28 årskøer og 37 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn 
og raps. Der er 2 traktorer, kornsilo og korntørreri med varm luft. Der er 1 skole
dreng til hjælp og der bruges maskinstation til høst.

KOLDINGVEJ 8, NR. LØGUM, 6240 LØGUMKLOSTER, tlf. 74-744524.
ARNE ERIKSEN, landmand, født d. 27.-1.-1950, søn af Cecilie og Erik Eriksen, gift i 
1973 med Maren Nissen, pædagog, født d. 7.-8.-1951, datter af Anna og Hans Nissen. 
Parret har børnene: Lykke, født d. 12.-5.-1974, Lasse, født d. 16.-5.-1979, og Louise, 
født d. 4.-4.-1984.
A.E. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-8.-1976 
fra Christine Holm.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 14,5 ha., heraf 2,5 ha. eng og 0,5 ha. skov. Der er 
forpagtet ialt 35,5 ha.
Stuehuset er opført i 1951 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og svinestald, begge fra 1951, de er ombygget til kostald i 1976, den er udvidet 
i 1977-78, samme år blev der bygget lade, ungdyrstald fra 1991, der er udendørs 
køresilo og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 75 årskøer, 100 ungdyr 
og 50 slagtekalve af blandet race, desuden er der 10 moderfår. På gården er der 1 
traktor, der bruges en del maskinstation.

KOLDINGVEJ 12, NR. LØGUM, 
6240 LØGUMKLOSTER, tlf. 74- 
744707.
INGVART WIND, gårdejer, født 
d. 22.-6.-1954, søn af Ruth Mar
grethe og Jens Hansen Wind, 
gift d. 14.-5.-1983 med Bente 
Rasmussen, medhjælpende hustru, 
født d. 18.-1.-1963, datter af 
Emma og Knud Rasmussen. Par
ret har børnene: Gitte, født d. 
27.-8.-1984, Jens, født d. 10.-4.- 
1987, og Rikke, født 13.-7.-1989.
I.W. er kloakmester, han har været på Ladelund og Gråsten landbrugsskoler. Han over
tog gården d. 1.-7.-1979 fra sine farbrødre Emil og Hans Wind. Gården har været i 
slægtens eje gennem flere generationer.
Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 57,5 ha., heraf tilkøbt 14 ha., der er 5,6 ha. skov, eng 
og mose. Der er forpagtet 28 ha.
Stuehuset er opført i 1803 og restaureret fra 1979-90. Avlsbygningerne består af 
kvægstald og svinestald, begge fra 1912, de er ombygget til kvæg i 1966, kostald fra 
samme år, spaltestald fra 1985, lade og foderhus fra 1972 og maskinhus fra 1977, der 
er udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 40 årskøer, 50 ungdyr 
og 30 slagtekalve af racen SDM, desuden produceres der 200 slagtesvin årligt og der
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er 30 moderfår. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps, ærter og fabrikskar
tofler. På gården er der 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, 1 rende
graver, kornsilo, korntørreri med varm og kold luft og 2 tørrevogne til korn. Der 
bruges lidt maskinstation og der er 1 skoledreng til hjælp.
I.W. driver også moderens ejendom Koldingvej 15, 5240 Løgumkloster.

D.B.B. er tankvognchauffør ved Kløver
Han overtog gården d. 1.-11.-1973 fra

KOLDINGVEJ 17 A og B, NR. 
LØGUM, 6240 LØGUMKLOSTER, 
tlf. 74-744228.
DIRK BERTELSEN BLUME, gård
ejer, født d. 25.-8.-1944, søn af 
Erna og Jef Blume, gift d. 31.- 
10.-1970 med Inge Petersen, syge
plejerske, født d. 27.-9.-1947, 
datter af Emilius Petersen. Par
ret har børnene: Anja, født d. 
7.-5.-1971, Dorte, født d. 17.- 
11.-1972, Karina, født d. 14.-12.- 
1974, og Steffen, født 14.-2.-1981.

k og har været på Tinglev Landbrugsskole, 
far Jef Blume. Gården er i 1910 flyttet,

men jorden har været i slægtens eje gennem 10 generationer.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 50 ha., heraf tilkøbt 8 ha., der er 6 ha. eng. Der er 
bortforpagtet 35 ha.
Stuehuset er opført i 1910 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1910, som er ombygget til ungkvæg, hestestald, svinestald og lade, alle fra 
1910. Gårdens besætning er 6 ammekøer og 6 ungdyr af racen Angus. Planteproduktio
nens salgsafgrøde er korn. Der er 1 traktor.
D.B.B. ejer og bor på ejendommen Gåsblokvej 6, den er på 5 ha. og en ejendomsskyld 
på 520.000, den blev bygget i 1960 som husmandsbrug.

KOLDINGVEJ 18, "DALGAARD", 
NR. LØGUM, 6240 LØGUMKLO
STER, tlf. 74-834179.
CHRISTIAN CARSTENSEN, gård
ejer, født d. 30.-5.-1941, søn af 
Ingeborg og Sigfred Carstensen, 
gift d. 17.-5.-1969 med Lilly 
Green, medhjælpende hustru, 
født d. 18.-5.-1946, datter af 
Signe og Anton Green. Parret 
har børnene: Dorthe, født d. 
18.-11.-1970, Lone, født d. 12.- 
12.-1971, og Birger, født d. 28.- 
4.-1975. C.C. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-5.- 
1969 fra sin far Sigfred Carstensen, nuværende ejer er 3. generation på gården, som 
kom i slægtens eje i 1902.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 29,1 ha., heraf tilkøbt 2,6 ha., der er 1,5 ha. skov og 
eng. Der er forpagtet 15 ha.
Stuehuset er opført omkring 1800 og restaureret til 1970-88. Avlsbygningerne består 
af kostald fra 1971, svinestald fra 1930, anvendes til kalvestald, lade-maskinhus fra 
1975 og foderhus fra 1971, der er gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 
40 årskøer, 45 ungdyr og 15 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsaf
grøde er korn. Der er 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg, kornsilo, korntørreri med 
varm luft samt halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

KOLDINGVEJ 19, NR. LØGUM, 6240 LØGUMKLOSTER, tlf. 74-743543.
DIRK JOHANNSEN, gårdejer, født d. 18.-5.-1964, søn af Sigrid og Gert Johannsen.
D.J. er chauffør og har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården
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d. 1.-4.-1988 fra DLR.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 15 ha.
Stuehuset er opført i 1972 og tilbygget i 1990. Avlsbygningerne består af løsdriftdyb- 
strøelsesstald fra 1990 og lade-maskinhus fra 1978. Gårdens besætning er på 10 amme
køer og 10 ungdyr af racen Angus. Der er 1 traktor og 5 vindmølleanparter.

KOLDINGVEJ 21, NR. LØGUM, 6240 LØGUMKLOSTER, tlf. 74-743482.
PETER WIND, gårdejer, født d. 9.-3.-1949, søn af Marie og Hans Wind, gift d. 9.- 
6.-1973 med Ruth Margrethe Kaastrup, kontorassistent, født d. 24.-4.-1952, datter af 
Anne Else og Søren Asser Kaastrup. Parret har børnene: Sanne, født d. 17.-3.-1974, 
Mia, født d. 9.-4.-1976, og Hans, født d. 20.-4.-1980.
P.W. har været på Gråsten Landbrugsskole, han er i repræsentantskabet for Kvægavls
foreningen. Han forpagtede gården d. 1.-5.-1973 og overtog den d. 1.-5.-1974 fra sin 
far Hans Wind, nuværende ejer er 4. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 87,4 ha., heraf 12,5 ha. skov. Der er forpagtet 75 ha., 
heraf 23 ha. fra moderen.
Alle bygninger nedbrændte i 1897 og blev genopført på modsat siden af vejen, stue
huset er fra 1897, men restaureret fra 1975-90. Avlsbygningerne består af kvægstald, 
lade og svinestald, alle fra 1897, kvægstald og lade er ombygget til kostald i 1976, 
samme år blev der bygget spaltestald, svinestald ombygget til kalve, og lade-maskin
hus fra 1986, der er gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 60 årskøer, 
70 ungdyr og 35 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, 
raps, ærter, fabrikskartofler og træ til tømmer. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 
markvandingsanlæg, tårnsilo, 2 plantørrerier med varm luft og der anvendes staldvar
me til opvarmning af stuehuset. På gården er ansat 1 fodermester og der bruges lidt 
maskinstation.
P.W. driver moderens ejendom Gåsblokvej 8, den er på 23 ha.

KOLDINGVEJ 33, "BAKKEGAARD", NR. LØGUM, 6240 LØGUMKLOSTER, tlf. 74- 
743483.
ANDREAS NISSEN MORTENSEN, gårdejer, født d. 21.-7.-1925, søn af Nisine Christine 
og Martin Mortensen, gift d. 2.-5.-1948 med Adele Wind, husmor, født d. 6.-6.-1924, 
datter af Ingeburg og Peter Wind. Parret har børnene: Martin, født d. 4.-10.-1948, 
Conni, født d. 6.-9.-1952, John, født d. 18.-3.-1955, og Georg, født d. 13.-12.-1956. 
A.N.M. byggede gården i 1962, da den gennem Statens Jordlovsudvalg blev udflyttet 
fra faderens ejendom Lemmosevej 4, den blev købt i 1914.
Ejendomsskyld 930.000. Areal 35 ha., heraf tilkøbt 13 ha., der er 0,5 ha. skov. 
Stuehuset er opført i 1962 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og svinestald, begge fra 1962, de er ombygget til svinestald, lade og maskinhus 
fra 1962 og 1975. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 510 stk. årligt. 
Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1 
mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, plansilo og korntørreri med varm luft samt 8 vind
mølleanparter. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

KORSKROVEJ 1, "KORSKRO", 
ALSLEV OVER AAEN, tlf. 74- 
775101.
POUL JESPER JENSEN, gård
ejer, født d. 23.-3.-1925, søn af 
Kristine og Albert Jensen, gift d. 
25.-4.-1953 med Inge Sørensen, 
medhjælpende hustru, født d. 
15.-1.-1933, datter af Alma og 
Peter Sørensen. Parret har bør
nene: Torben, født d. 26.-7.-1956, 
og Bent, født d. 19.-11.-1960.

P.J.J. har været vognmand og har været på Vallekilde Højskole med landbrugsfag. Han 
overtog gården d. 1.-4.-1972 fra Jens Peter Keldsen, der har tidligere været lande
vejskro på gården.
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Ejendomsskyld 930.000. Areal 24 ha., heraf 1 ha. mose. Oorden er bortforpagtet til 
sønnen Torben. °
Stuehuset er opført i 1973. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1760, som er 
ombygget i 1968, gammel kostald med gennemkørsel fra 1758, som er ombygget til 
svinestald i 1968, samme år blev der bygget lade, maskinhus fra 1976. På gården er 
der kornsilo og korntørreri med varm luft.

KOVVEJ 1, "KOV", ØSTER HØJST, 
6240 LØGUMKLOSTER, tlf. 74- 
775151.
ANDREAS CHRISTIAN NISSEN, 
landmand, født d. 1.-8.-1941, søn 
af Grethe og Andreas Nissen, 
gift d. 11.-1.-1969 med Anne 
Christine Nissen, medhjælpende 
hustru, født d. 18.-5.-1947, dat
ter af Ingeborg og Johannes Nis
sen. Parret har børnene: Susanne, 
født d. 13.-10.-1969, og Henning, 
født d. 5.-2.-1975.

A.C.N. overtog gården d. 1.-4.-1975 fra sin far Andreas Nissen, som byggede gården i 
1939 på en udstykning fra slægtsgården Lykkevej 6, Øster Højst.
Ejendomsskyld 1.750.000. Areal 92 ha., heraf tilkøbt 71 ha., der er 1 ha. skov og 10 
ha. eng. Der er forpagtet 32 ha.
Stuehuset er opført i 1939 og restaureret i 1983. Avlsbygningerne består af kvægstald 
og svinestald, begge fra 1939, de er ombygget til kvægstald og tilbygget i 1975, 
samme år blev der bygget foderhus, maskinhu og lade, gammel lade fra 1955, der er 
gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 40 årskøer, 60 ungdyr og 25 slag
tekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og ærter. Der er 4 
traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, kornsilo og korntørreri med varm luft. 
Der er 1 skoledreng til hjælp og der bruges lidt maskinstation.
A.C.N. ejer også slægtsgården Lykkevej 6.

KRUSÄVEJ 2A, 6240 LØGUMKLOSTER, tlf. 74-745303.
FINN BRAM, landmand, født d. 25.-11.-1963, søn af Tove og Gunnar Bram, forlovet d. 
1.-9.-1990 med Sanne Irene Toftdahl Jensen, teknisk tegner, født d. 5.-12.-1964, dat
ter af Lene og Milton Jensen.
F.B. overtog gården d. 15.-6.-1988 fra sin far Gunnar Bram, som byggede gården i 
1958-59, jorden er købt fra Statens Jordlovsudvalg.
Ejendomsskyld 600.000. Areal 20 ha. Der er forpagtet 18,5 ha.
Stuehuset er opført i 1958. Avlsbygningerne består af kvægstald og svinestald, begge 
fra 1958, ombygget til ungdyr og kostald i 1988, svinestald fra 1972 ombygget til 
kvæg i 1978, lade fra 1978 og maskinhus fra 1980. Gården drives med en kvægproduk
tion på 19 årskøer, 30 ungdyr og 30 slagtekalve, det er krydsninger mellem DRK og 
SDM, der er 2 ammekøer og 2 ungdyr. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. På 
gården er der 3 traktorer, 1 mejetærsker og 1 markvandingsanlæg. Der bruges lidt 
maskinstation.

KRUSÄVEJ 2B, 6240 LØGUMKLOSTER, tlf. 74-743319.
PETER MARQUARDSEN, gårdejer, født d. 10.-11.-1927, søn af Anne og Tychsen 
Marquardsen, gift d. 14.-5.-1960 med Marie Ommen, husmor, født d. 24.-11.-1928, 
datter af Caroline og Heinrich Ommen. Parret har børnene: Elin, født d. 3.-8.-1963, 
og Heinrich, født d. 18.-9.-1964.
P.M. driver maskinstation fra ejendommen, han er udlært mekaniker og overtog går
den d. 31.-12.-1974 fra sine svigerforældre Caroline og Heinrich Ommen. På overtagel
sestidspunktet lå ejendommen på Åbenråvej 6, hvor bygningerne endnu ligger, men nye 
bygninger er opført på Krusåvej 2B.
Ejendomsskyld 1.650.000. Areal 30 ha. Der er forpagtet 5 ha.
Stuehuset er opført i 1976. Avlsbygningerne består af maskinhal med værksted til
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maskinstation. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn, 
raps, ærter og pillegræs. Der er 4 traktorer og 3 mejetærskere samt nødvendige maski
ner til maskinstationen. Bygningerne på ejendommen Åbenråvej 6 ejes også, stuehuset 
er udlejet og avlsbygningerne bruges til kornlager o.l.

KRUSÅVEJ 3, 6240 LØGUMKLOSTER, tlf. 74-743069.
HARALD ANDERSEN, landmand, født d. 8.-6.-1939, søn af Cathrine og Eduard Ander
sen, skilt fra Lajla Møller, plejerske, født d. 12.-10.-1944. Parret har børnene: Finn, 
født d. 26.-6.-1966, Tina, født d. 18.-12.-1967, og Marianne, født d. 8.-4.-1971.
H.A. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-10.-1966 fra sin 
far Eduard Andersen. Gården lå dengang på Lillegade 11 i Løgumkloster, den er ud
flyttet d. 1.-10.-1967, faderen købte ejendommen 1935.
Ejendomsskyld 730.000. Areal 12 ha. Der er forpagtet 16 ha.
Stuehuset er opført i 1967. Avlsbygningerne består af kvægstald, svinestald, lade og 
maskinhus, alle fra 1967, svinestalden er ombygget til kvæg i 1979, og foderhus fra 
1975. Gården drives med en kvægproduktion på 20 årskøer, 35 ungdyr og 10 slagte
kalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og ærter. Der er 2 
traktorer, kornsilo og korntøreri med varm luft. Maskinstation bruges til en del af 
markarbejdet.

KRUSÅVEJ 4, 6240 LØGUMKLOSTER, tlf. 74-743196.
MORTEN WILLUMSEN, gårdejer, født d. 26.-9.-1939, søn af Elna og Mathias Willum- 
sen.
M.W. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-5.-1963 fra sin 
far Mathias Willumsen, nuværende ejer er 3. generation på gården, som kom i famili
ens eje i 1926. Gården er udflyttet fra Åbenråvej
Ejendomsskyld 640.000. Areal 19 ha., heraf tilkøbt 6 ha. Der er forpagtet 11 ha. 
Stuehuset er opført i 1926. Avlsbygningerne består af kvægstald og svinestald, begge 
fra 1965, de er ombygget til kostald i 1974 og der er ombygget til ungdyr i 1982, lade 
fra 1939 og lade-maskinhus fra 1976. Gården drives med en kvægproduktion på 26 års
køer, 30 ungdyr og 14 slagtekalve af racen SDM. Der er 1 traktor, 1 markvandings
anlæg, kornsilo og korntørreri med varm luft. Maskinstation bruges til lidt af mark
arbejdet.

d. 1.-3.-1970, og Hella, født d. 7.-1.-1974.

KRUSÅVEJ 5, SKIBELUND, 6240 
LØGUMKLOSTER, tlf. 74-743938. 
HERMANN GUSTAV GASSNER, 
landmand, født d. 1.-12.-1937, 
søn af Christine og Christian 
Gassner, gift d. 1.-7.-1961 med 
Helga Gram, medhjælpende hu
stru, født d. 7.-12.-1940, datter 
af Agnete og Jørgen Gram. Par
ret har børnene: Birgit, født d. 
19.-11.-1961, Christian Jørgen, 
født d. 21.-5.-1966, Ritha, født

H.G.G. overtog gården i 1965 fra sin far Christian Gassner. Gården lå dengang på 
Svinget 3 i Løgumkloster, den blev udflyttet i 1965-66, nuværende ejer er 3. genera
tion på gården.
Ejendomsskyld 900.000 Areal 22 ha., heraf tilkøbt 2 ha. Der er forpagtet 15 ha. 
Stuehuset er opført i 1966. Avlsbygningerne består af kvægstald, svinestald og lade, 
alle fra 1966, spaltestald fra 1973, lade fra 1979, maskinhuse fra 1967 og 1990, der er 
fortank. Gården drives med en kvægproduktion på 16 årskøer, 25 ungdyr og 10 slag
tekalve af racen SDM, desuden er der 2 avlshopper, 1 plag og 1 føl. Planteproduk
tionens salgsafgrøde er korn. På gården er der 2 traktorer, kornsilo og korntørreri 
med varm luft. Der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.
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KRUSÄVEJ 6, "DEJERBO", 6240 LØGUMKLOSTER, tlf. 74-743863.
ANTONI HANSEN, landmand, født d. 6.-12.-1909, søn af Margrethe og Hans Jørgen 
Hansen, gift d. 29.-1.-1974 med Elmi Saldern Nielsen, medhjælpende hustru, født d. 
21.-4.-1920, datter af Christine Nielsen. Parret har børnene: Jonni, Linda, Renate og 
Brian.
A.H. overtog gården i 1949 fra sin far Hans Jørgen Hansen, gården er flyttet til sin 
nuværende adresse i 1956.
Ejendomsskyld 550.000. Areal 16 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1956. Avlsbygningerne består af kvægstald, svinestald og lade, 
alle fra 1956, og maskinhus fra 1964. På gården er der 2 traktorer, plansilo og korn
tørreri med varm luft.

KRUSÄVEJ 7, "ENGBO", 6240 LØGUMKLOSTER, tlf. 74-744852.
ARNE ANDERSEN, landmand, født d. 15.-5.-1946, søn af Helena og Hans Christian 
Andersen, gift d. 18.-7.-1987 med Elin Strømme, sygehjælper, født d. 4.-12.-1952, 
datter af Gislaug og Reidar Strømme. Parret har børnene: Christian, født d. 9.-7.- 
1988, og Berit, født d. 11.-4.-1990.
A.A. har været bankassistent. Han overtog gården d. 1.-10.-1979 fra sin far Hans 
Christian Andersen, som byggede gården i 1943.
Ejendomsskyld 640.000. Areal 19,3 ha., heraf 2,5 ha. eng. Der er forpagtet 3 ha. 
Stuehuset er opført i 1943 og restaureret i 1987. Avlsbygningerne består af kvægstald 
fra 1943, svinestald fra 1943, som delvis bruges til kvæg, maskinhus fra 1951 og lade
maskinhus fra 1976. Gården drives med en kvægproduktion på 12 årskøer, 12 ungdyr 
og 6 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og ærter. 
Der er 1 traktor, kornsilo og korntørreri med varm luft. Maskinstation bruges til lidt 
af markarbejdet.

KRUSÄVEJ 8, "KLOSTERVANG", 
6140 LØGUMKLOSTER, tlf. 74- 
744963.
THEODOR OLHSEN, gårdejer, 
født d. 27.-3.-1951, søn af Hilda 
og Christian Ohlsen, bor sammen 
med Bente Ploug, plejehjemsassi
stent, født d. 19.-4.-1957, datter 
af Birgit og Knud Ploug. Parret 
har børnene: Manja, født d. 14.- 
10.-1978, og Mikal, født d. 10.- 
7.-1981.

T.O. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-5.-1980 fra Asta 
Sørensen.
Ejendomsskyld 830.000. Areal 38 ha., heraf tilkøbt 7,5 ha. Der er forpagtet 1,5 ha. 
Stuehuset er opført i 1930 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og svinestald, begge fra 1930, de er ombygget til kostald i 1980, hestestald og 
spaltestald fra 1930, lade-maskinhus fra 1964 og foderhus fra 1930. Gården drives med 
en kvægproduktion på 43 årskøer, 40 ungdyr og 10 slagtekalve af racen SDM, der er 2 
heste. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. På gården er der 3 traktorer, 1 mark
vandingsanlæg, kornsilo og korntørreri med varm luft. Maskinstation bruges til høst.

KRUSÄVEJ 9, "VESTERVANG", 6240 LØGUMKLOSTER, tlf. 74-744063.
CHRISTIAN OHLSEN, gårdejer, født d. 9.-4.-1952, søn af Hilda og Christian Ohlsen, 
gift d. 22.-12.-1985 med Marianne Jensen, socialpædagog, datter af Gisela og Hans 
Jørgen Jensen. Parret har børnene: Maria, født d. 18.-10.-1984, og Dennis, født d. 
23.-8.-1988.
C.O. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 15.-3.-1983 fra 
Peter Kjærgaard.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 20 ha.
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"Vestervang"s stuehus er opført i 
1949. Avlsbygningerne består af 
kvægstald fra 1949 og svinestald 
fra 1968, de er begge ombygget 
til svin i 1982, ny svinestald fra 
1987, hønsehus fra 1952 og lade 
fra 1956, der er gylletank. Går
den drives med en svineprodukti
on på 60 årssøer, der produceres 
ca. 1.200 slagtesvin årligt. Plan
teproduktionens salgsafgrøde er 
korn. Der er 2 traktorer, halv
part i mejetærsker, kornsilo og

korntørreri med varm luft. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

KRUSÅVE3 11, "ASSETGÅRD", 6240 LØGUMKLOSTER, tlf. 74-743732.
GURLI OG JØRGEN THOMSEN.
Parret overtog gården d. 1.-1.-1990 fra Sigrid Kjærgaard.
Areal 53 ha., heraf 9 ha. marginaljord.
På gården er der 2 traktorer, 1 mejetærsker og 1 markvandingsanlæg.

KRUSÄVEJ 12, ASSET', 6240 LØ
GUMKLOSTER, tlf. 74-743986. 
FRIK PAULSEN BECK, landmand, 
født d. 19.-5.-1939, søn af Dani- 
ne og Johan Beck, gift d. 4.-7.- 
1964 med Inge Margrethe Han
sen, rengøringsleder, født d. 27.- 
4.-1944, datter af Marie og Mar
tin Hansen. Parret har børnene: 
Alex Frik, født d. 26.-9.-1966, 
Brian Frik, født d. 6.-2.-1969, og 
Pia Margrethe, født d. 23.-8.-1970. 
F.P.B. overtog gården d. 1.-4.- 
1964 fra Abraham Ohlsen.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 43 ha., heraf tilkøbt 29 ha. Der er forpagtet 22,5 ha. 
Stuehuset er opført i 1928 og restaureret senest i 1979. Avlsbygningerne består af 
kvægstald og svinestald, begge fra 1928, de er ombygget til kostald i 1977, svinestalde 
fra 1965 og 1972, spaltestald til ungdyr fra 1980, lade-maskinhus og foderhus fra 
1978, der er indendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 28 årskøer, 
50 ungdyr og 16 slagtekalve af racen SDM, desuden produceres der 720 slagtesvin 
årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 2 traktorer og 
1 markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til høst og græssnitning.

KRUSÅVEJ 13, ASSET, 6240 LØGUMKLOSTER, tlf. 74-743281.
RAINER OHLSEN, gårdejer, født d. 22.-11.-1956, søn af Hilda og Christian Ohlsen. 
R.O. er udlært landbrugsmaskinsmed. Han overtog gården d. 1.-10.-1986 fra sin far 
Christian Ohlsen, nuværende ejer er 3. generation på gården, som kom i slægtens eje 
omkring 1908.
Ejendomsskyld 820.000. Areal 38 ha., heraf 1,5 ha. skov. Der er forpagtet 13 ha.
Stuehuset er opført i 1908 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kostald, 
som er ombygget i 1974, lade fra 1908 og maskinhus fra 1971. Gården drives med en 
kvægproduktion på 32 årskøer og 30 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgs
afgrøder er korn, raps og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og 1 markvandings
anlæg samt korntørreri med varm luft. Maskinstation bruges til en del af markar
bejdet.
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KRUSÅVEJ 15, ALSLEV KRO, 6240 LØGUMKLOSTER, tlf. 74-743808.
KAJ LEONHARDT, gårdejer, født d. 20.-4.-1958, søn af Ingeborg og Gerhard Leon
hardt, gift d. 7.-1.-1984 med Jutta Jørgensen, medhjælpende hustru, født d. 17.-5.- 
1961, datter af Trautchen og Heinrich Jørgensen. Parret har børnene: Ole, født d. 
30.-4.-1984, og Anja, født d. 21.-11.-1985.
K.L. har været på Ladelund og Riber Kjærgård landbrugsskoler, han er i bestyrelsen 
for Løgumkloster Husmandsforening og er medlem af leverandørudvalget for mejeriet 
Arnå. Han overtog gården d. 1.-3.-1984 fra Johan Petersen.
Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 39 ha. Der er forpagtet 20 ha.
Stuehuset er opført i 1910 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1910, kostald og ungdyrstald om- og tilbygget i 1979, svinestald fra 1974 
ombygget til ungdyrstald, lade og foderhus fra 1989 og maskinhuse fra 1910 og 1962, 
der er indendørs køresilo og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 60 
årskøer, 65 ungdyr og 35 slagtekalve af racen SDM, der er 1 pony. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er korn, ærter og raps. På gården er der 2 traktorer, 1 mejetær
sker, 1 markvandingsanlæg, automatisk kraftfodringsanlæg, kornsilo og korntørreri med 
varm luft, der bruges staldvarme til opvarmning af stuehuset. Der bruges en del 
maskinstation.

KRUSÅVEJ 19, ALSLEV KRO, 6240 LØGUMKLOSTER, tlf. 74-744252.
SVEND BENDIX HÜBSCHMANN, gårdejer, født d. 29.-11.-1966, søn af Hanne Lund, 
gift d. 13.-12.-1987 med Mette Bylow Hübschmann, medejer og bankassistent, født d. 
2.-5.-1964, datter af Mona og Kaj Hübschmann. Parret har børnene: Daniel, født d. 
24.-8.-1988, og Lene, født d. 20.-12.-1990.
S.B.H. er rejsemontør og har været på Tønder Landbrugsskole. Han overtog gården d. 
1.-10.-1989 fra Peter Hansen Lund.
Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 51,9 ha., der er frasolgt 1,1 ha. Der er forpagtet 30 
ha.
Stuehuset er opført i 1965. Avlsbygningerne består af kvægstald og svinestald, begge 
fra 1965, og løsdriftsstald til ungdyr fra 1974. Gårdens besætning er på 45 slagtekalve 
af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, fabriks- og spisekartofler. 
På gården er der 3 traktorer, 3 markvandingsanlæg og korntørreri med varm luft. 
S.B.H. driver selv kartoffelcentral fra lejet hal i Asset. Han har medhjælper i kartof
felsæsonen og der bruges lidt maskinstation.

KRUSÅVEJ 23, ALSLEV, 6240 LØGUMKLOSTER, tlf. 74-743370.
JØRGEN M. RAVN, gårdejer, født d. 23.-11.-1948, søn af Anna Christine og Morten 
Ravn, gift d. 27.-11.-1976 med Cathrine Tygesen, medhjælpende hustru, født d. 22.- 
12.-1954, datter af Cathrine Marie og Enevald Tygesen. Parret har børnene: Pia, født 
d. 20.-10.-1979, og Kent, født d. 27.-1.-1983.
J.M.R. arbejder ved Hartmann i Tønder, han er uddannet driftsleder fra Gråsten Land
brugsskole og er medlem af skolebestyrelsen. Han forpagtede gården d. 1.-7.-1973 og 
overtog den i 1989 fra sine forældre Anna Christine og Morten Ravn, som købte går
den i 1931.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 28,3 ha.
Stuehuset er opført i 1889 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald, svinestald og lade, alle fra 1953, samt spaltestald til ungdyr fra 1976. Gårdens 
besætning er på 20 ammekøer, 20 ungdyr og 10 slagtekalve af racen Limousine. Plan
teproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 2 traktorer, kornsilo og 
korntørreri med varm luft. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
J.M.R. ejer og driver også Krusåvej 44, den er på 19,5 ha. og har en ejendomsskyld på 
570.000. Stuehuset er udlejet.

KRUSÅVEJ 25, "ALLEGAARD", ALSLEV, 6240 LØGUMKLOSTER, tlf. 74-775386. 
HENNING ELNEFF, gårdejer, født d. 9.-12.-1951, søn af Ellen og Svend Elneff, gift d. 
18.-6.-1977 med Gerda Nielsen, medhjælpende hustru, født d. 14.-11.-1953, datter af 
Nanke og Carsten Nielsen. Parret har børnene: Allan, født d. 18.-11.-1978, Mikael, 
født d. 15.-9.-1981, og Anette, født d. 4.-10.-1983.
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Henning Elneff har været på Grå
sten Landbrugsskole, han er i re
præsentantskabet for Slagteregi- 
on Syd. Han overtog gården d. 
1.-3.-1974 fra Søren Blaschke. 
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 
20 ha. Der er forpagtet 30 ha. 
Stuehuset er opført i 1976. Avls
bygningerne består af kvægstald 
fra 1974, svinestald og lade, beg
ge fra 1975, samt maskinhus fra 
1977, der er gylletank. Gården 

drives med en svineproduktion på 35 årssøer, der produceres ca. 600 slagtesvin årligt, 
desuden er der 100 slagtekalve af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er 
ærter og fabrikskartofler. Der er 2 traktorer og 1 markvandingsanlæg. Maskinstation 
bruges til en del af markarbejdet.

KRUSÅVEJ 37, "AAENHØJ", 
ALSLEV, 6240 LØGUMKLO
STER, tlf. 74-775129.
JES PETER BAAGØ, gård
ejer, født d. 5.-6.-1946, 
søn af Anne og Iver Baagø, 
gift d. 27.-9.-1975 med Me
rete Skriver Paulsen, med
hjælpende hustru, født d. 
21.-8.-1951, datter af An
na og Niels Paulsen. Par
ret har børnene: Marianne, 
født d. 26.-12.-1978, og 
Michael, født d. 1.-5.-1983.
J.P.B. arbejder på B.W.E. i Tønder og har været på Hillerød Højskole med landbrugs
fag. Han overtog gården i 1973 fra sin far Iver Baagø, som købte den i 1960. 
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 28 ha.
Stuehuset er total restaureret fra 1960-65. Avlsbygningerne består af kvægstald, svi
nestald og lade, alle fra 1960, samt maskinhuse fra 1965 og 1975. Gården drives ude
lukkende med planteproduktion bestående af korn, ærter, raps og frøgræs. Der er 4 
traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, kornsilo, plantørreri med varm luft og 
portionstørreri med varm luft, desuden er der 1 halmfyr.
J.P.B. ejer og driver også Tinggårdsvej 10, Draved, den er på 26 ha. og ejendomsskyld 
500.000. Avlsbygningerne bruges delvis til maskiner og der er 3 ha. skov.

KRUSÅVEJ 39, "NR. BUSHOLM", ALSLEV OVER ÅEN, 6240 LØGUMKLOSTER, tlf. 
74-775288.
PETER IVERSEN, lærer og gårdejer, født d. 15.-1.-1953, søn af Signe og Aksel Iver
sen, gift d. 2.-2.-1985 med Susanne Petersen, sygehjælper, født d. 28.-2.-1956, datter 
af Mona og Bent Petersen. Parret har børnene: Tina, født d. 25.-11.-1976, Maja, født 
d. 8.-2.-1979, og Mette, født d. 16.-1.-1988.
P.I. er lærer i Løgumkloster. Han overtog gården d. 1.-7.-1984 fra sin far Aksel Iver
sen, som købte gården d. 1.-4.-1953.
Ejendomsskyld 1.550.000. Areal 56,4 ha., heraf 2 ha. skov og 1 ha. mose. 
Alle bygningerne nedbrændte i 1968 og blev genopført med stuehus. Kvægstalden fra 
1956 blev udbygget efter brand i 1968, hvor der også blev bygget svinestald og ma
skinhus, laden er fra 1972. Gårdens besætning er på 30 moderfår, gården er avlscenter 
for Hvidhovedet Marsk. Planteproduktionens salgsafgrøder ér korn, raps og ærter. Der 
er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, plansilo og korntørreri med varm 
luft.
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KRUSÅVEJ 40, ALSLEV, 6240 
LØGUMKLOSTER, tlf. 74-775197. 
FREDERIK HOLT NIELSEN, gård
ejer, født d. 26.-5.-1942, søn af 
Anna Marie og Carsten Nielsen, 
gift d. 9.-9.-1962 med Edith Jen
sen, medhjælpende hustru, født 
d. 25.-9.-1943, datter af Andrea 
og Ernst Jensen. Parret har bør
nene: Conny, født d. 30.-9.-1963, 
Ulla, født d. 12.-6.-1966, og 
Flemming, født d. 17.-8.-1968.

F.H.N. overtog gården d. 1.-4.-1964 fra Peter Jørgensen.
Ejendomsskyld 860.000. Areal 31 ha., heraf 2 ha. mose.
Stuehuset er totalt ombygget i perioden 1970-79. Avlsbygningerne består af kvægstald 
og svinestald, begge fra 1920, svinestalden er delvis ombygget til kvæg, kostald fra 
1974 og lade-maskinhus fra 1976, der er gylletank. Gården drives med en kvægproduk
tion på 34 årskøer, 50 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens 
salgsafgrøder er korn og ærter. På gården er der 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg, 
kornsilo og korntørreri med varm luft. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

KRUSÄVEJ 46, ALSLEV, 6240 LØGUMKLOSTER, tlf. 74-775292.
JENS OKSEN, gårdejer, født d. 2.-11.-1929, søn af Anna og Laust Oksen, gift d. 17.- 
12.-1957 med Rigmor Stensø Larsen, børnehavepædagog, født d. 14.-4.-1935, datter af 
Sofie og Ejvind Larsen. Parret har børnene: Lis, født d. 18.-6.-1958, samt tvillingerne 
Lars og Marianne, født d. 25.-5.-1962.
J.O. overtog gården d. 1.-6.-1964 fra sin far Laust Oksen, som købte den i 1935. 
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 49 ha.
Stuehuset er opført omkring 1880 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af 
kvægstald og svinestald, begge fra 1880, de er om- og tilbygget i 1965. Gården drives 
udelukkende med planteproduktion bestående af korn, raps og ærter. Der er 2 trakto
rer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, kornsilo og korntørreri med varm luft.

KRUSÄVEJ 52, ALSLEV, 6240 
LØGUMKLOSTER, tlf. 74-775181. 
ALBERT SØRENSEN, gårdejer, 
født d. 31.-7.-1929, søn af Chri
stine Dorothea og Peter Lausten 
Sørensen, gift d. 6.-11.-1954 
med Sonja Edith Andersen, med
hjælpende hustru, født d. 26.-12.- 
1935, datter af Helene og Hans 
Marius Andersen. Parret har bør
nene: Conni, født d. 2.-5.-1955, 
Jytte, født d. 30.-6.-1958, Flem
ming, født d. 14.-7.-1962, og Margit, født d. 9.-9.-1963.
A.S. overtog gården d. 25.-3.-1988 fra Leif Petersen.
Ejendomsskyld 590.000. Areal 11,5 ha.
Stuehuset er opført i 1934 og restaureret fra 1983-88. Avlsbygningerne består af 
kvægstald, svinestald og lade, alle fra 1934, og maskinhus fra 1988. Gårdens besætning 
er på 35 moderfår. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 1 traktor og 
halmfyr. Maskinstation bruges til høst.

LANDEBYVEJ 12, KOLDKÄD, 6240 LØGUMKLOSTER, tlf. 74-743492.
NIELS CHRISTIAN OG NIELS PETER BONDESEN, gårdejere.
N.P.B. er født d. 12.-4.-1937, søn af Marie og Nicolai Bondesen, gift d. 12.-4.-1958 
med Ingrid Møller, medhjælpende hustru, født d. 2.-10.-1934, datter af Anne og Chri
stian Møller. Parret har børnene: Marie, født d. 26.-1.-1964, og Niels Christian, født 
d. 28.-7.-1958.
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N.P.B. har været pä Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1958 fra sin 
far Nicolai Bondesen. I 1979 blev der dannet I/S med sønnen Niels Christian Bondesen, 
som har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han blev gift d. 22.-9.-1979 med 
Dagny Schrøder. Parret har børnene: Claus, født d. 6.-6.-1982, Martin, født d. 4.-6.- 
1984, og Jacob, født d. 16.-10.-1987. Sønnen N.C.B. er 4. generation på gården. 
Ejendomsskyld 1.650.000. Areal 49 ha., heraf tilkøbt 12 ha. Der er forpagtet 26 ha. 
Stuehuset er opført i 1924 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og ungkvægstald fra 1974, lade fra 1960, maskinhus fra 1986 og foderhus fra 
1988. Gården drives med en kvægproduktion på 62 årskøer og 70 ungdyr af racen 
SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 5 traktorer, 1 markvandings
anlæg, kornsilo, korntørreri med varm luft og træfyr. På gården er der 1 fast med
hjælper og der bruges maskinstation til høst.
I/S'et ejer stuehuset fra Landebyvej 10, det er bygget i 1977 og N.C.B. har bopæl her.

LANDEBYVEJ 18, KOLDKÅD, 6240 LØGUMKLOSTER, tlf. 74-745207.
LARS LORENZEN HOLM, gårdejer, født d. 13.-6.-1959, søn af Mariane og'Christian 
Lautrup Holm, gift d. 3.-11.-1985 med Sheila Ann Jacobsen, køkkenassistent og social- 
og sundhedsmedhjælper, født d. 24.-11.-1963, datter af Christa og Verner Jacobsen. 
Parret har børnene: Mette Ann, født d. 26.-11.-1984, og Helene Ann, født d. 25.-8.- 
1986. L.L.H. overtog gården d. 12.-10.-1981 fra Jens Møller.
Areal 10,5 ha.
Stuehuset er opført i 1902 og restaureret fra 1980-90. Avlsbygningerne består af 
hestestald fra 1990 og lade-maskinhus fra 1986. Gårdens besætning er på 14 moderfår, 
6 heste og 2 tyre. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 3 traktorer, 1 
markvandingsanlæg og plantørreri med varm luft. Maskinstation bruges til lidt af 
markarbejdet.

LANDLYSTVEJ 2, "LANDLYST", 
BØGVAD, 6240 LØGUMKLOSTER, 
tlf. 74-775263.
PAUL PETERSEN, gårdejer, født 
d. 24.-9.-1933, søn af Margrethe 
og Peter Petersen, gift d. 15.- 
10.-1959 med Jakobine Cathrine 
Erichsen, medhjælpende hustru, 
født d. 27.-1.-1937, datter af 
Hanne og Andreas Erichsen. Par
ret har børnene: Gerd, født d. 
4.-2.-1961, Inken, født d. 23.-7.- 

1963, og Heidi, født d. 18.-9.-1967.
P.P. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han forpagtede gården d. 1.-10.-1959 og 
overtog den i 1965 fra sin far Peter Petersen, som fik gården udstykket fra sin fars 
ejendom Mosevej 5 i 1929, nuværende ejer er således 3. generation.
Ejendomsskyld 1.650.000. Areal 75 ha., heraf tilkøbt 33 ha. Der er bortforpagtet 1,75 
ha. Stuehuset er opført i 1929 og senere restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og svinestald, begge fra 1929, de er ombygget til kostald i 1973, spaltestald til 
ungdyr fra 1973, svinestald fra 1952 anvendes nu som kalvestald, lade fra 1921, ma
skinhuse fra 1946 og 1979 samt foderhus fra 1982, der er gylletank. Gården drives 
med en kvægproduktion på 53 årskøer, 70 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM, 
desuden er der 2 rideheste. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og ærter. Der 
er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, kornsilo og korntørreri med varm 
luft. Sønnen Gerd er p.t medhjælper på gården og der bruges maskinstation til en del 
af markarbejdet.

LANGSKOV 3, ELLUM MARK, 6240 LØGUMKLOSTER, tlf. 74-743184.
KAJ PETERSEN, gårdejer, født d. 26.-11.-1954, søn af Ingrid og Andreas Petersen, 
gift d. 29.-5.-1982 med Susanne Madsen, medhjælpende hustru, født d. 7.-4.-1961, 
datter af Ingrid og Gregers Madsen. Parret har børnene: Tommy, født d. 19.-1.-1983, 
Gitte, født d. 7.-8.-1986, og Danni, født d. 29.-1.-1989.
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K.P. har været på Ladelund og Gråsten landbrugsskoler. Han overtog gården d. l.-l 1.- 
1983 fra sin far Andreas Petersen, nuværende ejer er 4. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 55 ha., heraf tilkøbt 15 ha., der er 1,5 ha. skov. Der 
er forpagtet 15 ha.
Stuehuset er af ældre dato, men restaureret og tilbygget i 1975. Avlsbygningerne be
står af ældre kvæg- og svinestalde, kvægstalden er udvidet i 1960 og svinestalden er 
ombygget til ungkvæg i 1985, lade-maskinhus fra 1976, der er udendørs køresilo. Går
den drives med en kvægproduktion på 32 årskøer, 40 ungdyr og 18 slagtekalve af 
racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 3 trak
torer, 1 mejetærsker, plansilo og korntørreri med varm luft. Maskinstation bruges til 
lidt af markarbejdet.

LANGSKOV 6, ELLUM MARK, 6240 LØGUMKLOSTER, tlf. 74-743514.
OVE RAHR, gårdejer, født d. 29.-10.-1961, søn af Helene og Nicolai Rahr, bor sam
men med Linda Schmidt, butiksassistent, født d. 30.-12.-1962, datter af Hanne og 
Chresten Schmidt.
O.R. arbejder ved en entreprenør og har været på Gråsten Landbrugsskole. Han over
tog gården d. 1.-7.-1986 fra sin far Nicolai Rahr.
Ejendomsskyld 520.000. Areal 16,5 ha. Der er forpagtet 4 ha.
Stuehuset er opført omkring 1900 og restaureret i 1990-91. Avlsbygningerne består af 
kvægstald og svinestald fra ca. 1900, lade fra 1958 og maskinhus fra 1989. Gården 
drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn, raps, ærter og lucerne til 
piller. Der er 1 traktor, plansilo og korntørreri med varm luft. Maskinstation bruges 
til høst.

LANGSKOV 8, "MEJERIEJENDOM", 
ELLUM MARK, 6240 LØGUMKLO
STER, tlf. 74-743169.
PETER PETERSEN, gårdejer, om
tales under Tørvebjergvej 2 i 
Løgumkloster.
P.P. overtog gården d. l.-ll.- 
1974 fra Jens Arne Donslund. 
Ejendomsskyld 600.000. Areal 33 
ha., heraf tilkøbt 9 ha.
Stuehuset er opført omkring 1900 
og restaureret i 1990. Avlsbyg

ningerne består af kvægstald fra 1900 og svinestald fra 1960, de er ombygget til 
hønsehus m.m., lade fra 1960 bruges til fangefaciliteter til hjorte, og maskinhus fra 
1990. Gårdens besætning er på 16 kronhjorte med opdræt. Planteproduktionens salgs
afgrøder er korn, raps og ærter. Der bruges lidt maskinstation. Sønnen Henrik driver 
ejendommen sammen med Tørvebjergvej 2.

LEMMOSÉVEJ 3, TOHEDE, 6240 
LØGUMKLOSTER, tlf. 74-744817. 
ERWIN CHRISTIANSEN, gårdejer, 
født d. 18.-10.-1955, søn af Val
borg og Paul Christiansen.
E.C. har været på Ladelund og 
Gråsten landbrugsskoler. Han 
overtog gården d. 1.-5.-1979 fra 
Christian Thomsen. Der har væ
ret gartneri på ejendommen. 
Ejendomsskyld 850.000. Areal 38 
ha., heraf tilkøbt 16 ha., der er 
1 ha. hede og skov. Der er for
pagtet 8 ha.
Stuehuset er opført omkring 1900 
kostald og ungkvægstald fra 1955,

og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af 
lade fra 1988, bruges til foder og kalve, maskinhus
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fra 1988, der er gylletank. Gärden drives med en kvægproduktion på 45 årskøer og 50 
ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 3 traktorer, 1 
markvandingsanlæg, plantørreri med varm luft. Maskinstation bruges til en del af 
markarbejdet.

LEMMOSEVEJ 7, TOHEDE, 6240 LØGUMKLOSTER, tlf. 74-743525.
PETER HØJER NIELSEN, gårdejer, født d. 29.-9.-1950, søn af Johanne og Christian 
Nielsen.
P.H.N. er elektriker på Tønder Tekniske Skole. Han overtog gården d. 1.-8.-1987 fra 
Niels Petersen.
Ejendomsskyld 570.000. Areal 20,8 ha.
Stuehuset er opført i 1949. Avlsbygningerne består af kvægstald, lade og svinestald, 
alle fra 1949, de er ombygget til kostald i 1961, og lade fra 1979. Gårdens besætning 
er på 9 ammekøer, 14 ungdyr og 2 slagtekalve, det er kødkvægskrydsninger. Plante
produktionens salgsafgrøder er korn, raps, ærter og kartofler. Der er 2 traktorer, 1 
markvandingsanlæg og korntørreri med varm luft. Maskinstation bruges til høst.

LEMMOSEVEJ 11, TOHEDE, 6240 LØGUMKLOSTER, tlf. 74-744234.
ANDERS ANDERSEN, gårdejer, født d. 24.-10.-1944, søn af Petra og Andreas Ander
sen, gift d. 20.-9.-1969 med Ilse Jørgensen, rengøringsassistent, født d. 1.-11.-1948, 
datter af Anne Marie og Jacob Petersen. Parret har børnene: Randi, født d. 5.-12.- 
1970, Herdis, født d. 19.-1.-1974, og Brian, født d. 29.-8.-1976.
A.A. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården i 1970 fra Statens 
Jordlovsudvalg, jorden er byttet ud med faderens ejendom i Eilum. A.A. opførte selv 
ejendommen.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 28 ha., heraf tilkøbt 8 ha.
Stuehuset er opført i 1970. Avlsbygningerne består af kvægstald, svinestald og lade, 
alle fra 1970, svinestalden er ombygget til ungkvæg, lade og maskinhus fra 1978. 
Gården drives med en kvægproduktion på 26 årskøer, 30 ungdyr og 14 slagtekalve af 
racen Jersey, desuden er der 1 hest. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 
1 traktor, 1 markvandingsanlæg og korntørreri med kold luft. Maskinstation bruges til 
en del af markarbejdet.

d. 4.-8.-1959, Ulla, født d. 31.-8.- 1960, 
E.M. har været på Ry Højskole med landbrugsfag. 
fra Aage Olesen.
Ejendomsskyld 950.000. Areal 28 ha., heraf tilkøbt 
forpagtet 21 ha.

LEMMOSEVEJ 14, TOHEDE, 
6240 LØGUMKLOSTER, tlf. 
74-743865.
ERIK MORTENSEN, gårdejer, 
født d. 13.-2.-1934, søn af Hele
ne og Christian Mortensen, gift 
d. 30.-11.-1957 med Paula Chri
stine Hansen, medhjælpende hu
stru, født d. 20.-8.-1938, datter 
af Gunde Marie og Christian Han
sen. Parret har børnene; Kjeld, 
født d. 25.- 4.-1958, Ove, født 

og Leif, født d. 13.-6.-1964. 
Han overtog gården d. 1.-4.-1958

14 ha., der er 2 ha. skov. Der er

Stuehuset er opført i 1877 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kostald, 
som er ombygget i 1964 og tilbygget til ungdyr i 1974, svinestald fra 1969, foderhus 
fra 1974 og lade-maskinhus fra 1977. Gården drives med en kvægproduktion på 32 års
køer, 45 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM, desuden produceres der 150 slagte
svin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 3 traktorer, 1 markvan
dingsanlæg, 2 korntørrerier med varm luft samt 8 vindmølleanparter. Maskinstation 
bruges til en del af markarbejdet.
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født d. 31.-8.-1983, og Lars, født d. 12.-5.-1987.

LEMMOSEVEJ 20, TOHE
DE, 6240 LØGUMKLOSTER, 
tlf. 74-744833.
NICOLAI JENSEN, gårdejer, 
født d. 13.-11.-1957, søn 
af Magdalene og Ludvig 
Jensen, gift d. 9.-10.-1981 
med Annemie Petersen, 
medhjælpende hustru, født 
d. 7.-10.-1958, datter af 
Hansine og Jakob Petersen. 
Parret har børnene: Anja, 
født d. 1.-6.-1981, Betina,

N.J. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-1.-1979 fra sin 
far Ludvig Jensen, nuværende ejer er 3. generation på gården, som kom i slægtens eje 
omkring 1900.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 50 ha., heraf tilkøbt 25 ha., der er 0,8 ha. skov. Der 
er forpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført omkring 1850 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af 
kvægstald og svinestad, begge fra 1850, de er ombygget til ungkvæg i 1979, hvor der 
også blev bygget ny kostald, lade fra 1980 og maskinhus fra 1972, der er gylletank. 
Gården drives med en kvægproduktion på 36 årskøer, 50 ungdyr og 50 slagtekalve af 
racen SDM, desuden er der 2 ammekøer og 2 ungdyr af racen SDM. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg, 
plansilo og korntørreri med varm luft. Maskinstation bruges til høst og finsnitning.

LUNDBYESVEJ 30, "KASTANJEGÅRD", BEDSTED, 6240 LØGUMKLOSTER, tlf. 74- 
777460.
BIRGER JESSEN HANSEN, gårdejer, født d. 13.-9.-1956, søn af Henny og Hans Jessen 
Hansen, gift d. 1.-5.-1981 med Elisabeth Smidt, pædagog og medhjælpende hustru, født 
d. 6.-5.-1957, datter af Inger Metha og Viggo Smidt. Parret har børnene: Jens, født d. 
20.-7.-1982, Jesper, født d. 6.-4.-1985, og Martin, født d. 22.-3.-1987.
B.J.H. har været på Ladelund og Hammerum landbrugsskoler. Han købte halvpart i 
gården d. 1.-5.-1981 og overtog den d. 1.-6.-1989 fra sin far Hans Jessen Hansen, 
nuværende ejer er 5. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 55 ha., heraf tilkøbt 5 ha. Der er forpagtet 25 ha. 
Stuehuset er opført omkring 1770 og restaureret fra 1980-90. Avlsbygningerne består 
af kvægstald fra 1965, som er tilbygget i 1974 og 1979, svinestald fra 1870 ombygget 
til halmfyr, lade fra 1965 og maskinhus fra 1975, der er gylletank. Gården drives med 
en kvægproduktion på 60 årskøer, 75 ungdyr og 40 slagtekalve af blandet race, des
uden er der 2 får. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. På gården 
er der 3 traktorer, 1 mejetærsker, 2 markvandingsanlæg og gastæt kornsilo. Der er 1 
fuldtids og 1 deltids medhjælper og der bruges lidt maskinstation.

LUNDSGÅRDVEJ 3, "LUNDSGAARD", NØRRE LØGUM, 6240 LØGUMKLOSTER, tlf. 
74-834263.
NIELS B.L. HANSEN, gårdejer, født d. 22.-7.-1926, søn af Christine og Broder Blejken 
Hansen, gift d. 14.-5.-1955 med Ruth Rosenbæk, medhjælpende hustru, født d. 26.-3.- 
1931, datter af Laurine og Chresten Rosenbæk. Parret har børnene: Bjarne, født d. 
7.-3.-1957, Karin, født d. 4.-3.-1960, Jan, født d. 11.-3.-1963, og Margit, født d. 
5.-8.-1968.
N.B.L.H. har været på Nordisk Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-12.-1954 fra 
sin mor Christine Hansen, gården blev bygget af farbroderen i 1936, da den blev ud
stykket som statshusmandsbrug.
Ejendomsskyld 660.000. Areal 19,5 ha., heraf 2,5 ha. skov. Der er bortforpagtet 6 ha. 
Stuehuset er opført i 1936 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald, lade og svinestald, alle fra 1936, de er delvis ombygget til kostald fra 1965-71,
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ny kvægstald fra 1971, foderhus fra 1971 og maskinhus fra 1980. Gårdens besætning er 
på 15.ungdyr af blandet race, desuden produceres 300 slagtesvin årligt. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 1 traktor, maskinstation bruges til høst.

født d. 18.-1.-1951, Ulla, født d.

L03TVEDVE3 1, LANDEBY, 6240 
LØGUMKLOSTER, tlf. 74-744198. 
E3GILD OG BENT PEDERSEN, 
gårdejere.
E.P. er født d. 19.-11.-1925,, søn 
af Kirstine og Carl Pedersen, 
gift d. 28.-12.-1948 med Ingeborg 
Hansen, køkkenassistent, født d. 
8.-5.-1929, datter af Dagmar og 
3acob Hansen. Parret har børne
ne: Tove, født d. 23.-7.-1949, 
Birthe, fdt . 25.-7.-1950, Ejgild,

4.-6.-1954, og Bent, født d. 6.- 2.-1961.
E.P. overtog gården d. 20.-8.-1968 fra Peter Paulsen, der er senere dannet et I/S 
sammen med sønnen Bent.
Ejendomsskyld 780.000. Areal 30,5 ha., heraf tilkøbt 16 ha. Der er forpagtet 30 ha. 
Stuehuset er opført i 1951 og restaureret i 1968. Avlsbygningerne består af kvægstald, 
hestestald og svinestald, alle fra 1951, de er ombygget til kostald i 1971, spaltestald 
til ungkvæg fra 1971, lade-maskinhus og foderhus fra 1981, der er gylletank. Gården 
drives med en kvægproduktion på 48 årskøer, 50 ungdyr og 25 slagtekalve af racen 
SDM, der er 1 hest. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 3 trak
torer og 1 markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
Far og søn driver også ejendommen Løjtvedvej 4, der ejes af sønnen Bent.

L03TVEDVE3 4, "DORTHESMIN- 
DE", L03TVED, 6240 LØGUM
KLOSTER, tlf. 74-744182.
BENT PEDERSEN, gårdejer, født 
d 6.-2.-1961, søn af Ingeborg og 
Ejgild Pedersen, gift d. 3.-2.-1991 
med Bente Christensen, medhjæl
pende hustru, født d. 3.-10.-1969, 
datter af Irma og Aage Christen
sen. Parret har børnene: Anette, 
født d. 7.-1.-1988, og Mette, 
født d. 5.-12.-1989.
B.P. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1986 fra Otto 
Andersen.
Ejendomsskyld 520.000. Areal 16 ha.
Stuehuset er opført omkring 1890 og restaureret og tilbygget i 1955. Avlsbygningerne 
består af kvægstald og svinestald, begge fra 1890, de anvendes nu til kalve og ungdyr 
af I/S'et, lade fra 1976 og maskinhus fra 1979. Alle dyr ejes i fællesskab med faderen 
i et I/S'et, det samme er tilfældet for maskinerne. Faderen bor Løjtvedvej 1, 6240 
Løgumkloster.

METHASLUNDVE3 1, "NY METHASLUND", ALSLEV OVER ÅEN, 6240 LØGUMKLO
STER, tlf. 74-775278.
HANS SCHMIDT, gårdejer, født d. 6.-3.-1944, søn af Elise og Enevald Schmidt, gift d. 
21.-1.-1978 med Ulla Margrethe 3ørgensen, medhjælpende hustru, født d. 5.-10.-1949, 
datter af 3ohanne Margrethe og A.V.3. 3ørgensen. Parret har børnene: 3ørgen, født d. 
13.-6.-1972, og Elisabeth Margrethe, født d. 23.-8.-1979.
H.S. er bisygdomsinspektør for Tønder Politikreds, har har været på Tinglev Land
brugsskole og er i bestyrelsen for Tønder og Omegnsbiavlerforening. Han forpagtede 
gården i 1975 fra sin far Enevald Schmidt, som byggede gården i 1937. 
Ejendomsskyld 890.000. Areal 45 ha., heraf tilkøbt 5 ha., der er 1 ha. mose og 1,5 ha.
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skov. Jorden er bortforpagte!.
Stuehuset er opført i 1937 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stalde og svinestalde fra 1937 og 1969, lade-maskinhus fra 1969. Gården drives med 
bier og der er ialt 60 bistader, desuden drives der forretning med biavlsmateriale. På 
gården er der 1 gaffeltruck, kornsilo og korntørreri.
H.S. ejer også ejendommen Byvej 3, St. Emmerske, 6270 Tønder, den er på 35 ha. og 
ejendomsskyld er 850.000. Bygninger og jord er udlejet hver for sig, der ejes et 
aftægtshus på Bredgade 2 i Øster Højst.

METHASLUNDVEJ 3, "ME- 
THASLUND", ALSLEV OVER 
ÅEN, 6240 LØGUMKLO
STER, tlf. 74-775279.
PETER JESSEN MADSEN, 
gårdejer, født d. 23.-9.- 
1965, søn af Gunda og 
Svend Aage Madsen, gift 
d. 6.-8.- 1988 med Bente 
Thomsen, kontorassistent, 
født d. 8.- 9.-1964, datter 
af Elly og Claus Thomsen.

P.J.M. har været på Kongensgård og Hammerum landbrugsskoler. Han overtog gården 
d. 1.-6.-1989, da der blev dannet I/S sammen med faderen Svend Aage Madsen, som 
købte den i 1955.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 50 ha., heraf 2 ha. mose. Der er forpagtet 40 ha. 
Stuehuset er opført i 1887 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1980, svinestald fra 1972, lade fra 1887 og maskinhus fra 1975, der er uden
dørs køresiloer og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 37 årskøer, 35 
ungdyr og 25 slagtekalve af racen Jersey, desuden produceres der 500 slagtesvin år
ligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 4 traktorer, 
kornsilo og korntørreri med varm luft. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

MIDTENBORGVEJ 1, ELLEHUS, 6240 LØGUMKLOSTER, tlf. 74-734434.
KRISTIAN KJERGAARD, gårdejer, født d. 1.-7.-1950, søn af Jenny og Peter Kjer- 
gaard, gift d. 30.-6.-1984 med Eva Mørkebjerg Thomsen, smørrebrødsjomfru, født d. 
31.-7.-1963, datter af Anna og Jens Thomsen. Parret har børnene: Stine, født d. 14.- 
5.-1985, Rasmus, født d. 30.-10.-1986, og Jakob, født d. 1.-12.-1988.
K.K. er maskinfører ved Hartmann i Tønder, han har været på Borris Landbrugsskole. 
Han overtog gården d. 1.-11.-1988 fra Peder Overgaard.
Ejendomsskyld 620.000. Areal 15,3 ha., heraf 3 ha. eng. Der er bortforpagtet 13 ha. 
Stuehuset er opført i 1955 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald, svinestald, lade og maskinhus, alle fra 1955. Gården drives med en svineproduk
tion på 9 årssøer, der sælges ca. 75 smågrise og 75 slagtesvin, desuden er 2 ammekøer 
og 4 ungdyr af racen Hereford, og der sælges ca. 50 kalkuner årligt. På gården er der 
1 traktor, 1 træfyr og 8 vindmølleanparter.

MIDTENBORGVEJ 3, "MID
TENBORG", ELLEHUS, 
6240 LØGUMKLOSTER, 
tlf. 74-734190.
KNUD RAHR JENSEN, 
gårdejer, født d. 6.-5.-1932, 
søn af Sine Rahr og Jens 
Chr. Jensen, bor sammen 
med sin søster Maren Rahr 
Jensen, husbestyrerinde, 
født d. 9.-12.-1921.
K.R.J. har været på Kær
have Landbrugsskole. Han



-155- 

overtog gården d. 1.-3.-1959 fra sin far Jens Chr. Jensen, som købte den i 1931. 
Ejendomsskyld 570.000. Areal 24 ha., heraf tilkøbt 16 ha.
Stuehuset er opført i 1927 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stalde fra 1927 og 1942, svinestalde fra 1927, 1942 og 1968, lade fra 1942 ombygget 
til kvæg i 1975, og maskinhus fra 1980. Gården drives med en kvægproduktion på 12 
årskøer, 12 ungdyr og 7 slagtekalve af racen RDM, desuden er der 10 årssøer, der 
sælges 180 smågrise og 20 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. 
Der er 3 traktorer, halvpart i mejetærsker, kornsilo og korntørreri med kold luft. 
Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

MOSEVEJ 1, BØGVAD, 6240 LØGUMKLOSTER, tlf. 74-775339.
PETER THOMSEN, gårdejer, født d. 21.-9.-1949, søn af Marie og Jørgen Thomsen, bor 
sammen med Marianne Mortensen, køkkenassistent, født d. 30.-3.-1963, datter af 
Helga og Peter Mortensen.
P.T. arbejder ved Hartmann i Tønder. Han overtog gården d. 1.-1.-1978 fra sin far 
Jørgen Thomsen, nuværende ejer er 4. generation på gården.
Areal 32 ha. Der er bortforpagtet 20 ha.
Stuehuset er opført i 1921 og restaureret i 1981. Avlsbygningerne består af kvægstald 
og svinestald fra 1962 og lade-maskinhus fra 1952. Gårdens besætning er på 2 amme
køer og 2 ungdyr, det er krydsningsdyr. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der 
er 2 traktorer, maskinstation bruges til høst.

MOSEVEJ 5, BØGVAD, 6240 LØ
GUMKLOSTER, tlf. 74-775264. 
HANS PETERSEN, gårdejer, født 
d. 12.-11.-1936, søn af Lusie og 
Christian Petersen, gift d. 26.- 
10.-1961 med Hilda Marie Berg, 
medhjælpende hustru, født d. 
24.-4.-1939, datter af Marie og 
Lorenz Berg. Parret har børnene: 
Kurt, født d. 15.-8.-1962, og 
Bent, født d. 28.-9.-1963.
H.P. har været på Hammerum

Landbrugsskole, han er medlem af skatteankenævnet. Han forpagtede gården d. 1.- 
1.-1961 og overtog den d. 1.-1.-1966 fra sin far Christian Petersen, nuværende ejer er 
3. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 37 ha., heraf 1 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1969. Avlsbygningerne består af kvægstald og svinestald, begge 
fra 1932, de er ombygget til kostald i 1965, samme år blev der bygget svinestald, lade 
og foderhus, begge fra 1952, og maskinhus fra 1986, der er gylletank. Gården drives 
med en kvægproduktion på 24 årskøer, 30 ungdyr og 14 slagtekalve af racen SDM, der 
er 2 ammekøer og 2 ungdyr af en kødkvægsrace. Planteproduktionens salgsafgrøde er 
korn. Der er 2 traktorer, kornsilo og korntørreri med varm luft. Maskinstation bruges 
en del.

MAARBÆKVEJ 6, ØSTER TERP, 
6140 LØGUMKLOSTER, tlf. 74- 
777354.
BENT SCHRØDER, gårdejer, 
født d. 21.-8.-1960, søn af Karen 
og Johan Schrøder, bor sammen 
med Margit Brodersen, plejehjems
assistent, født d. 27.-7.-1955, 
datter af Solveig og Peter Bro
dersen. Parret har børnene: Hen
rik, født d. 23.-11.-1975, Ejner, 
født d. 28.-11.-1976, Bjarne, 
født d. 4.-12.-1979, og Randi,
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født d. 6.-10.-1987. B.S. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog 
gården d. 1.-8.-1986 fra Oluf Dahl.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 24 ha., der er frasolgt 5 ha. Der er forpagtet 26 ha. 
Stuehuset er opført i 1939 og restaureret i 1990. Avlsbygningerne består af kostald 
fra 1980, den er nybygget efter en brand, svinestald fra 1978 ombygget til ungdyrstald 
i 1987 og lade-maskinhus fra 1980. Gården drives med en kvægproduktion på 40 års
køer, 45 ungdyr og 25 slagtekalve af racerne SDM og RDM. Planteproduktionens salgs
afgrøder er korn, raps og ærter. Der er 4 traktorer, 2 markvandingsanlæg, kornsilo og 
korntørreri med varm luft. På gården er der 1 fast medhjælper og der bruges lidt 
maskinstation.
B.S. ejer og driver også Hellevadvej 8 og moderens ejendom Andreasmindevej 9. De 3 
ejendomme drives under et I/S, som har moderen Karen Schrøder som deltager. Helle
vadvej 8 har et areal på 34 ha. og en ejendomsskyld på 1.600.000.

NEDERBALLEVEJ 1, ØSTER 
TERP, 6240 LØGUMKLOSTER, 
tlf. 74- 777264.
HANS SKOU, gårdejer, født d. 
11.-4.-1934, søn af Anne og Hans 
Skou, gift d. 17.-5.-1958 med 
Edith Rasmussen, medhjælpende 
hustru, født d. 22.-6.-1933, dat
ter af Anne Louise og Hans Ras
mussen. Parret har børnene: 
Hans, født d. 12.-3.-1960, Bjarne, 
født d. 10.-2.-1963, og Lars, født 
d. 20.-3.-1968.

H.S. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han forpagtede gården d. 1.-11.-1959 og 
overtog den d. 1.-4.-1966 fra sin far Hans Skou, som købte gården d. 1.-4.-1930. 
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 49 ha., heraf tilkøbt 9 ha.
Stuehuset er opført i 1913 og restaureret i 1976. Avlsbygningerne består af kostald 
fra 1913, spaltestald og lade-maskinhus fra 1976 og svinestald fra 1969, der er uden
dørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 55 årskøer, 50 ungdyr og 20 
slagtekalve af racen Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. På gården er 
der 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg, plansilo og korntørreri med varm luft. Der 
bruges lidt maskinstation.

NEDERBALLEVEJ 3, "NERBAL- 
LEGAARD", ØSTER TERP, 6240 
LØGUMKLOSTER, tlf. 74-777105. 
HANS JÜRGEN SCHMIDT MEY
ER, gårdejer, født d. 3.-7.-1939, 
søn af Anne Christel Meyer, gift 
d. 24.-4.-1964 med Hanne Groth 
Christensen, lærer, født d. 28.- 
4.-1942, datter af Petra og Jens 
Groth Christensen. Parret har 
børnene: Jürgen, født d. 30.-1.- 
1965, Olaf, født d. 20.-5.-1967, 
og Anette, født d. 23.-5.-1974.
H.J.S.M. har været på Gråsten Landbrugsskole, han er medlem af byrådet i Løgumklo
ster Kommune, er formand for Hellevad og Omegns Andelsmejeri og er i bestyrelsen 
for Slagteriregion Syd. Han forpagtede gården i 1963 og købte første halvdel d. 
1.-11.-1972 fra sin mor Anne Christel Meyer, den anden halvdel blev forpagtet af 
mosteren Kæthe Jepsen Højer, nuværende ejer er 3. generation på gården, som blev 
købt af bedstefaderen i 1908.
Ejendomsskyld 4.600.000. Areal 170 ha., heraf 8 ha. skov. Der er forpagtet 14,5 ha. 
Stuehuset er opført i 1802 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stalde fra 1923 og 1936, svinestald fra 1923 ombygget til kalvestald og kornsiloer,
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lade fra 1939 og maskinhus fra 1985, der er 2 udendørs køresiloer. Gården drives med 
en kvægproduktion på 74 årskøer, 115 ungdyr og 40 slagtekalve af racen SDM, desuden 
er der 1 hest. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps, ærter, fabrikskartofler 
og frøgræs. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, 2 plantørrerier 
med varm luft og 1 halmfyr. På gården er der 1 fodermester, 1 fast medhjælper og 1 
skoledreng til hjælp, desuden bruges der lidt maskinstation.

NEDERBALLEVEJ 4, ØSTER TERP, 6240 LØGUMKLOSTER, tlf. 74-777258.
KELD BRODERSEN, gårdejer, født d. 22.-6.-1949, søn af Oda og Peter Brodersen. 
K.B. er uddannet driftsleder fra Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.- 
4.-1979 fra sin far Peter Brodersen, nuværende ejer er 3. generation på gården.
Areal 65 ha.
Stuehuset er opført i 1886 og restaueret i 1980. Avlsbygningerne består af kostald fra 
1912, svinestalde fra 1959 og 1965, den ældste er ombygget til kalvestald i 1979 og 
den anden er ombygget til foderhus samme år, lade-maskinhus fra 1980, der er uden
dørs køresilo og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 55 årskøer, 85 
ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, 
frøgræs og korn. Der er 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg, plantørreri med varm luft. 
Maskinstation bruges til høst og der er 1 fodermester.

NEDERBALLEVEJ 6, ØSTER 
TERP, 6240 LØGUMKLOSTER, 
tlf. 74- 777185.
HELGE JENSEN, gårdejer, født 
d. 19.-5.-1954, søn af Dagmar og 
Peter Jensen.
H.J. har været på Ladelund og 
Gråsten landbrugsskoler. Han 
overtog gården d. 1.-7.-1987 fra 
sin far Peter Jensen, som købte 
den i 1949.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 
26 ha., heraf tilkøbt 2 ha. Der

er forpagtet 3 ha. Stuehuset er opført i 1960. Avlsbygningerne består af kvægstald og 
svinestald, begge fra 1952, de er tilbygget spaltestald og ombygget til kostald i 1976, 
lade fra 1962, maskinhus fra 1983 og foderhus fra 1989, der er gylletank og indendørs 
køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 35 årskøer, 55 ungdyr og 20 slag
tekalve af racen SDM Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. På gården er der 3 
traktorer, 1 markvandingsanlæg, kornsilo og korntørreri med varm luft. Der bruges 
lidt maskinstation.

NR. HEDE 1, NØRRE HEDE, 6240 LØGUMKLOSTER, tlf. 74-834581.
ERNST THOMSEN, gårdejer, født d. 13.-2.-1957, søn af Sara og Hans Thomsen.
E.T. har været på Grindsted Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-9.-1985 fra 
DLR. Areal 68 ha., heraf tilkøbt 32 ha., der er 0,5 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1951 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og svinestald, begge fra 1951, de er ombygget og tilbygget til kostald og ungdyr 
i 1973, lade fra 1965 og maskinhus fra 1987. Gården drives med en kvægproduktion på 
55 årskøer, 60 ungdyr og 15 slagtekalve af blandet race, desuden er der 50 moderfår. 
Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 3 traktorer og 1 markvandingsanlæg. 
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

NR. HEDE 2, "EGEGAARD", NØRRE HEDE, 6240 LØGUMKLOSTER, tlf. 74-834298. 
THOMAS N. JOHANNSEN, gårdejer, født d. 18.-7.-1925, søn af Marie og Peter N. 
Johannsen, gift d. 2.-11.-1950 med Meta Marie Møller, medhjælpende hustru, født d. 
1.-5.-1928, datter af Helene og Martin Møller. Parret har børnene: Lene Marie, født 
d. 24.-12.-1952, og Birthe, født d. 8.-5.-1956.
T.N.J. har været på Borris Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-11.-1958 fra Jes 
Andersen.
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drives med en

Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 
30 ha., der er frasolgt 10 ha. og 
der er 1 ha. skov.
"Egegaard"s stuehus er opført om
kring 1880, det er restaureret i 
1987. Avlsbygningerne består af 
kvægstald og svinestald af ældre 
dato, de er ombygget til kvæg i 
1975, svinestald fra 1960, lade 
og værksted fra 1961 samt ma
skinhus fra 1979, der er udendørs
køresilo og gylletank. Gården 

------ -----------slagtesvineproduktion på 100 stk. årligt, desuden er der 12 ammekøer, 
18 ungdyr, 7 slagtekalve og 10 stude af en kødkvægsrace. Planteproduktionens salgs
afgrøder er korn og raps. Der er 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg, kornsilo, korn
tørreri med varm luft. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

NR. HEDE 3, NØRRE HEDE, 
6240 LØGUMKLOSTER, tlf. 74- 
834106.
ANDERS ANDERSEN, gårdejer, 
født d. 14.-12.-1921, søn af Han
sine og Georg Andersen.
A.A. har været på Hoptrup Høj
skole med landbrugsfag. Han 
overtog gården i 1957 fra Anne 
Brandt.
Areal 20 ha., heraf tilkøbt 3 ha., 
der er 3 ha. skov.
Stuehuset er af ældre dato, men er ombygget i 1957. Avlsbygningerne består af kvæg
stald, svinestald og lade-maskinhus, alle fra 1954. Gårdens besætning er på 14 stude 
og kvier, det er krydsningsdyr. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 1 
traktor, plansilo og korntørreri med varm luft. Maskinstation bruges til en del af 
markarbejdet.

NØRREGADE 27, LØGUMGÅR- 
DE, 6240 LØGUMKLOSTER, tlf. 
74-743392..
LARS PETERSEN, gårdejer, født 
d. 11.-2.-1968, søn af Maren Ka
thrine og Hans Peter Petersen. 
L.P. har været på Hammerum 
Landbrugsskole. Han overtog går
den d. 1.-8.-1989 fra sin far 
Hans Peter Petersen, nuværende 
ejer er 4. generation på gården. 
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 
35 ha. Der er forpagtet 3 ha.

Stuehuset er opført i 1880 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og svinestald, begge fra 1952, de er ombygget til kostald i 1967, spaltestald fra 
1975, lade-maskinhus fra 1953 og foderhus fra 1952, der er gylletank. Gården drives 
med en kvægproduktion på 36 årskøer, 40 ungdyr og 20 slagtekalve af racen DRK. 
Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 
plansilo, korntørreri med varm luft og der anvendes staldvarme til opvarmning af stue
huset. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

N0RREGÄRDSVE3 1, NØRRE LØGUM, 6240 LØGUMKLOSTER, tlf. 74-834176.
HANS CHRISTIAN MARTENSEN, gårdejer, født d. 6.-6.-1955, søn af Anne Marie og
Christian Martensen, gift d. 24.-6.-1978 med Vera Nissen, kontorassistent, født d.



-159-

5.-4.-1954, datter af Christine og 
Peter Nissen. Parret har børne
ne: Gitte, født d. 6.-7.-1979, og 
Helle, født d. 17.-4.-1982.
Hans C. Martensen har været pä 
Borris og Gråsten landbrugssko
ler. Han overtog gården d. 1.-8.- 
1979 fra sin far Christian Marten
sen, som byggede gården i 1955. 
Den blev dengang udstykket fra 
en slægtsgård i Nørre Løgum. 
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 
25 ha., heraf tilkøbt 8,5 ha. Der 
er forpagtet 41ha.

Stuehuset er opført i 1955 og restaureret i 1980. Avlsbygningerne består af kvægstald 
og svinestald, begge fra 1955, de er ombygget til ungdyrstald i 1983, ny kvægstald fra 
1983, ny kostald fra 1979, lade fra 1955, maskinhus fra 1977 og foderhus fra 1989, der 
er udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 37 årskøer og 75 ung
dyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og fabrikskartofler. 
Der er 2 traktorer og 1 markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til en del af mark
arbejdet.

NØRREGÅRDSVEJ 2, "NYAGER", 
NØRRE LØGUM, 6240 LØGUM
KLOSTER, tlf. 74-834334.
EBBE JOHAN ROSE, landmand, 
født d. 19.-4.-1935, søn af Dag
mar og Peter Ove Rose, gift d. 
25.-5.-1963 med Anne Marie Han
sen, medhjælpende hustru, født 
d. 6.-7.-1942, datter af Christine 
og Hans L. Hansen. Parret har 
børnene: Hans Peter, født d. 6.- 
10.-1963, Svend, født d. 17.-3.- 
1965, Kirsten, født d. 8.-5.-1966, og Lisbeth, født d. 23.-4.-1973.
E.J.R. er vaskemester på Centralvaskeriet i Løgumkloster. Han overtog gården d. 
1.-11.-1969 fra Anders Petersen.
Areal 12,5 ha.
Stuehuset er opført i 1960 og tilbygget i 1975. Avlsbygningerne består af kvægstald, 
svinestald og lade, alle fra 1960, og maskinhus fra 1982. Gårdens besætning er på 3 
årssøer, der produceres 85 slagtesvin årligt, desuden er der 6 ammekøer og 8 ungdyr, 
det er krydsninger. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 1 traktor. Maskin
station bruges til høst.

NØRREGÅRDSVEJ 4, "NØRRE- 
GAARD", NØRRE LØGUM, 6240 
LØGUMKLOSTER, tlf. 74-834177. 
JOHAN CARL JOHANSEN, gård
ejer, født d. 25.-8.-1935, søn af 
Johanne og Johannes Johansen, 
gift d. 29.-3.-1969 med Edith 
Lorenzen, sygehjælper, født d. 
19.-8.-1937, datter af Marie og 
Mathias Lorenzen. Parret har bør
nene:'Ulla, født d. 4.-2.-1969, og 
Johan, født d. 2.-7.-1972.
J.C.J. overtog gården d. 1.-12.- 
1966 fra sin far Johannes Johan
sen, som købte den i 1934.
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Areal 43,6 ha., heraf tilkøbt 11 ha., der er 9 ha. eng.
Stuehuset er opført omkring 1820 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af 
kostald, lade og foderhus, alle fra 1972, laden bruges delvis til ungdyr, maskinhus fra 
1979, der er gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 32 årskøer, 40 ungdyr 
og 16 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 
traktorer. Maskinstation bruges til høst og gylleudkørsel, desuden er der 1 skoledreng 
til hjælp.

NØRREMARK 18, 6240 LØGUMKLOSTER, tlf. 74-744932.
ASMUS TÄSTENSEN, gårdejer, født d. 20.-9.-1941, søn af Mary og Cornelius Tasten- 
sen, bor sammen med Anke Thomsen, sekretær, født d. 21.-4.-1956, datter af Heinke 
og Martin Thomsen.
A.T. har været på Tinglev Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-5.-1972 fra sin 
far Cornelius Tästensen.
Areal 52,5 ha., heraf tilkøbt 15 ha. Der er forpagtet 20 ha.
Stuehuset er opført omkring 1932 og ombygget i 1954. Avlsbygningerne består af svi
nestald fra 1932, som er om- og tilbygget flere gange senest i 1986, da den blev 
indrettet til kvæg, lade fra 1986 og maskinhus fra 1978. Gården drives med en kvæg
produktion på 40 årskøer, 65 ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 2 
heste. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og ærter. På gården er der 2 trak
torer, halvpart i mejetærsker, kornsilo og korntørreri med varm luft. Maskinstation 
bruges til lidt af markarbejdet og der er 1 skoledreng til hjælp.

OLDEMORSHOVEDVEJ 2, NØRRE LØGUM, 6240 LØGUMKLOSTER, tlf. 74-743479. 
ANDERS NISSEN, gårdejer, født d. 5.-8.-1951, søn af Petra og Niels Casper Nissen, 
gift d. 6.-11.-176 med Jytte Friberg Taasti, medhjælpende hustru, født d. 4.-5.-1957, 
datter af Ida og Asger Taasti. Parret har børnene: Lone, født d. 20.-3.-1978, Vita, 
født d. 12.-5.-1980, Annika, født d. 18.-3.-1985, og Jane, født d. 20.-5.-1987.
A.N. har været på Hammerum Landbrugsskole og er uddannet driftsleder, han er med
lem af Nørre Løgum Menighedsråd. Han overtog gården d. 1.-4.-1976 fra sin far, Niels 
Casper Nissen, nuværende ejer er 4. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 31 ha., heraf tilkøbt 8 ha. Der er forpagtet 3 ha. 
Stuehuset er opført omkring 1820 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af 
kostald fra 1975, spaltestald til ungdyr fra 1977, gammel svinestald fra 1900 ombyg
get til kalvestald i 1960, lade og foderhus fra 1975 og maskinhus fra 1979, der er 
udendørs køresilo og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 36 årskøer, 
50 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 10 moderfår. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg og der 
bruges staldvarme til opvarmning af stuehuset. Maskinstation bruges til lidt af mark
arbejdet.

OVERBALLEVEJ 3, "OVERBALLE- 
GAARD", ØSTER TERP, 6240 
LØGUMKLOSTER, tlf. 74-777332. 
BENT IVER IVERSEN, gårdejer, 
født d. 19.-2.-1940, søn af Maja 
og Christian Iversen, gift d. 16.- 
12.-1972 med Margrethe Hansen, 
korrespondent, født d. 7.-5.-1947, 
datter af Marie og Jes Hansen. 
Parret har børnene: Henning, 
født d. 26.-8.-1974, Thore, født 
d. 4.-12.-1976, og Ida, født d. 7.- 
11.-1979.

B.I.I. har været på Dalum Landbrugsskole, han er uddannet landbrugstekniker på Vejlby 
Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-8.-1971 fra sin far.
Areal 55 ha., heraf tilkøbt 20 ha., der er 1 ha. mose. Der er lejet 10 ha. græsjord. 
Stuehuset er opført i 1972. Avlsbygningerne består af kostald og ungdyrstald, begge 
fra 1972, den er bygget som løsdrift, lader fra 1974 og 1980, maskinhus fra 1974 og
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foderhus fra 1984, der er indendørs køresilo og gylletank. Gården drives med en kvæg
produktion på 85 årskøer, 80 ungdyr og 60 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 2 
får. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. På gården er der 3 traktorer, 
1 markvandingsanlæg og 1 gummiged. Der er 1 fast medhjælper og 1 skoledreng til 
hjælp, der bruges lidt maskinstation.

PLANTAGEVEJ 46, "WITTEGAARD", ØSTER HØJST, 6240 LØGUMKLOSTER, tlf. 
74-775321.
JAN MARQUARDSEN, gårdejer, født d. 12.-12.-1943, søn af Anne og Harro Marquard- 
sen, gift d. 21.-10.-1966 med Inge Møller, familierådgiver, født d. 2.-12.-1943, datter 
af Tove og Alfred Møller. Parret har børnene: Christian, født d. 25.-6.-1967, Ulla, 
født d. 16.-4.-1969, og Berit, født d. 12.-4.-1974.
J.M. har været på Tinglev Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-8.-1966 fra Frida 
Petersen.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 65 ha., heraf tilkøbt 12 ha. Der er forpagtet 1,5 ha. 
Stuehuset er opført i 1862 og restaureret fra 1967-90. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og svinestald, begge fra 1862, de er ombygget til kostald i 1971 og senere delvis 
ombygget til stuehus og garage, ny kostald og foderhus fra 1976, svinestald fra 1953 
og maskinhus fra 1974, der er gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 50 
årskøer, 70 ungdyr og 28 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder 
er korn og ærter. Der .er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, kornsilo og 
korntørreri med varm luft. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet og der er 1 
skoledreng til hjælp.

PLANTAGEVEJ 52, ADELVAD, 
6240 LØGUMKLOSTER, tlf. 74- 
775199.
JOHANNES CARSTENSEN, gård
ejer, født d. 9.-9.-1931, søn af 
Mette Marie og Andreas Carsten
sen, gift d. 18.-5.-1957 med Inge
borg Marie Nicolaisen, medhjæl
pende hustru, født d. 19.-2.-1934, 
datter af Ingeburg Marie og 
Friedrich Wilhelm Nicolaisen. 
Parret har børnene: Uwe, født d.

20.-7.-1959, Kurt, født d. 24.-10.-1961, og Gert, født d. 14.-3.-1963.
J.C. overtog gården d. 1.-4.-1957 fra Hanna Andersen. Gården blev udstykket fra 
"Adelvadgård" i 1934.
Ejendomsskyld 880.000. Areal 41 ha., heraf tilkøbt 28 ha., der er 6 ha. eng. Der er 
forpagtet 14 ha.
Stuehuset er opført i 1934 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og svinestald, begge fra 1934, de er ombygget til kostald i 1978, ungdyrstald fra 
1971, maskinhus og garage fra 1961 og lade-maskinhus fra 1981, der er fortank. Går
den drives med en kvægproduktion på 25 årskøer og 50 ungdyr af racen SDM. Plante
produktionens salgsafgrøder er korn og ærter. Der er 4 traktorer, halvpart i mejetær
sker, 1 markvandingsanlæg, korntørreringssilo og plantørreri med kold luft. Maskinsta
tion bruges til lidt af markarbejdet.

SIVKROVEJ 35, BEDSTED, 6240 LØGUMKLOSTER, tlf. 74-777425.
EJLER PETERSEN, gårdejer, født d. 28.-5.-1951, søn af Christine og Peter Petersen, 
gift d. 21.-7.-1979 med Tove Clausen, kontorassistent, født d. 5.-6.-1954, datter af 
Christine og Alfred Clausen. Parret har datteren Britt, født d. 12.-7.-1990.
E.P. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-8.-1979 fra Chri
stian Brodersen.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 24,8 ha.
Stuehuset er opført i 1925 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1925, som er ombygget til værksted og vaskerum, svinestald fra 1979 og 
foderhus, lade og maskinhus i et fra 1982, der er gylletank. Gården drives med en
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svineproduktion på 120 årssøer, der sælges 2.300 smågrise årligt, desuden er der 1 
hest. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 2 traktorer. 
Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
E.P. ejer og driver også Korup Markvej 16, 6372 Bylderup Bov i Tinglev Kommune, 
areal 38,7 ha. og ejendomsskylden er 910.000.

SIVKROVEJ 39, "SOSTALDEN", 
BEDSTED, 6240 LØGUMKLOSTER, 
tlf. 74-777162.
HELMUTH ABRAHAMSEN, gård
ejer, født d. 5.-4.-1940, søn af 
Ida og Antoni Abrahamsen, gift 
d. 14.-9.-1958 med Edel Christen
sen, medhjælpende hustru, født 
d. 2.-6.-1938, datter af Anna og 
Henrik Christensen. Parret har 
børnene: Ida, født d. 22.-2.-1959, 
Henrik, født d. 28.-12.-1960, og

Gitte, født d. 2.-2.-1966.
H.A. overtog gården d. 1.-6.-1982 fra Andelsselskabet "Andelssostalden", det var ejet 
af 5 landmænd i Bedsted.
Ejendomsskyld 1.760.000. Areal 13 ha. Oorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1927 og restaureret flere gange, senest i 1983. Avlsbygningerne 
består af hestestald fra 1969, svinestalde fra 1969 og 1974, ridehal fra 1985 og 
lade-maskinhus fra 1969. Gården drives med en svineproduktion på 100 årssøer, der 
sælges ca. 2.000 smågrise årligt. Der er 1 traktor.
H.A. ejer og driver også Bjergvej 23 i Løgumkloster, areal 32 ha., som er bortforpag
tet til sønnen, ejendomsskyld 990.000. Datteren Gitte bor i stuehuset.

SIVKROVEJ 41, BEDSTED, 6240 LØGUMKLOSTER, tlf. 74-777211.
FINN AAGAARD LARSEN, gårdejer, født d. 14.-6.-1945, søn af Agnes og Knud Lar
sen, gift d. 23.-3.-1971 med Gunde Marie Hansen, lægesekretær og medejer, født d. 
31.-3.-1947, datter af Christine og Jef Hansen. Parret har børnene: Linda, født d. 
29.-10.-1973, Søren, født d. 13.-10.-1975, og Lisbeth, født d. 28.-5.-1979.
F.Aa.L. er regnskabschef. Han overtog gården d. 1.-10.-1975 fra Johan Enemark. 
Ejendomsskyld 770.000. Areal 13,5 ha., heraf 2 ha. eng. Engen er bortforpagtet. 
Stuehuset er opført i 1928 og restaureret i 1975-76. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1928, som er ombygget til svinestald i 1977, svinestald fra 1961, fårestald 
fra 1985 og maskinhus fra 1928. Gårdens besætning er på 25 moderfår og 2 heste. 
Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 1 traktor, maskinstation bruges til 
høst.

SIVKROVEJ 43, BEDSTED, 6240 LØGUMKLOSTER, tlf. 74-777144.
HANS JØRGEN LASSEN, gårdejer, født d. 4.-12.-1957, søn af Karen Marie og Chri
stian Lassen, gift d. 8.-8.-1981 med Linda Jessen Hansen, sygehjælper, født d. 6.-4.- 
1960, datter af Henny og Hans Jessen Hansen. Parret har børnene: Rasmus, født d. 
19.-10.-1984, Signe, født d. 4.-11.-1986, og Karen, født d. 6.-5.-1990.
H.J.L. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-5.-1988 fra 
Henrik Abrahamsen.
Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 13,8 ha., heraf 1,8 ha. eng. Engen er bortforpagtet. 
Stuehuset er opført i 1928 og restaureret i 1988. Avlsbygningerne består af kyægstald 
fra 1928, kostald fra 1980 delvis ombygget til svinestald i 1989, svinestald fra 1928 
ombygget til kvæg i 1980, 3 minkhaller fra 1988 og lade-maskinhus fra 1976, der er 
gylletank. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 700 stk. årligt, desuden er 
der 40 slagtekalve af racen SDM og der er 700 minktæver. Planteproduktionens salgs
afgrøder er korn, raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg, 1 foder
anlæg til mink, halmfyr og 1 vindmølle.
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SIVKROVEJ 50, BEDSTED, 6240 LØGUMKLOSTER, tlf. 74-777405.
ANDREAS BJERREGAARD, gårdejer, født d. 14.-6.-1939, søn af Anne og Johannes 
Bjerregaard, gift d. 20.-5.-1961 med Karen Margrethe Christensen, kirkegårdsmedhjæl
per, født d. 10.-1.-1940, datter af Dagny og Paul Christensen. Parret har børnene: 
Bente, født d. 21.-5.-1962, Alan, født d. 27.-8.-1963, tvillingerne Niels og Lars, født 
d. 7.-12.-1964, Henning, født d. 12.-7.-1966, Helle, født d. 26.-1.-1968, Kim, født d. 
16.-11.-1970, Thorkild, født d. 8.-11.-1974, Randi, født d. 27.-3.-1976, og Maria, født 
d. 17.-11.-1978.
A.B. er chauffør, han er uddannet driftsleder fra Hammerum Landbrugsskole. Han 
overtog gården d. 27.-3.-1976 fra Jørgen Clausen.
Ejendomsskyld 670.000. Areal 11 ha., heraf 2 ha. granskov.
Stuehuset er opført i 1928 og tilbygget og restaureret i 1978. Avlsbygningerne består 
af kvægstald, svinestald og lade, alle fra 1928, svinestalden er senere ombygget til 
stuehus, maskinhus fra 1981. Gårdens besætning er på 4 ammekøer og 8 ungdyr af 
racen Limousine samt 2 heste. Der er 1 traktor.

SKANSEN 2, ELLUM, 6240 LØGUMKLOSTER, tlf. 74-745118.
ERLING THOMSEN, gårdejer, født d. 20.-5.-1944, søn af Anne og Christian Eduard 
Thomsen, gift d. 13.-3.-1982 med Lene Harbo, socialpædagog, født d. 17.-7.-1956, 
datter af Edel og Arnold Harbo. Parret har børnene: Anders, født d. 13.-3.-1981, og 
Christian, født d. 3.-2.rl984.
E.T. er socialpædagog og er medlem af skolebestyrelsen. Han overtog gården d. 
1.-4.-1985 fra sin far Christian Eduard Thomsen.
Ejendomsskyld 400.000. Areal 6 ha., heraf 3 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1874 og restaureret fra 1988-90. Avlsbygningerne består af 
kvægstald, svinestald og lade, alle fra 1874. Gårdens besætning er 2 heste. Der er 1 
traktor.

født d. 12.-4.-1972, og Tine, født d. 6.-9.-1974.

SKANSEN 4, ELLUM, 6240 LØ
GUMKLOSTER, tlf. 74-743176. 
KARSTEN OUTZEN BRODERSEN, 
gårdejer, født d. 7.-2.-1940, søn 
af Marie og Johan Brodersen, 
gift d. 3.-1.-1966 med Karen Kri
stine Brodersen, medhjælpende 
hustru, født d. 8.-11.-1942, dat
ter af Hansine og Leonhard Bro
dersen. Parret har børnene: Jens, 
født d. 28.-7.-1967, Else Margre
the, født d. 5.-3.-1970, Jane,

K.O.B. overtog gården d. 1.-1.-1967 fra sin far Johan Brodersen, nuværende ejer er 3. 
generation på gården.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 40 ha., heraf tilkøbt 10 ha., der er 4 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1977. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1930, som er om- 
og tilbygget flere gange, gammel stuehus ombygget til kalvehus, lade fra 1980 og 
maskinhus fra 1978, der er gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en 
kvægproduktion på 34 årskøer, 45 ungdyr og 18 slagtekalve af racen SDM, desuden er 
der 14 moder får og 1 hest. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 
traktorer, 1 markvandingsanlæg, plantørreri med varm luft samt træfyr. Maskinstation 
bruges til lidt af markarbejdet.

SKANSEN 5, "NYGÅRD", ELLUM, 6240 LØGUMKLOSTER, tlf. 74-745263.
CHRISTIAN HANSEN SIEBERT, gårdejer, født d. 30.-9.-19,65, søn af Gudrun og Max 
Siebert, gift d. 26.-4.-1991 med Anette Lorenzen, konstabel, født d. 27.-6.-1967, 
datter af Lydia og Viggo Lorenzen.
C.H.S. er uddannet driftsleder fra Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 
1.-5.-1988 fra Hans Jørgen Lassen.
Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 30,3 ha. Der er forpagtet 18 ha.
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"Nygård"s stuehus er opført i 
1980. Avlsbygningerne består af 
kvægstald, maskinhus, lade-kalve- 
stald, alle fra 1975, og foderhus 
fra 1978, der er indendørs køre
silo. Gården drives med en kvæg
produktion på 40 årskøer, 50 ung
dyr og 20 slagtekalve af racen 
SDM. Planteproduktionens salgsaf
grøde er korn. Der er 2 traktorer 
og 1 markvandingsanlæg. Maskin
station bruges til lidt af mark
arbejdet.

SKANSEN 8, ELLUM, 6240 LØ
GUMKLOSTER, tlf. 74-743138. 
JØRN OUTZEN, gårdejer, født 
d. 16.-6.-1944, søn af Olga og 
Poul Outzen, gift d. 13.-5.-1967 
med Ingrid Mikkelsen, lærer, 
født d. 9.-1.-1943, datter af Ma
ry og Anker Mikkelsen. Parret 
har børnene: Søren, født d. 20.- 
4.-1968, Lene, født d. 25.-5.- 
1969, Poul, født d. 20.-6.-1971, 
og Mette, født d. 5.-11.-1975.
J.O. er vurderingsinspektør i Nykredit, han har været på Riber Kjærgård Landbrugs
skole og er formand for kartoffelmelsfabrikken i Toftlund. Han overtog gården d. 
1.-6.-1967 fra sin far Poul Outzen, nuværende ejer er 4. generation på gården, som 
kom i slægtens eje i 1848.
Ejendomsskyld 2.150.000. Areal 55 ha., heraf tilkøbt 9 ha. Der er forpagtet 40 ha. 
Hele ejendommen nedbrændte i 1975 og blev genopført med stuehus. Avlsbygningerne 
består i dag af svinestald fra 1968, kartoffelhus fra 1979, kartoffellade fra 1985 og 
maskinhus fra 1976. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af 
lægge- og fabrikskartofler, korn, raps og ærter. Der er 3 traktorer, 2 markvandings
anlæg, nødvendige kartoffelmaskiner, kornsilo, korntørreri med varm luft samt halm
fyr. På gården er der 1 deltids medhjælper og maskinstation bruges til høst.

SKANSEN 14, ELLUM, 6240 LØGUMKLOSTER, tlf. 74-743173.
KARSTEN OUTZEN, gårdejer, født d. 30.-1.-1929, søn af Olga og Poul Outzen, gift d. 
26.-12.-1948 med Petra Nielsen, medhjælpende hustru, født d. 22.-10.-1926, datter af 
Agnes og Niels Brodersen Nielsen. Parret har børnene: Jytte, født d. 2.-10.-1948, Inge, 
født d. 13.-10.-1949, Hanne, født d. 30.-10.-1950, Poul Erik, født d. 20.-5.-1952, Kjeld, 
født d. 5.-5.-1953, Britta, født d. 18.-2.-1956, og Niels Jørn, født d. 12.-1.-1959. 
K.O. er medlem af Byrådet. Han overtog gården i 1953, da jorden blev udstykket fra 
slægtsgården Skansen 8, han opførte selv bygningerne i 1953.
Ejendomsskyld 750.000. Areal 30 ha., heraf tilkøbt 7 ha. Der er bortforpagtet 12 ha. 
Stuehuset er opført i 1953-54. Avlsbygningerne består af kvægstald, svinestald og 
lade-maskinhus, alle fra 1953, svinestalden er delvis ombygget til kvæg. Gården drives 
udelukkende med planteproduktion bestående af korn og raps. Der er 1 traktor. Maskin
station bruges til lidt af markarbejdet.

SKANSEN 16, ELLUM, 6240 LØGUMKLOSTER, tlf. 74-744495.
KAJ JAKOBSEN, gårdejer, født d. 31.-10.-1951, søn af Johanne og Svend Jakobsen, 
gift d. 28.-7.-1978 med Birthe Johansen, medhjælpende hustru, født d. 18.-7.-1956, 
datter af Marie og Carsten Johansen. Parret har børnene: Dorte, født d. 6.-6.-1978, 
Randi, født d. 20.-9.-1979, og Helle, født d. 21.-10.-1983.
K.J. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-3.-1976 fra 
Mathias Jepsen.



-165-

Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 50 ha., heraf tilkøbt 9 ha. Der er forpagtet 25 ha. 
Stuehuset er opført i 1953 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og svinestald, begge fra 1953, de er ombygget til kostald i 1977, spaltestald fra 
1978, foderhus fra 1977 og lade-maskinhus fra 1953, der er gylletank og udendørs 
køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 80 årskøer, 90 ungdyr og 45 slag
tekalve af racen SDM, desuden er der 2 heste og 2 hængebugsvin. Planteproduktionens 
salgsafgrøder er fabrikskartofler og ærter. Der er 2 traktorer, 2 markvandingsanlæg, 
kornsilo, korntørreri med varm luft og der anvendes staldvarme til opvarmning af 
stuehuset. På gården er der 1 fodermester og der bruges maskinstation til høst og 
roer.

SKOVGÅRDSVEJ 4A, "SKOVGAARD", MOSBØL, 6240 LØGUMKLOSTER, tlf. 74- 
745019.
PHILIP BUCKA, gårdejer, født d. 20.-4.-1956, søn af Gunda og Albert Bucka, bor 
sammen med Anne Christine Stork, hydroarbejder, datter af Pauline og Bakkur Mor
tensen. Parret har sønnen Thomas, født d. 7.-12.-1990.
P.B. overtog gården d. 1.-11.-1985 fra sin far Albert Bucka, som købte den i 1984. 
Ejendomsskyld 800.000. Areal 45,5 ha., heraf 2 ha. mose. Der er forpagtet 50 ha. 
Stuehuset er opført i 1989-90, det gamle stuehus er udlejet. Avlsbygningerne består af 
maskinhus fra 1987. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af 
korn, raps og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 rendegraver og halmfyr. 
P.B. ejer og driver også Kongsbjergvej 4 i Tønder, den er på 72,5 ha. og ejendoms
skyld 1.700.000. Stuehuset er udlejet og avlsbygningerne bruges til maskiner.

SOLDERUPVEJ 9, SØVANG, 6240 LØGUMKLOSTER, tlf. 74-775170.
JØRGEN POOP, gårdejer, født d. 31.-10.-1963, søn af Emma Lützen og Thomas Peter
sen, gift d. 2.-7.-1988 med Elsbeth Borgum, medhjælpende hustru, født d. 16.-11.- 
1961, datter af Gisela og Carl Jørgen Borgum. Parret har datteren Didde, født d. 
27.-12.-1988. J.P. har været på Tønder og Bygholm landbrugsskoler. Han overtog går
den 1.-1.-1988 fra sin mor Emma Lützen, nuværende ejer er 3. generation på gården. 
Areal 59,6 ha., heraf 3,5 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1963. Avlsbygningerne består af hestestald, kvægstald og svine
stald, alle fra 1930, de er ombygget til søer, sostalde fra 1988 og 1991 og lade-maskin
hus fra 1956, der er gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 300 årssøer, 
der sælges ca. 6.500 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps 
og ærter. Der er 2 traktorer. På gården er der 1 fast medhjælper og 1 skoledreng til 
hjælp, der bruges en del maskinstation.

SOTTRUPVEJ 2, SØVANG, 6240 LØGUMKLOSTER, tlf. 74-775167.
MAGNUS LORENZEN FRISK, gårdejer, født d. 30.-5.-1935, søn af Kjerstine og Niels 
Mikkelsen Frisk, gift d. 28.-9.-1960 med Marie Christensen, medhjælpende hustru, født 
d. 8.-1.-1941, datter af Paula og Niels Christensen. Parret har børnene: Birgitte, født 
d. 23.-7.-1961, og Conni, født d. 17.-8.-1963.
M.L.F. driver maskinstation fra ejendommen. Han overtog gården d. 1.-3.-1960 fra 
Christian Jepsen.
Ejendomsskyld 620.000. Areal 22,4 ha., heraf tilkøbt 10 ha., der er 8 ha. eng. Der er 
forpagtet 21 ha.
Stuehuset er opført omkring 1840 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af 
kostald fra 1960, som er ombygget i 1978-80, lade fra 1960 og maskinhus fra 1981. 
Gården drives med en kvægproduktion på 26 årskøer, 30 ungdyr og 15 slagtekalve af 
racen SDM, desuden er der 1 får, 1 ged og 1 pony. Planteproduktionens salgsafgrøder 
er korn, raps og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, korn
silo og korntørreri med varm luft. Der er 1 skoledreng til hjælp.

SOTTRUPVEJ 5, SØVANG, 6240 LØGUMKLOSTER, tlf. 74-775166.
NIS HARALD MADSEN, gårdejer, født d. 6.-11.-1948, søn af Marie og Ejner Carlo 
Madsen, gift d. 5.-8.-1978 med Jenny Marie Johannsen, plejemor, født d. 17.-6.-1955, 
datter af Ottilie og Kaj Johannsen. Parret har børnene: Birgit, født d. 19.-4.-1972, 
Jette, født d. 3.-1.-1975, og Lene, født d. 12.-7.-1980.
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Jenny M. Johannsen er formand 
for 4H i Løgumkloster Kommune. 
Nis H. Madsen har været på 
Gråsten Landbrugsskole. Han køb
te halvpart i gården d. 1.-1.-1981 
og resten d. 1.-10.-1984 fra sin 
far Ejner Carlo Madsen, nuvæ
rende ejer er 5. generation på 
gården.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 
46,5 ha., heraf tilkøbt 5,5 ha., 
der er 8,5 ha. eng. Der er for

pagtet 6 ha. græsjord.
Stuehuset er opført i 1860 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og svinestald i 2 etager, begge bygninger fra 1953, de er ombygget til kvægstald 
i 1972 og ombygget til ristestald i 1991, lade-maskinhus fra 1953 og foderlade fra 
1985, der er gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 49 årskøer og 60 
ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der 
er 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg, korntørreri med varm luft. På gården er der 1 
fast medhjælper og der bruges maskinstation til høst og gylleudkørsel.

STENAGERVEJ 1, BEDSTED, 6240 LØGUMKLOSTER, tlf. 74-777304.
CHRISTIAN CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 10.-8.-1953, søn af Marie og Alfred Chri
stensen, gift d. 29.-1.-1977 med Annette Meilandt, køkkenleder, født d. 24.-9.-1956, 
datter af Martha og Anders Meilandt. Parret har børnene: Morten, født d. 17.-3.-1978, 
Maja, født d. 9.-6.-1980, og Anders, født d. 13.-2.-1984.
C.C. er driftsleder fra Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-1.-1977 
fra sin far Alfred Christensen, som købte den i 1964.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 29,5 ha., heraf tilkøbt 10 ha., der er 1,5 ha. eng. Der 
er forpagtet 8 ha.
Stuehuset er opført i 1933 og restaureret i 1977. Avlsbygningerne består af kvægstald 
og svinestald, begge fra 1933, de er ombygget til svinestald i 1978, samme år blev der 
bygget ny svinestald, tilbygget til slagtesvin i 1989, klimastald fra 1986, lade fra 1978 
og maskinhus fra 1988, der er gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 110 
årssøer, der sælges 200 smågrise og 2.200 slagtesvin årligt. Der er 2 traktorer, 1 
mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, plantørreri med varm luft og der anvendes stald
varme til opvarmning af stuehuset.

STENAGERVEJ 2, "ENGHOLM", BEDSTED, 6240 LØGUMKLOSTER, tlf. 74-777343. 
SVEND BRODERSEN, gårdejer, født d. 15.-8.-1945, søn af Anni og Johan Brodersen, 
gift d. 1.-6.-1968 med Tove Hermannsen, fabriksarbejder, født d. 19.-11.-1943, datter 
af Mimi og Victor Hermannsen. Parret har børnene: Allan, født d. 14.-4.-1969, Erik, 
født d. 8.-11.-1972, Tina, født d. 11.-1.-1975, og Linda, født d. 27.-12.-1979.
S.B. overtog gården d. 1.-10.-1972 fra Niels Fredensborg.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 17,7 ha., heraf 3 ha. eng. Der er forpagtet 34 ha. 
Stuehuset er opført i 1935 og restaureret i 1982. Avlsbygningerne består af kvægstald 
og svinestald, begge fra 1975, de er ombygget til kalvestald og bokse i 1976, kostald 
fra 1976, spaltestald til ungdyr fra 1981, maskinhus og roehus fra 1976, der er 2 uden
dørs køresiloer og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 46 årskøer, 50 
ungdyr og 24 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 1 hest. Planteproduktionens 
salgsafgrøder er korn og ærter. På gården er der 3 traktorer og 1 markvandingsanlæg. 
Der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.

STENAGERVEJ 3, BEDSTED, 6240 LØGUMKLOSTER, tlf. 74-777225.
ALFRED CHRISTENSEN, forpagter, født d. 5.-3.-1929, søn af Bothilla og Martin 
Christensen, gift d. ll.-ll.- 1950 med Marie Andersen, medhjælpende hustru, født d. 
25.-10.-1924, datter af Ingv Andersen. Parret har sønnen Ingv.
A.C. har været på Hillerød Landbrugsskole. Han forpagtede gården d. 1.-4.-1960 fra 
Menigheden i Bedsted.
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produktion på 36 årskøer og 60 ungdyr af

Areal 39,5 ha. Der er for
pagtet 5 ha.
Stenagervej 3's stuehus er 
opført i 1960. Avlsbygnin
gerne består af kvægstald 
og svinestald, begge fra 
1960, de er ombygget til 
kostald i 1973, ny svine
stald og maskinhus fra 
1973, lade fra 1960 og der 
er udendørs køresilo. Går
den drives med en kvæg- 

SDM, desuden produceres der 400 slag
tesvin årligt og der er 2 heste. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. 
Der er 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg, kornsilo, korntørreri med varm luft og der 
anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset. På gården er der 1 fodermester.

STENAGERVEJ 5, "NYHOLM", 
BEDSTED, 6240 LØGUMKLOSTER, 
tlf. 74-777191.
HOLGER WILKENS, gårdejer, 
født d. 27.-1.-1940, søn af Kir
stine og Christian Wilkens, gift 
d. 21.-3.-1964 med Marie Sofie 
Jensen, sygehjælper, født d. 7.- 
6.-1939, datter af Kathrine Mar
grethe og Peter Jensen. Parret 
har børnene: John, født d. 31.- 
12.-1964, Mona, født d. 23.-3.- 
1966, Helle, født d. 26.-8.-1967, Kirsten, født d. 23.-9.-1971, og Christian, født d. 
28.-10.-1976. H.W. overtog gården d. 1.-10.-1964 fra sin far Christian Wilkens, der 
byggede gården som husmandssted i 1930.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 47 ha., heraf tilkøbt 29 ha., der er 1 ha. grusgrav. 
Stuehuset er opført i 1930 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1930, kostald fra 1967, svinestalde fra 1930 og 1965, lade fra 1930 og 
maskinhus fra 1974. Gården drives med en kvægproduktion på 28 årskøer, 38 ungdyr 
og 15 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, ærter og 
raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, kornsilo og korntørreri 
med varm luft. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

SØGÅRDSVEJ 2, "SØLGAARDE", NYBO, 6240 LØGUMKLOSTER, tlf. 74-74-5068.
HANS KRENZEN JOHANNSEN, husmand, født d. 9.-10.-1951, søn af Ellen og Jørgen 
Johansen, gift d. 9.-8.-1974 med Solvej Larsen, vaskeriarbejder, født d. 25.-3.-1954, 
datter af Inge og Svend Aage Larsen. Parret har børnene: Jørgen, født d. 5.-4.-1977, 
og Birgitte, født d. 11.-5.-1979.
H.K.J. er fængselsbetjent. Han overtog gården d. 1.-4.-1984 fra Alex Hansen. 
Ejendomsskyld 480.000. Areal 9,3 ha. Stuehuset er opført i 1904 og restuareret fra 
1984-90. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1904, svinestalde fra 1904 og 1973 
og maskinhus fra 1977. Gårdens besætning er på 2 ammekøer, 2 ungdyr og 2 tyre af 
en kødkvægsrace. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og kartofler. På 
gården er der 1 traktor og 1 rørvandingsanlæg. Maskinstation bruges til høst.

SØGÅRDSVEJ 6, NYBO, 6240 LØGUMKLOSTER, tlf. 74-711293.
MARQUARD JØRGENSEN, gårdejer, født d. 27.-4.-1931, søn af Cathrine og Peter 
Jørgensen, gift d. 3.-11.-1956 med Ester Marie Callesen, medhjælpende hustru, født d. 
16.-12.-1936, datter af Dorothea og Johan Callesen. Parret har børnene: Uwe, født d. 
28.-2.-1957, Hella Margrethe, født d. 5.-12.-1958, og Christa, født d. 27.-3.-1961.
M.J. har været på Flensborg og Tinglev landbrugsskoler. Han overtog gården d. 13.-1.- 
1965 fra sin far Peter Jørgensen, som købte den i 1925.
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Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 55 ha., heraf tilkøbt 10 ha., der er 0,5 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1937 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald, hestestald og svinestald, alle fra 1937, de er ombygget til kvæg i 1970, lade og 
maskinhus fra 1974. Gården drives med en kvægproduktion på 24 årskøer, 30 ungdyr 
og 14 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 1 Simmentaler-tyr. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er korn og ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvan
dingsanlæg, kornsilo og 2 korntørrerier med varm luft. Maskinstation bruges til lidt af 
markarbejdet.

SØGÅRDSVEJ 10, NYBO, 6240 
LØGUMKLOSTER, tlf. 74-711292. 
JOHAN RIGGELSEN, gårdejer, 
født d. 10.-9.-1932, søn af Han
sine Riggeisen, bor sammen med 
sin søster Bodil Riggeisen, med
hjælper, født d. 21.-10.-1937. 
J.R. har været på Gråsten Land
brugsskole. Han overtog gården 
d. 31.-12.-1972 fra sin morbror 
Anders Peter Riggeisen. Gården 
har været i slægtens eje fra før 

1879. Ejendomsskyld 1.045.000. Areal 56 ha., heraf 6 ha. eng.
Stuehuset er opført omkring 1700 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af 
kvægstald, hestestald og svinestald, alle fra ca. 1700, de er løbende restaureret, lade 
tilkøbt fra en nabo i 1970 og maskinhuse fra 1930 og 1952. Gården drives med en 
kvægproduktion på 20 årskøer, 40 ungdyr og 15 stude af racen SDM. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er korn og ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og plantørreri 
med varm luft. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

sine svigerforældre Susanne og Martin Petersen.

SØGÅRDSVEJ 16, SØGÅRD, 
6240 LØGUMKLOSTER, tlf. 
74-711264.
MARTIN HANSEN, gårdejer, 
født d. 31.-3.-1920, søn af Hed
vig og Hans B. Hansen, gift d. 
24.-11.-1945 med Karoline Peter
sen, medhjælpende hustru, født 
d. 5.-4.-1921, datter af Susanne 
og Martin Petersen. Parret har 
sønnen Egon, født d. 30.-12.-1949. 
M.H. har været på Gråsten Land
brugsskole. Han forpagtede går
den i 1946 og købte den i 1953 fra 
Ejendomsskyld 930.000. Areal 56 ha.
Stuehuset er opført omkring 1800 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af 
ældre kvægstald, som er ombygget i 1937, svinestald og lade fra 1959 og maskinhus 
fra 1976. Gården drives med en kvægproduktion på 10 årskøer og 20 ungdyr, det er 
SDM og nogle krysningsdyr, der er 1 årsso, der sælges 20 smågrise årligt, desuden er 
der 2 ammekøer og 3 ungdyr og 1 Hereford-tyr. Planteproduktionens salgsafgrøder er 
korn og raps. På gården er der 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, 1 
kartoffeloptager, kornsilo og korntørreri med varm luft. Der bruges lidt maskinstation.

SØGÅRDSVEJ 20,"FLESBORG", 6240 LØGUMKLOSTER, tlf. 74-711557.
SØREN VOLFSEN KRAG, gårdejer, født d. 12.-7.-1939, søn af Ingeborg og Niels Due 
Krag, gift d. 2.-11.-1963 med Birthe Reggelsen, medhjælpende hustru, født d. 
16.-1.-1940, datter af Christine og Christian Reggelsen. Parret har børnene: Mogens, 
født d. 10.-3.-1965, Lone, født d. 25.-1.-1968, og Merete, født d. 2.-4.-1971. 
S.V.K. har været på Gråsten Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for Sønderjyllands 
Kontrolforening og er i repræsentantskabet for Kløver Mælk. Han overtog gården d.
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der er gylletank og udendørs køresilo. Gården drives

1.-11.-1968 fra Andreas Laurid
sen.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 
68 ha., heraf tilkøbt 15 ha., der 
er 9 ha. eng. Der er forpagtet 50 
ha.
"Flesborg"s stuehus er opført i 
1974. Avlsbygningerne består af 
en ældre kvægstald, som er om
bygget i 1968 og 1975, spalte
stald til ungdyr fra 1972, lade 
fra 1950 og maskinhus fra 1989, 
med en kvægproduktion på 51 års

køer, 55 ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er 
korn, fabrikskartofler og ærter. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 3 markvandings
anlæg, kornsilo og 2 korntørrerier med varm luft, der bruges staldvarme til opvarm
ning af stuehuset. På gården er der 1 fast medhjælper og der bruges lidt maskin
station.

SØLSTEDVEJ 1, "ADELVAD- 
GAARD", ADELVAD, 6240 LØ
GUMKLOSTER, tlf. 74-775555. 
KURT OLESEN, gårdejer, født 
d. 25.-12.-1943, søn af Elna og 
Aage Olesen. K.O. har børnene: 
Helle, født d. 1.-2.-1965, Flem
ming, født d. 25.-1.-1967, og Da
niel, født d. 4.-6.-1982.
K.O. er konsulent. Han overtog 
gården d. 1.-4.-1989 fra Johan
nes Carstensen. Gården har væ
ret en Domænegård under den tyske stat.
Ejendomsskyld 700.000. Areal 23,3 ha., heraf tilkøbt 12 ha., der er 2 ha. eng. Der er 
bortforpagtet 17,5 ha.
Stuehuset er opført i 1768 og restaureret i 1989-90. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1890, svinestald fra 1930 ombygget til hestestald og lade-maskinhus fra 
1890. Gårdens besætning er 10 heste af racen Dansk Varmblod. Planteproduktionens 
salgsafgrøde er korn. Der er 1 traktor og korntørreri med varm luft. Maskinstation 
bruges til lidt af markarbejdet.

SØLSTEDVEJ 2, "ÄGLIMT", ELLEHUS, 6240 LØGUMKLOSTER, tlf. 74-775568.
BIRTE NISSEN, gårdejer, født d. 14.-10.-1947, datter af Marie og Otto Lund, gift d. 
16.-3.-1968 med Jes Aage Nissen, entreprenør, født d. 21.-2.-1946, søn af Cathrine og 
Nis Nissen. Parret har børnene: Tina, født d. 2.-9.-1968, og Claus, født d. 6.-12.-1973. 
B.N. overtog gården d. 1.-4.-1984 fra sin far Otto Lund, der byggede gården som 
statshusmandsbrug i 1954.
Ejendomsskyld 650.000. Areal 19,2 ha., heraf tilkøbt 4 ha., der er 1 ha. mergelgrav. 
Der er forpagtet 2 ha.
Stuehuset er opført i 1954. Avlsbygningerne består af kvægstald, lade og svinestald, 
alle fra 1954, de er ombygget til svin i 1977, maskinhus fra 1959. Gården drives med 
en svineproduktion på 4 årssøer, der produceres ca. 200 slagtesvin årligt, desuden er 
der 4 ammekøer, 4 ungdyr, 1 tyr og 1 kvie, alle af racen Hereford. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 2 traktorer, halvpart i mejetærsker, 1 
gravemaskine på larvefødder, 1 traktor med rabatklipper, 1 halmpresser og plansilo.

SØLSTEDVEJ 3, "MARGRETHEGAARD", ELLEHUS, 6240 LØGUMKLOSTER, tlf. 
74-734284.
PETER A. CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 18.-7.-1950, søn af Karoline og Erik Chri
stensen, gift i 1986 med Inga Svensen, fabriksarbejder, født d. 11.-6.-1950, datter af
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Sofie og Jes Iversen. Parret har datteren Tina, født d. 27.-7.-1974.
P.A.C. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-1.-1976 fra sin 
bedstefar Peter Petersen, som købte gården af Statens Jordlovsudvalg i 1925.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 40 ha., heraf 2 ha. læplantning.
Stuehuset er opført i 1850 og restaureret i 1987. Avlsbygningerne består af kvægstald, 
svinestald og lade, alle fra 1850, ny svinestald og foderhus fra 1976. Gården drives 
med en svineproduktion på 60 årssøer, der produceres ca. 1.100 slagtesvin årligt, de 
opfedes på "Engholm". Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, ærter og raps. Der 
er 4 traktorer, 1 mejetærsker, på ejendommen "Engholm" er der kornsilo, korntørreri 
med varm luft og træfyr. Maskinstation bruges til gyllekørsel.
P.A.C. ejer og driver moderens ejendom "Engholm" Holmevej 26, 6240 Løgumkloster, 
den er på 58 ha. og vurderet til 1.750.000.

SØNDERLYKKEVEJ 1, ØSTER HØJST, 6240 LØGUMKLOSTER, tlf. 74-775508.
KNUD OVE HANSEN, gårdejer, født d. 29.-12.-1958, søn af Birgit og Søren Hansen, 
gift d. 18.-7.-1987 med Birthe Skov, pædagogmedhjælper, født d. 22.-3.-1966, datter 
af Christine og Bent Skov. Parret har børnene: Sara, født d. 16.-9.-1985, og Johanne, 
født d. 3.-5.-1988.
K.O.H. har været på Ringsted og Gråsten landbrugsskoler. Han overtog gården d. 
1.-7.-1985 fra Hans og Andreas Asmussen.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 75 ha., heraf tilkøbt 28 ha., der er frasolgt 8,5 ha., 
der er 2,5 ha. granskov. Desuden er der et fredet område fra et gammelt teglværk. 
Der er forpagtet 66 ha.
Stuehuset er opført i 1928 og restaureret i 1986. Avlsbygningerne består af kartoffel
lade fra 1991 og maskinhus fra 1987. Gården drives udelukkende med planteproduktion 
bestående af fabrikskartofler, spise- og læggekartofler, korn, raps, ærter og boghvede. 
Der er 2 traktorer, halvpart i mejetærsker, 1 markvandingsanlæg samt andel i et mark
vandingsanlæg og alle nødvendige kartoffelmaskiner og 20 vindmølleanparter. Maskin
station bruges til lidt af markarbejdet.
Broderen Mikael og faderen, som har ejendommen Hjortholmvej 4 i Øster Højst, 
hjælper til med arbejdet.

SØNDERLYKKEVEJ 2, "BAST
LUND", ALSLEV OVER ÄEN, 
6240 LØGUMKLOSTER, tlf. 
74-775276.
HEINRICH JØRGENSEN NISSEN, 
gårdejer, født d. 8.-1.-1940, søn 
af Ingeborg og Johannes Nissen, 
gift d. 12.-3.-1966 med Ester 
Arnum, medhjælpende hustru, 
født d. 3.-5.-1945, datter af He
lene og Laust Arnum. Parret har 
børnene: Johannes, født d. 10.- 

4.-1968, og Ingelise, født d. 25.-5.-1973.
H.J.N. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han forpagtede gården d. 1.-6.-1966 og 
overtog den d. 1.-6.-1970 fra sin far Johannes Nissen, nuværende ejer er 4. generation 
på gården.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 54,4 ha., heraf 2,5 ha. mose, 2 ha. skov og 4,5 ha. 
eng. Stuehuset er opført i 1919 og løbende restaureret. Avlsbygningerne brændte i 
1909 og igen i 1919, de blev genopført med kvægstald, svinestald og lade, kvæg- og 
svinestalde er ombygget til kostald i 1974, svinestald fra 1959 ombygget til spalte
stald i 1974, maskinhus fra 1978, der er udendørs køresilo og gylletank. Gården drives 
med en kvægproduktion på 36 årskøer, 55 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM. 
Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 3 traktorer, 1 meje
tærsker, 1 markvandingsanlæg, kornsilo, korntørreri med varm luft samt træfyr. Ma
skinstation bruges til lidt af markarbejdet og der er 1 skoledrng til hjælp.
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SØNDERLYKKEVEJ 4, "SØNDER- 
LØKKE", ALSLEV OVER ÅEN, 
6240 LØGUMKLOSTER, tlf. 74- 
775358.
HANS HEISEL, landmand, født d. 
6.-10.-1939, søn af Edith og Hans 
Heisel, gift d. 27.-4.-1965 med 
Ruth Dorothea Holm, medhjælpende 
hustru, født d. 15.-4.-1945, dat
ter af Thora og Mathias Holm. 
Parret har børnene: Hans Henrik, 
født d. 5.-12.-1967, og Tove, 
født d. 17.-3.-1971.
H.H. har været på Gråsten Land

brugsskole. Han overtog gården d. 1.-11.-1965 fra Markus Højland.
Ejendomsskyld 920.000. Areal 24,3 ha., heraf 2 ha. mose og hede. Der er forpagtet 15 
ha. Stuehuset er opført i 1958 efter en brand. Avlsbygningerne består af kvægstald, 
lade og svinestald, alle fra 1920, de er ombygget til ko- og sostald i 1965, spaltestald 
til ungdyr fra 1976, lade og maskinhus fra 1980, der er udendørs køresilo. Gården 
drives med en kvægproduktion på 33 årskøer og 70 ungdyr af racen SDM. Planteproduk
tionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer og 1 markvandingsanlæg. Maskinsta
tion bruges til en del af markarbejdet.

SØVANGVEJ 2, SØVANG, 6240 LØGUMKLOSTER.
FRIEDA MATHIA RASMUSSEN, omtales under Burkalvej 3, 6240 Løgumkloster.
F.M.R. overtog gården d. 1.-5.-1991 fra Ernst August Callsen.
Ejendomsskyld 850.000. Areal 28 ha.
Stuehuset er opført omkring 1800 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af 
kvægstald og svinestald, begge fra 1959, lade fra 1930 og maskinhus fra 1974. Dyr og 
maskiner er nævnt under Burkalvej 3, hvor F.M.R. bor, hun ejer også Adelvadvej 1, 
6240 Løgumkloster.

SØVANGVEJ 4, SØVANG, 6240 LØGUMKLOSTER, tlf. 74-775389.
HANS MAGNUS CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 2.-4.-1931, søn af Magdalene og 
Asmus Christensen, gift d. 18.-5.-1957 med Karin Mathilde Hansen, medhjælpende 
hustru, født d. 2.-7.-1933, datter af Henny og Andreas Hansen. Parret har børnene: 
Asmus født d. 11.-4.-1959, Arne, født d. 4.-2.-1963, og Henning, født d. 27.-7.-1968. 
H.M.C. forpagtede gården 1.-4.-1962 og overtog den d. 1.-3.-1968 fra sin kones far
bror Hans Hansen.
Ejendomsskyld 830.000. Areal 27 ha., heraf tilkøbt 5 ha. Der er forpagtet 10 ha. 
Stuehuset er opført i 1865 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og svinestald, begge fra 1927, de er tilbygget i 1975, og maskinhus fra 1970. 
Gården drives med en kvægproduktion på 27 årskøer, 50 ungdyr og 15 slagtekalve af 
racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer og 1 mark
vandingsanlæg. Maskinstation bruges til høst.

TEGLGÅRDSVEJ 3, TEGLGÅRD, 
6240 LØGUMKLOSTER, tlf. 74- 
743136.
BENT RASMUSSEN, landmand, 
født d. 4.-8.-1939, søn af Agnete 
og Christian Rasmussen, gift d. 
28.-3.-1964 med Petrea Hansen, 
medhjælpende hustru, født d. 
12.-7.-1940, datter af Anna og 
Christian Hansen. Parret har 
børnene: Christian, født d. 
9.-8.-1964, Erik, født d. 16.-5.-
1966, Arne, født d. 11.-10.-1970, og Allan, født d. 14.-8.-1974.
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B.R. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole, han er medlem af Løgumkloster 
Skatteankenævn. Han overtog gården d. 12.-1.-1965 fra Christian Hansen.
Ejendomsskyld 780.000. Areal 23 ha., heraf tilkøbt 3 ha., der er opdyrket 7,5 ha. hede 
i 1974. Der er forpagtet 10 ha., derudover har sønnen Erik forpagtet 37 ha., der dri
ves sammen med faderens ejendom.
Stuehuset er opført i 1939 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og svinestald, begge fra 1939, de er ombygget til køer og ungkvæg i 1974, ma
skinhus og ungdyrstald, begge fra 1979, og lade fra 1974. Gården drives med en kvæg
produktion på 25 årskøer og 45 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrø
der er korn, raps, ærter og fabrikskartofler. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 
markvandingsanlæg, 1 roeoptager med container, kornsilo, plansilo, korntørreri med 
varm luft samt træfyr. På gården er der 1 langtidsledig medhjælper og der bruges lidt 
maskinstation.

TEGLGÅRDSVEJ 7, TEGL
GÅRD, 6240 LØGUMKLO
STER, tlf. 74-743297.
HANS UWE SALDERN MI
CHELSEN, gårdejer, født 
d. 11.-10.-1953, søn af Ma
ja og Milert Michelsen, 
gift d. 11.-6.-1983 med 
Kirsten Lund, plejer, født 
d. 18.-8.-1956, datter af 
Dagmar og Christian Lund. 
Parret har sønnen Thomas, 
født d. 27.-6.-1987.

H.U.S.M. har været på Gråsten Landbrugsskole, han er uddannet driftsleder. Han over
tog halvdelen af gården i 1977 og resten d. 1.-1.-1987 fra sin far Milert Michelsen, 
gården har været i slægtens eje gennem flere generationer.
Ejendomsskyld 1.650.000. Areal 56 ha., heraf 2 ha. mose. Der er forpagtet 5 ha.
Stuehuset er opført i 1853 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kostald 
og svinestald fra 1973, hestestald ombygget til svin i 1962 og maskinhus fra 1965. 
Gården drives med en kvægproduktion på 42 årskøer, 65 ungdyr og 25 slagtekalve af 
racen SDM, desuden er der 5 årssøer, der produceres ca. 100 slagtesvin årligt. Plan
teproduktionens salgsafgrøder er korn og ærter. Der er 3 traktorer, kornsilo og 
korntørreri med varm luft. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet og der er 
1 skoledreng til hjælp.
H.U.S.M. ejer og driver også Fælledvej 4, 6240 Løgumkloster, den er på 8 ha. og 
ejendomsskyld 650.000.

TEGLGÅRDSVEJ 8, TEGL
GÅRD, 6240 LØGUMKLO
STER, tlf. 74-743357.
CARSTEN NIELSEN HAN
SEN, gårdejer, født d. 8.- 
12.-1934, søn af Adeline 
og Hans Christian Hansen, 
gift d. 26.-9.-1988 med 
Bong Sun Kweon, medhjæl
pende hustru, født d. 
26.-5.-1949, datter af 
Yung Gwi Park og Young 
Gun Kweon, Korea.
C.N.H. er uddannet driftsleder fra Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 
1.-4.-1961 fra sin far Hans Christian Hansen, nuværende ejer er 5. generation på 
gården, som har været i slægtens eje siden 1789.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 48,5 ha., heraf 3,5 ha. plantage. Der er bortforpagtet 
12,5 ha.
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Stuehuset er opført i 1701 og restaureret i 1974. Avlsbygningerne består af kostald og 
svinestald, begge fra 1974, lade-maskinhus fra 1972. Gårdens besætning er på 3 amme- 
køer og 4 ungdyr af racen Simmentaler. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, 
raps og ærter. Der er 2 traktorer, halvpart i mejetærsker, kornsilo og korntørreri med 
varm luft.

TEGLGÅRDSVEJ 10, TEGLGÅRD, 6240 LØGUMKLOSTER, tlf. 74-743294.
GEORG HANSEN, gårdejer, født d. 3.-4.-1940, søn af Elise og Ernst Hansen, gift d. 
17.-2.-1978 med Birthe Byriel Johannsen, medhjælpende hustru, født d. 21.-7.-1941, 
datter af Jensine og Niels Johannsen. Parret har børnene: Brian, født d. 17.-7.-1978, 
og Bjarne, født d. 8.-1.-1980.
G.H. overtog gården d. 1.-4.-1969 fra sin far Ernst Hansen, der byggede ejendommen i 
1927. Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 24 ha. Der er forpagtet 12 ha.
Stuehuset er opført i 1927 og restaureret fra 1980-90. Avlsbygningerne består af 
kvægstald og hestestald, begge fra 1927, de er ombygget til kostald i 1969, svinestald 
fra 1970 ombygget til ungdyr i 1975, lade fra 1976, maskinhus fra 1973 og foderhus 
fra 1969. Gården drives med en kvægproduktion på 24 årskøer og 50 ungdyr af racen 
SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 2 traktorer, 
kornsilo og korntørreri med varm luft. Maskinstation bruges til høst.

TINGGÅRDSVEJ 3, "ELTOFT", 
DRAVED, 6240 LØGUMKLOSTER, 
tlf. 74-743548.
VIGGO ESKILDSEN, gårdejer, 
født d. 17.-1.-1930, søn af Anne 
og Hans Eskildsen, gift d. 23.- 
10.-1953 med Claudine Margrethe 
Claussen, medhjælpende hustru, 
født d. 27.-7.-1934, datter af 
Nicoline og Christian Claussen. 
Parret har børnene: Anneline, 
født d. 26.-3.-1954, Hans Chri

stian, født d. 18.-8.-1955, Ritta, født d. 30.-4.-1957, og Per, født d. 6.-10.-1967.
V.E. overtog gården d. 1.-10.-1953 fra sin far Hans Eskildsen, nuværende ejer er 3. 
generation på gården.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 42 ha., heraf tilkøbt 17 ha., der er 1 ha. hede og skov. 
Stuehuset er opført i 1882 og restaureret i 1953. Avlsbygningerne består af kvægstald 
og svinestald, begge fra 1928, de er om- og tilbygget til kvægstald fra 1965-69, lader 
fra 1969 og 1972, maskinhus fra 1976 og foderhus fra 1969. Gården drives med en 
kvægproduktion på 36 årskøer, 50 ungdyr og 10 slagtekalve af racen SDM, der er 7 
ammekøer og 8 ungdyr af racerne SDM og Simmentaler, desuden er der 30 høns. På 
gården er der 2 traktorer, der bruges en del maskinstation.

TINGGÅRDSVEJ 7, DRAVED, 
6240 LØGUMKLOSTER, tlf. 
74-745160.
TOM MATTHIESEN, gårdejer, 
født d. 6.-7.-1959, søn af Else 
og Jacob Matthiesen, gift d. 
23.-2.-1990 med Anna Christel 
Sørensen, husassistent, født d. 
23.-2.-1960, datter af Anna Bo- 
thilde og Martin Sørensen. Par
ret har børnene: Marianne, født 
d. 27.-9.-1983, og Jakob, født d. 
22.-9.-1985.
T.M. er fodermester. Han overtog gården d. 1.-10.-1984 fra Cathrine Thomsen. 
Ejendomsskyld 450.000. Areal 16,8 ha., heraf 3 ha. skov og mose. Der er bortforpagtet 
8 ha.
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Stuehuset er opført i 1928 og restaureret i 1985. Avlsbygningerne består af kvægstald 
og svinestald, begge fra 1928, de er delvis ombygget til hestestald, lade fra 1928. 
Gårdens besætning er 1 ammeko og 1 ungdyr, det er Limousine krydsninger, der er 3 
får og 4 heste.

TINGGÅRDSVEJ 14, VESTER HØJST, 6240 LØGUMKLOSTER, tlf. 74-743188.
PAUL CHRISTIAN HANSEN, gårdejer, født d. 6.-10.-1932, søn af Augusta og Niels 
Christian Hansen, gift d. 17.-5.-1959 med Kjerstine Schmidt, medhjælpende hustru, 
født d. 3.-11.-1938, datter af Marie og Andreas Schmidt. Parret har børnene: Chri
stian, født d. 1.-9.-1961, Niels, født d. 28.-7.-1964, og Diana, født d. 14.-11.-1975. 
P.C.H. overtog gården d. 1.-3.-1959 fra Jørgen Thomsen.
Ejendomsskyld 700.000. Areal 23,6 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1882 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald, som er om- og tilbygget til kostald i 1974, svinestald fra 1882, lade fra 1959 og 
maskinhus fra 1978. Gårdens besætning er 2 heste. Der er 1 traktor.

TOFTEGÅRDSVEJ 8, LANDEBY, 6240 LØGUMKLOSTER, tlf. 74-743496.
KAJ MATHIESEN, gårdejer, født d. 14.-8.-1941, søn af Valborg og Johannes Mathie
sen, gift d. 24.-7.-1970 med Anne Lise Petersen, køkkenassistent og medhjælpende 
hustru, født d. 19.-3.-1949, datter af Tove og Jens Peter Petersen. Parret har 
børnene: Wilhjelm, Marianne og Svend.
K.M. overtog gården d. 1.-4.-1967 fra sin far Johannes Mathiesen, nuværende ejer er 
3. generation på gården. Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 58 ha., heraf tilkøbt 32 ha., 
der er 2 ha. skov og mose. Der er forpagtet 30 ha.
Stuehuset er opført i 1934 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og svinestald, begge fra 1969 og begge ombygget til kvægstald i 1969, kostald, 
lade, maskinhus og foderhus, er alle fra 1971. Gården drives med en kvægproduktion 
på 80 årskøer, 80 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgs
afgrøder er ærter og korn. Der er 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg, kornsilo og gen
nemløbstørreri med varm luft. På gården er der 1 fast medhjælper og der bruges en 
del maskinstation.

TOHEDEVEJ 1, "VESTERGÅRD", LØJTVED, 6240 LØGUMKLOSTER, tlf. 74-743713. 
IVER MATZEN SCHMIDT, gårdejer, født d. 3.-6.-1950, søn af Hanni og Hans Schmidt, 
gift d. 21.-8.-1976 med Andrea Boysen, pædagogmedhjælper, født d. 16.-10.-1956, 
datter af Anne og Peter Boysen. Parret har datteren Sandra, født d. 22.-1.-1977. 
I.M.S. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-6.-1977 fra sin 
far Hans Schmidt, gården har været i slægtens eje gennem flere generationer.
Areal 64,5 ha., heraf tilkøbt 15 ha., der er 6 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1956 og restaureret i 1981. Avlsbygningerne består af kvægstald 
og svinestald, begge fra 1956, de er ombygget til køer og ungkvæg i 1978, lade fra 
1956, foderhus fra 1978 og maskinhus fra 1986, der er gylletank. Gården drives med 
en kvægproduktion på 40 årskøer, 50 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM. Plante
produktionens salgsafgrøder er korn, ærter og fabrikskartofler. Der er 4 traktorer, 1 
mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, kornsilo og plantørreri med varm luft. Maskinsta
tion bruges til lidt af markarbejdet.

TRESPRINGVEJ 1, BØGVAD 
MARK, 6240 LØGUMKLOSTER, 
tlf. 74- 775258.
HANS A. NIELSEN, gårdejer, 
født d. 1.-10.-1934, søn af Inge
borg og Niels G. Nielsen, gift d. 
14.-6.-1957 med Emma Kristen
sen, medhjælpende hustru, født 
d. 7.-1.-1935, datter af Matine 
og Kresten Kristensen. Parret 
har børnene: Inge, født d. 31.- 
5.-1960, Birgit, født 23.-12.-1962,



-175- 

og Helle, født d. 16.-8.-1970.
H.A.N. overtog gården d. 1.-4.-1957 fra sin far Niels G. Nielsen, som købte den d. 
1.-5.-1941.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 40 ha. + 4 ha. frijord, heraf tilkøbt 28 ha. Der er 
forpagtet 8 ha.
Stuehuset er opført i 1929 og restaureret fra 1963-85. Avlsbygningerne består af 
kvægstald og svinestald, begge fra 1929, de er ombygget til kostald i 1963, svinestald 
fra 1961 ombygget til ungkvæg i 1982, staklade og foderhus fra 1963, og maskinhus 
fra 1964, der er gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion 
på 45 årskøer, 70 ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 1 hest. 
Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 mark
vandingsanlæg, plansilo og korntørreri med varm luft. Maskinstation bruges til græs og 
gylle.
H.A.N. ejer og driver også Adelvadvej 26, 6240 Løgumkloster, areal 12 ha. og ejen
domsskyld 440.000. Bygningerne er udlejet.

TRESPRINGVEJ 4, BØGVAD 
MARK, 6240 LØGUMKLOSTER, 
tlf. 74- 775474.
ERNST VILHELM HENNE, gård
ejer, født d. 17.-9.-1963, søn af 
Gerda Olsen og Peter Henne, bor 
sammen med Mona Petersen, se
kretær, født d. 6.-6.-1967, datter 
af Anna og Gerhard Petersen. 
Parret har datteren Susanne, 
født d. 27.-11.-1990.
E.V.H. er slagteriarbejder, han 

har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-6.-1989 fra Margrethe 
Christensen, som byggede den i 1950.
Ejendomsskyld 580.000. Areal 17,5 ha.
Stuehuset er opført i 1950. Avlsbygningerne består af kvægstald og svinestald, begge 
fra 1950, de er ombygget til kvægstald i 1991, samt maskinhus fra 1950. Gårdens be
sætning er på 10 ammekøer og 10 ungdyr, det er krydsninger, desuden er der 1 Limou
sinetyr. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn.

TRÆLBORGVEJ 1, ELLUM VE
STERMARK, 6240 LØGUMKLO
STER, tlf. 74-745868.
JETTE SCHMIDT, født Andersen, 
gårdejer, født d. 20.-11.-1964, 
datter af Andrea og Christian 
Peter Andersen, gift d. 3.-6.- 
1989 med Christian Petersen 
Schmidt, lagerarbejder, født d. 
17.-2.-1963, søn af Anna og Sø
ren Peder Schmidt.
J.S. er kontorassistent. Hun 
overtog gården d. 1.-5.-1990 fra sin far Christian Peter Andersen, som byggede den i 
1967. Ejendomsskyld 665.000. Areal 24 ha. Der er bortforpagtet 20 ha.
Stuehuset er opført i 1967. Avlsbygningerne består af kvægstald, svinestald og lade
maskinhus, alle fra 1967. Gårdens besætning er 1 hest. Der er 1 traktor.

TRÆLBORGVEJ 6, "ECCO AVLSGÅRD", ELLUM VESTERMARK, 6240 LØGUMKLO
STER, tlf. 74-744287.
LAURIDS GELLERT, bestyrer, født d. 7.-10.-1942, søn af Margrethe Gellert og Chri
stian Møller Madsen.
L.G. har været på Hammerum Landbrugsskole. Gården blev overtaget d. 1.-1.-1973 fra 
Jes Petersen, den nuværende ejer er Carl Toosbuy, Bredebro.
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Areal 37 ha., heraf 5 ha. skov. Der er forpagtet 33 ha.
Stuehuset er opført i 1880 og restaureret i 1980. Avlsbygningerne består af kvægstald 
fra 1975, lade fra 1990 og maskinhus fra 1974. Gården drives med en ammekobesæt- 
ning på 50 ammekøer, 85 ungdyr og 3 avlstyre, alle af racen Charolais, det er en 
avlsbesætning. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps, ærter og fabrikskartof
ler. Der er 2 traktorer, 2 markvandingsanlæg og jordvarmeanlæg. Maskinstation bruges 
til en del af markarbejdet.

TØNDER LANDEVEJ 33, "HØJ
BO", 6240 LØGUMKLOSTER, tlf. 
74- 743256.
LUDOLF EVARDSEN, gårdejer, 
født d. 17.-8.-1925, søn af Eline 
og Nis Evardsen, gift d. 27.-12.- 
1952 med Petra Jørgensen, med
hjælpende hustru, født d. 15.-4.- 
1929, datter af Andrea og Peter 
Jørgensen. Parret har børnene: 
Nis Peter, født d. 23.-2.-1955, og 
Elin, født d. 7.-9.-1957.
L.E. arbejder for Løgumkloster

Kommune, han har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården i 1952, 
da den blev udstykket fra faderens ejendom Storegade 9 i Løgumkloster, som faderen 
købte i 1925.
Ejendomsskyld 700.000. Areal 11 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1952 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald, svinestald og lade, alle fra 1952, svinestalden er ombygget til kvæg i 1968.

TØNDER LANDEVEJ 35, "HØJBJERGGAARD", ELLUM, 6240 LØGUMKLOSTER, tlf. 
74-744739.
SVEND EGELUND RASMUSSEN, gårdejer, født d. 21.-4.-1954, søn af Thora og Helge 
Rasmussen, gift d. 21.-7.-1979 med Else Kristensen, kontorassistent, født d. 18.-7.- 
1957, datter af Jytte og Axel Kristensen. Parret har børnene: Morten, født d. 18.-10.- 
1980, og Mette, født d. 4.-7.-1983.
S.E.R. har været på Korinth og Gråsten landbrugsskoler, han er medlem af skolebe
styrelsen og formand for Sønderjysk kvægbrugsudvalg indenfor Husmandsforeningen. 
Han overtog gården d. 1.-12.-1979 fra Elisabeth Andersen.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 26 ha., heraf 1 ha. skov. Der er forpagtet 20 ha. 
Stuehuset er opført i 1927 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og svinestald, begge fra 1927, de er ombygget til kostald i 1986, ungdyrstald, 
lade og maskinhus fra 1984. Gården drives med en kvægproduktion på 34 årskøer, 35 
ungdyr og 12 slagtekalve af racen Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, 
ærter og fabrikskartofler. Der er 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg og kornsilo. 
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet og der er 1 skoledreng til hjælp.

TØNDER LANDEVEJ 37, "LAVBO", ELLUM, 6240 LØGUMKLOSTER, tlf. 74-745277. 
ANDREAS FRIIS, landmand, født d. 19.-6.-1962, søn af Erika og Hans Jørgen Friis, 
gift d. 6.-9.-1986 med Sonja Hansen, rengøringsassistent, født d. 19.-12.-1962, datter 
af Anne Sophie og Alfred Hansen. Parret har børnene: Anita, født d. 18.-11.-1984, og 
Dennis, født d. 11.-7.-1987.
A.F. er landbrugsvikar for Løgumkloster Landbrugscenter. Han overtog gården d. 
15.-12.-1987 fra Peter Friis Christensen.
Ejendomsskyld 700.000. Areal 16,1 ha., heraf 1,5 ha. mose. Der er bortforpagtet 13 
ha. Stuehuset er opført i 1962. Avlsbygningerne består af kvægstald, svinestald og 
lade-maskinhus, alle fra 1962, kostalden er udbygget omkring 1974. Gårdens besætning 
er på 1 ammeko og 2 ungdyr af racerne Simmentaler og Jersey. Der er 1 traktor.
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TØRVEBJERGVEJ 1 "ENGGAARD", 
ELLUM, 6240 LØGUMKLOSTER, 
tlf. 74-743823.
ERLING ERICHSEN, landmand, 
født d. 26.-3.-1948, søn af Anna 
og Marius Erichsen, gift d. 25.- 
9.-1971 med Rita Bendesen, med
hjælpende hustru, født d. 26.-8.- 
1953, datter af Inge Marie og 
Laust Bendesen. Parret har bør
nene: Annette, født d. 28.-12.- 
1974, Michael, født d. 14.-8.-1977, 
og Janni, født d. 3.-12.-1983.

E.E. har været på Gråsten Landbrugsskole, han er formand for Løgumkloster og Om
egns Landboforening samt medlem af skolebestyrelsen. Han overtog gården d. 1.-3.- 
1971 fra Theodor Friedrichsen, som byggede den i 1966.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 39 ha., heraf tilkøbt 11 ha. Der er forpagtet 10 ha. 
Stuehuset er opført i 1966. Avlsbygningerne består af kvægstald og svinestald, begge 
fra 1966, de er ombygget til kvægstald i 1976 og 1986, lade fra 1966 og maskinhus fra 
1973. Gården drives med en kvægproduktion på 35 årsker,40 ungdr og 18 slagtekalve 
af racen SDM, desuden er der 1 hest. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der 
er 4 traktorer, 1 markvandingsanlæg, kornsilo og korntørreri med varm luft. Maskin
station bruges til høst og roer.

TØRVEBJERGVEJ 2, "TØRBJERG", 
ELLUM, 6240 LØGUMKLOSTER, 
tlf. 74-743169.
PETER PETERSEN, husmand, 
født d. 23.-3.-1940, søn af Ama
lie og Nicolai Petersen, gift d. 
22.-4.-1961 med Esther Nyborg 
Andersen, medhjælpende hustru, 
født d. 8.-4.-1937, datter af Ka
ren Nyborg og Anders Andersen. 
Parret har børnene: Henrik, født 
d. 27.-6.-1962, Lars, født d. 21.- 
10.-1964, Dorthe, født d. 30.-4.-1969, og Richard, født d. 1.-2.-1973.
P.P. er kunderådgiver for Kreditforeningen Danmark, han er formand for Samvirkende 
Sønderjyske Husmandsforening, medlem af landbrugsrådet, sidder i bestyrelsen for 
Oxexport og i bestyrelsen for Hedeselskabet. Han overtog gården i 1966 fra Statens 
Jordlovsudvalg, gården blev udflyttet fra Ellum by ved en jordfordeling, P.P. opførte 
selv bygingerne.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 27 ha., heraf tilkøbt 6 ha.
Stuehuset er opført i 1966 og tilbygget i 1974. Avlsbygningerne består af kvægstald og 
svinestald, begge fra 1966, spaltestald til ungdyr fra 1972, lader fra 1966 og 1974, 
maskinhus fra 1978, der er gylletank og miljøbeholder samt udendørs køresilo. Gården 
drives med en kvægproduktion på 25 årskøer, 35 ungdyr og 40 slagtekalve, desuden er 
der 10 ammekøer og 10 ungdyr af Skotsk Højlandskvæg og 10 ammekøer og 10 ungdyr 
a racen Simmentaler. På gården er der 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandings
anlæg, kornsilo og 2 korntørrerier med varm luft. Sønnen Henrik fungerer som besty
rer på ejendommen, der bruges lidt maskinstation.
P.P. ejer også Langskov 8, 6240 Løgumkloster.

ULVEMOSE 1, "ULVEMOSE", ØSTERMARK, 6240 LØGUMKLOSTER, tlf. 74-743911. 
FREDE GJELSTRUP ANDERSEN, gårdejer, født d. 2.-5.-1949, søn af Marie Christine 
og Peter Wellesen Andersen, gift d. 3.-5.-1974 med Gerda Knudsgaard, hjemmesyge
plejerske, født d. 9.-9.-1951, datter af Hanna Christiane og Peter Knudsgaard. Parret 
har børnene: Peter, født d. 11.-1.-1975, Dorte, født d. 26.-7.-1976, og Claus, født d. 
23.-1.-1980.
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F.G.A. er fabriksarbejder, han har taget driftslederkursus på Gråsten Landbrugsskole. 
Han overtog gården d. 1.-4.-1974 fra sin far Peter Wellesen Andersen, nuværende ejer 
er 4. generation på gården, som kom i familiens eje d. 1.-10.-1886.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 20,4 ha., heraf tilkøbt 3 ha. Der er forpagtet 1,5 ha. 
Stuehuset er opført i 1886 og om- og tilbygget flere gange, senest i 1982. Avlsbygnin
gerne består af kvægstald og svinestald, begge fra 1886, de er delvis ombygget til 
kvæg i 1954, kostald tilbygget i 1969, ungdyrstald, lade og foderhus, alle fra 1978, og 
maskinhus fra 1981, der er udendørs køresilo. Gården drives udelukkende med plante
produktion bestående af korn og raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo og 
korntørreri med varm luft.

VESTERMARKSVEJ 2, ØSTER 
TERP, 6240 LØGUMKLOSTER, 
tlf. 74-777146.
HANS BRODERSEN, gårdejer, 
født d. 24.-10.-1931, søn af Ma
rie og Johannes Brodersen, gift 
d. 28.-5.-1955 med Christine 
Bruhn, medhjælpende ægtefælle, 
født d. 5.-7.-1929, datter af Tel
le og Anders Bruhn. Parret har 
børnene: Linda, født d. 31.-12.-1957, 
Gitte, født d. 15.-4.-1964, og 
tvillingerne Frede og Pia, født d. 
17.-9.-1969.

H.B. er kirkeværge i Menighedsrådet. Han forpagtede gården i 1955 og overtog den d. 
1.-4.-1960 fra sin far Johannes Brodersen, nuværende ejer er 7. generation på gården, 
som har været i slægtens eje siden 1758.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 30 ha. Der er forpagtet 23 ha.
Stuehuset er opført i 1928 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kostald 
fra 1974, svinestald fra 1965 ombygget til kalve, lade fra 1990 og maskinhus fra 1984. 
Gården drives med en kvægproduktion på 31 årskøer, 60 ungdyr og 18 slagtekalve af 
racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 3 traktorer, 1 mejetær
sker, kornsilo og korntørreri med varm luft.

VESTERMARKSVEJ 4, 
ØSTER TERP, 6240 LØ
GUMKLOSTER, tlf. 74- 
777176.
TAGE LAUSTEN, gårdejer, 
født d. 10.-8.-1962, søn af 
Jane og Peter J. Lausten, 
gift d. 1.-6.-1991 med An
ne Marie Nissen, medhjæl
pende hustru, født d. 7.- 
5.-1965, datter af Ingrid 
og Christian P. Nissen. 
A.M.N. har været på Lade
lund og Gråsten landbrugsskoler, hun er uddannet driftsleder.
T.L. har været på Tønder og Riber Kjærgård landbrugsskoler, han er uddannet drifts
leder og er medlem af kvægbrugsudvalget for Løgumkloster Landboforening. Han over
tog gården d. 1.-6.-1989 fra sin far Peter J. Lausten, som forpagtede gården i 1953 og 
købte den d. 1.-4.-1963.
Ejendomsskyld 2.440.000. Areal 62 ha. Der er forpagtet 16 ha.
Stuehuset er opført i 1891 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kostald 
fra 1970, som er renoveret indvendig i 1988, spaltestald til ungdyr fra 1975, svinestald 
fra 1957 ombygget til kvæg i 1988, lade fra 1975 og maskinhus og foderhus fra 1989, 
der er gylletank og udendørs køresiloer. Gården drives med en kvægproduktion på 80 
årskøer, 90 ungdyr og 50 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder
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er korn og raps. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 gummiged, kornsilo og korn
tørreri med varm luft. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. 
T.L. ejer og driver også "Guldmose", Krusåvej 1, 6240 Løgumkloster, den er på 13 ha. 
og har en ejendomsskyld på 600.000.

VESTERMARKSVEJ 10, ØSTER 
TERP, 6240 LØGUMKLOSTER, 
tlf. 74-777404.
HENRY ANDERSEN, gårdejer, 
født d. 16.-5.-1958, søn af Dagny 
og Karl Andersen, gift d. 8.-8.-1987 
med Anna Marie Hell, bogholder 
og medhjælpende hustru, født d. 
16.-2.-1962, datter af Ellen og 
Mathias Clausen Hell. Parret har 
sønnen Jesper, født d. 6.-6.-1990. 
H.A. har været på Gråsten Land

brugsskole 2 gange og er uddannet driftsleder. Han overtog gården d. 1.-6.-1987 fra 
sin far Karl Andersen, som købte den i 1933.
Ejendomskyld 1.850.000. Areal 67,5 ha., heraf tilkøbt ialt 38 ha.
Stuehuset er opført i 1923 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald, svinestald og lade, alle fra 1923, de er ombygget til kostald i 1987, kalvestald 
fra 1973, maskinhus og foderhus fra 1987, der er gylletank og udendørs køresilo. Går
den drives med en kvægproduktion på 52 årskøer og 56 ungdyr af racen SDM. Plante
produktionens salgsafgrøder er korn, raps, ærter og fabrikskartofler. Der er 4 trak
torer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg og 1 kartoffeloptager med tank, der er 
korntørreri med varm luft. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

VESTERMARKSVEJ 12, ØSTER TERP, 6240 LØGUMKLOSTER, tlf. 74-777364.
ARNE SØLLINGVRAA BRODERSEN, gårdejer, født d. 24.-12.-1951, søn af Oda og 
Peter Brodersen, gift d. 31.-3.-1978 med Anne Marie Johannsen, sygehjælper, født d. 
17.-12.-1955, datter af Ellen og Jørgen Johannsen. Parret har børnene: Christian, født 
d. 26.-9.-1978, Karen, født d. 1.-4.-1981, og Claus, født d. 28.-10.-1987.
A.S.B. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-5.-1979 
fra sin far Peter Brodersen.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 17 ha.
Stuehuset er opført i 1923 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald, svinestald og lade-maskinhus, alle fra 1923, samt ungdyrstald fra 1979, der er 
udendørs køresilo og gylletank. Gården drives med en slagtekalveproduktion på 120 
stk. af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og korn. Der er 1 trak
tor og 1 markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

VESTER TERPBYVEJ 6, VESTER 
TERP, 6240 LØGUMKLOSTER, 
tlf. 74-743926.
PETER LORENZEN, gårdejer, 
født d. 18.-3.-1949, søn af Mary 
og Ejner Lorenzen, gift d. 17.- 
3.-1989 med Tove Petersen, 
hjemmehjælper, født d. 18.-5.- 
1953, datter af Astrid og Hans
Georg Petersen, 
nene: Tina, født 
og Mette, født 

Parret har bør- 
d. 17.-5.-1979, 
d. 11.-8.-982.

P.L. overtog gården d. 1.-1.-1980 fra sin far Ejner Lorenzen, som købte gården i 1957. 
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 26 ha., heraf tilkøbt 15 ha. Der er forpagtet 55 ha. 
Stuehuset er opført i 1983. Avlsbygningerne består af kostald og lade, begge fra 1957, 
svinestald fra 1969 og maskinhus fra 1981. Gården drives med en svineproduktion på 
10 årssøer, der sælges 200 smågrise årligt, desuden er der 15 kvier af racerne SDM og
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RDM, samt 2 ammekøer og 2 ungdyr af racen RDM. Planteproduktionens salgsafgrøder 
er korn, raps, ærter og fabrikskartofler. På gården er der 3 traktorer, 1 mejetærsker, 
1 markvandingsanlæg, kornsilo, korntørreri med varm luft samt halmfyr.

VESTER TERPVEJ 6, LØGUM- 
BJERG, 6240 LØGUMKLOSTER, 
tlf. 74-743472.
KNUD KVISTGAARD JAKOBSEN, 
gårdejer, født d. 8.-2.-1947, søn 
af Johanne Emilie og Svend 
Kvistgaard Jakobse, gift d. 
29.-5.-1971 med Linda Thomsen, 
medhjælpende hustru, født d. 
19.-2.-1952, datter af Christiane 
og Christian Thomsen, arret har 
børnene: Charlotte, Winnie, Lena 
og Mette.

K.K.J. driver maskinstation fra ejendommen og har været på Gråsten Landbrugsskole. 
Han overtog gården d. 1.-8.-1970 fra sin far Svend Kvistgaard Jakobsen, som købte 
den i 1941.
Ejendomsskyld 1.950.000. Areal 50 ha., heraf tilkøbt 23 ha., der er 15 ha. mose. Der 
er forpagtet 40 ha.
Stuehuset er opført omking 1800 og restaureret i 1975. Avlsbygningerne består af 
kvægstald og svinestald, begge fra 1914, de er ombygget til kostald i 1958 og anven
des idag til værksted, spaltestald til ungdyr fra 1979, den er udlejet, lader fra 1974 og 
1976 samt maskinhus fra 1979. Gården drives udelukkende med planteproduktion be
stående af korn, raps, ærter og græsfrø. Der er 6 traktorer, 2 mejetærskere, 1 mark
vandingsanlæg og plantørreri med varm luft. På gården er der 2 faste medhjælpere og 
1 skoledreng til hjælp.

VESTER TERPVEJ 7, LØGUMBJERG, 6240 LØGUMKLOSTER, tlf. 74-744067.
DIETER BACKMANN, gårdejer, født d. 23.-5.-1956, søn af Marga Helene og Fritz 
Peter Backmann, gift d. 11.-8.-1984 med Dorrit Paulsen, omsorgspædagog, født d. 
17.-3.-1957, datter af Johanne Eline og Jens Andersen Paulsen. Parret har børnene: 
Jan, født d. 10.-2.-1986, og Sara Marie, født d. 26.-1.-1988.
D.B. har taget driftslederkursus fra Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 
8.-7.-1982 fra Villy Hansen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 29,8 ha., heraf 2,5 ha. skov. Der er forpagtet 7 ha. 
Stuehuset er opført i 1920 og restaureret i 1974. Avlsbygningerne består af kostald 
fra 1920 tilbygget i 1971, svinestald fra 1950 bruges til fårestald, lade-maskinhus fra 
1920 og 1974, foderhus fra 1974. Gården drives med en kvægproduktion på 43 årskøer 
og 40 ungdyr af racerne SDM og blandet, desuden er der 12 moderfår. Planteproduk
tionens salgsafgrøde er korn. Der er 1 traktor. Maskinstation bruges til en del af 
markarbejdet.

VESTER TERPVEJ 10, VESTER TERP, 6240 LØGUMKLOSTER, tlf. 74-743383.
THOMAS RODENBERG, gårdejer, født d. 9.-10.-1931, søn af Anne og Jens Rodenberg, 
gift d. 3.-4.-1955 med Kathrine Bossen, medhjælpende hustru, født d. 15.-12.-1935, 
datter af Emilie og Andreas Bossen. Parret har børnene: Birgitte og Anne.
T.R. er vurderingsinspektør ved DLR og har været på Gråsten Landbrugsskole. Han 
overtog gården d. 1.-4.-1959 fra Statens Jordlovsudvalg.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 52 ha., heraf tilkøbt 38 ha.
Stuehuset er opført omkring 1830 og tilbygget i 1976. Avlsbygningerne består af kvæg
stalde fra 1959 og 1976, svinestalde fra 1959 og 1967, kvægstaldene og den ældste 
svinestald er ombygget til svin i 1976, lade-maskinhus fra 1971. Gården drives med en 
slagtesvineproduktion på 1.200 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps 
og ærter. Der er 3 traktorer, kornsilo, korntørreri med varm luft samt gastæt korn
silo. Maskinstation bruges til høst og gylle.
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VESTER TERPVEJ 12, VESTER 
TERP, 6240 LØGUMKLOSTER, 
tlf. 74-743058.
NIS STRAAGAARD MØLLER, 
gårdejer, født d. 24.-3.-1939, søn 
af Inge og Mathias Møller, gift 
d. 22.-7.-1967 med Jane Thom
sen, damefrisør, født d. 30.-3.-1941, 
datter af Nielsine og Niels Thom
sen. Parret har børnene: Klaus, 
født d. 12.-2.-1968, og Steen, 
født d. 27.-3.-1970.

N.S.M. har været på Rødding Højskole med landbrugsfag og på Lundbæk Landbrugs
skole. Han overtog gården d. 1.-4.-1970 fra sin far Mathias Møller.
Ejendomsskyld 1.850.000. Areal 47,3 ha., heraf 6 ha. skov. Der er forpagtet 20 ha. 
Stuehuset er opført i 1978-79. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1934, som er 
om- og tilbygget i 1972, ungdyrstald fra 1976, svinestald fra 1964, lade-maskinhus fra 
1974 og 1983, der er udendørs køresilo og gylletank. Gården drives med en kvægpro
duktion på 51 årskøer, 90 ungdyr og 27 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens 
salgsafgrøder er korn og ærter. Der er 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg, kornsilo og 
korntørreri med varm luft samt 6 vindmølleanparter. Maskinstation bruges til en del 
af markarbejdet. N.S.M. ejer og driver også Kløjingvej 15, 6240 Løgumkloster, areal 
17 ha., heraf 6 ha. skov, og ejendomsskyld er 500.000.

VESTER TERPVEJ 16, VESTER 
TERP, 6240 LØGUMKLOSTER, 
tlf.74-744334.
MARGARETHE K. ANDERSEN, 
født Meyhoff, boghandlermedhjæl
per, født d. 6.-4.-1952, datter af 
Helene Marie og Laust Meyhoff, 
gift d. 23.-7.-1971 med Anders 
Andersen, smedesvend, født d. 
14.-11.-1944, søn af Marie og 
Valdemar Andersen. Parret har 
sønnen Jan, født d. 5.-2.-1980.
M.K.A. overtog gården d. 1.-6.-1984 fra sin far Laust Meyhoff, som købte den i 1964, 
nuværende ejer er 3. generation på gården, som kom i familiens eje i 1923.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 37,5 ha.
Stuehuset er opført omkring 1850 og restaureret i 1970. Avlsbygningerne består af 
kvægstald fra 1956 tilbygget i 1971 samt smedeværksted fra 1979. Gården drives 
udelukkende med planteproduktion bestående af korn, raps og ærter. Der er 3 trak
torer, 1 mejetærsker, kornsilo, korntørreri med varm luft samt 8 vindmølleanparter.

VESTER TERPVEJ 18, VESTER TERP, 6240 LØGUMKLOSTER, tlf. 74-745176.
PER LINNET BEJER, gårdejer, født d. 10.-5.-1960, søn af Marie og Tage Bejer, gift 
d. 4.-6.-1988 med Jonna Block, medhjælpende hustru, født d. 4.-12.-1963, datter af 
Anni og Laurids Block.
P.L.B. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 30.-4.-1984 fra sin 
far Tage Bejer, som købte den i 1961.
Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 36 ha., heraf 0,8 ha. skov. Der er forpagtet 21 ha. 
Hele gården nedbrændte i 1943 og blev genopført med stuehus, som løbende er restau
reret. Avlsbygningerne blev genopført med kvægstald og svinestalde, de er senere 
ombygget til kostald i 1985, spaltestald til ungdyr fra 1972 og lade-maskinhus fra 
1985, der er gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 55 årskøer, 80 ungdyr 
og 30 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 1 hest. Planteproduktionens salgs
afgrøder er korn, raps og ærter. På gården er der 3 traktorer, 2 markvandingsanlæg, 
plansilo, korntørreri med varm luft, halmfyr og 8 vindmølleanparter. Der bruges en 
del maskinstation.
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Ejendomsskyld 1.550.000. Areal 44,6 ha., heraf 2 ha. 
er lejet 4 ha.

VINKELVE3 3, ELLUM, 6240 LØ
GUMKLOSTER, tlf. 74-743847. 
HANS MIKKELSEN, landmand, 
født d. 14.-1.-1956, søn af Marie 
og Enewald Mikkelsen.
H.M. har været på Gråsten Land
brugsskole og han er medlem af 
kvægbrugsudvalget for De samvir
kende Husmandsforeninger i Lø
gumkloster. Han overtog gården 
d. 1.-7.-1980 fra sin far Enewald 
Mikkelsen, nuværende ejer er 6. 
generation på gården.
skov og 4 ha. opdyrket mose. Der

Stuehuset er opført omkring 1770 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af 
kvægstald fra 1983, lade ombygget i 1892 og 1981, den er udvidet i 1989, maskinhus 
fr 1960, der er gylletank og udendørs køresilo. Gårdendrives med en kvægproduktion 
på 35 årskøer, 60 ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM, samt 4 ammekøer og 4 
ungdyr, det er krydsninger, desuden er der 2 avlsheste af racen Dansk Varmblod. 
Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og ærter. Der er 3 traktorer, 1 markvan
dingsanlæg, kornsilo og korntørreri med varm luft. Maskinstation bruges til lidt af 
markarbejdet.

VINUMVE3 4, VESTER TERP, 
6240 LØGUMKLOSTER, tlf. 74- 
743078.
ARNE NISSEN, landmand, født 
d. 27.-5.-1935, søn af Kathrine 
og Christian Nissen, gift d. 26.- 
5.-1962 med Marie Hansen, med
hjælpende hustru, født d. 29.-1.- 
1941, datter af Marie og 3es 
Hansen. Parret har børnene: 
Christian, født d. 2.-6.-1963, og 
Henrik, født d. 7.-4.-1966.
A.N. har været på Høng Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-5.-1969 fra Anton 
Gehrt. Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 37,7 ha., heraf tilkøbt 20,5 ha. Der er for
pagtet 10 ha.
Stuehuset er opført i 1968. Avlsbygningerne består af kvægstald, svinestald og lade
maskinhus, alle fra 1968, svinestalden er ombygget til kvægstald og der er bygget 
lade-maskinhus igen i 1972. Gården drives med en kvægproduktion på 32 årskøer, 50 
ungdyr og 17 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, 
raps og ærter. Der er 2 traktorer, kornsilo og korntørreri med varm luft. Maskinsta
tion bruges til høst.

VISB3ERGVE3 3, LANDEBY, 6240 LØGUMKLOSTER, tlf. 74-744131.
PETREA HANSEN, født 3ørgensen, gårdejer, født d. 10.-8.-1930, datter af Magda og 
Theodor 3ørgensen, gift d. 5.-5.-1950 med Christian Hansen, født d. 5.-12.-1924, søn 
af Karoline og Andreas Hansen. Parret har børnene: Liljan, født d. 9.-7.-1951, An
dreas, født d. 3.-7.-1953, Theodor, født d. 24.-3.-1956, Magda, født d. 9.-11.-1959, og 
Flemming, født d. 3.-6.-1972.
P.H. er hjemmehjælper. Hun overtog gården d. 1.-1.-1951 fra Sønnich Paulsen.
Ejendomsskyld 590.000. Areal 13,5 ha. 3orden er bortforpagtet til sønnen Andreas, 
som bor Andreasmindevej 2, 6240 Løgumkloster.
Stuehuset er opført i 1923 og tilbygget i 1965. Avlsbygningerne består af kvægstald 
fra 1923, som er tilbygget i 1962, svinestald og lade, begge fra 1923.
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VISBJERGVEJ 5, LANDEBY, 
6240 LØGUMKLOSTER, 
tlf. 74-743794.
WILLY NISSEN, husmand, 
født d. 6.-1.-1928, søn af 
Wilhelmine og Jens Nissen, 
gift 9.-8.-1958 med Dora 
Jørgine Hansen, alderdoms
medhjælper, født d. 11.-8.- 
1938, datter af Anni og 
Lorens Peter Hansen. Parret 
har børnene: Gitta Margre

the, født d. 23.-2.-1959, Lorens Peter, født d. 22.-7.-1961, Anne Marie, født d. 20.- 
9.-1966, og Anette, født d. 20.-5.-1970.
W.N. overtog gården d. 1.-5.-1961 fra sin svigerfar Lorens Peter Hansen, som byggede 
gården som statshusmandsbrug i 1925.
Ejendomsskyld 490.000. Areal 15 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1925 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og svinestald, begge fra 1925, samt lade-maskinhus fra 1940. På gården er der 1 
traktor.

VISBJERGVEJ 10, VISBJERG, 6240 LØGUMKLOSTER, tlf. 74-745270.
LEIF HENNEBERG ANDERSEN, gårdejer, født d. 1.-3.-1962, søn af Else og Svend 
Jørgen Andersen, bor sammen med Laila Lützen, pædagogmedhjælper, født d. 14.-1.- 
1961, datter af Frida og Jef Sørensen Lützen. Parrret har børnene: Jeanette, født d. 
31.-10.-1984, og Jesper, født d. 30.-8.-1988.
L.H.A. har været på Tønder og Bygholm landbrugsskoler. Han overtog gården d. 15.- 
2.-1985 fra Niels Skov.
Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 27,5 ha., heraf 0,5 ha. mose. Der er forpagtet 18,5 ha. 
Stuehuset er opført i 1933 og restaureret flere gange, senest i 1991. Avlsbygningerne 
består af kvægstald og svinestald, begge fra 1933, ombygget til kostald og tilbygget i 
1978, lade fra 1933 ombygget til ungkvæg i 1988, det er en dybstrøelsesstald, maskin
hus fra 1972 og foderhus fra 1988, der er gylletank og indendørs køresilo. Gården dri
ves med en kvægproduktion på 40 årskøer, 65 ungdyr og 27 slagtekalve af racen SDM. 
Der er 2 traktorer og plantørreri med varm luft. Maskinstation bruges en del.

VISBJERGVEJ 13, "LINDEGAARD", 
LANDEBY, 6240 LØGUMKLO
STER, tlf. 74-745490.
HEINRCH LÜLLAU, gårdejer, 
født d. 28.-11.-1947, søn af Irm
gard og Heinrich Lüllau, gift d. 
29.-4.-1975 med Angela Köther, 
medhjælpende hustru, født d. 
28.-1.-1955, datter af Evalotte 
og Frank Køther. Parret har 
børnene: Heinrich, født d. 8.-10.- 
1975, Eckhard, født d. 23.-8.-1976, 
og Otto, født d. 22.-9.-1980.
H.L. er landwirtschaftsmeister. Han overtog gården d. 25.-3.-1991 fra Ejner Schmidt. 
Ejendomsskyld 2.800.000. Areal 80 ha. Der er forpagtet 20 ha.
Stuehuset er om- og tilbygget efter en brand i 1984. Avlsbygningerne består af kvæg
stald, foderhus og lade-maskinhus, alle fra 1976, der er 2 gylletanke og 2 udendørs 
køresiloer. Gården drives med en kvægproduktion på 110 årskøer, 150 ungdyr og 50 
slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 5 
traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg og 1 rundballepresser. Maskinstation 
bruges til en del af markarbejdet.
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VISBJERGVEJ 16, "ENGGAARD", 
ØSTER TERP, 6240 LØGUMKLO
STER, tlf. 74-777168.
HANS ESKILDSEN, gårdejer, 
født d. 28.-10.-1949, søn af Anna 
Louise og Eskild Eskildsen, gift 
d. 19.-7.-1986 med Birthe War
necke, lærer, født d. 22.-3.-1952, 
datter af Johanne og Hans Chri
stian Warnecke. Parret har dat
teren Mette, født d. 16.-2.-1988. 
H.E. er driftsleder fra Gråsten

Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-. 1-1978 fra sin far Eskild Eskildsen, nuværen
de ejer er 3. generation på gården, som i 1909 blev udstykket fra slægtsgården Over- 
ballevej 3 i Løgumkloster.
Ejendomsskyld 1.550.000. Areal 49 ha., heraf tilkøbt 8 ha., der er 1 ha. marginaljord. 
Der er forpagtet 8,6 ha.
Stuehuset er opført i 1909 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1909, som er om- og tilbygget til løsdriftsstald i 1975, svinestald fra 1909 
ombygget til kalvestald fra 1970-80, lader fra 1909 og 1976 samt maskinhus fra 1986, 
der er 2 udendørs køresiloer. Gården drives med en kvægproduktion på 35 årskøer, 57 
ungdyr og 18 slagtekalve af racen SDM. Planteprodukionens salgsafgrøder er korn og 
ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, kornsilo og korntør
reri med varm luft. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

VISBJERGVEJ 17, "VESTERGAARD", VISBJERG, 6240 LØGUMKLOSTER, tlf. 74- 
744859.
BØRGE BERGHOLT ESKILDSEN, gårdejer, født d. 30.-3.-1950, søn af Amalie og 
Harald Eskildsen, gift d. 6.-10.-1973 med Jytte Schou Jørgensen, kontorassistent, født 
d. 19.-2.-1953, datter af Kirstine og Robert Jørgensen. Parret har børnene: Dan, født 
d. 7.-3.-1975, Tom, født d. 29.-7.-1978, og Tim, født d. 14.-11.-1983.
B.B.E. overtog gården i 1973 fra sin far Harald Eskildsen.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 55 ha., heraf tilkøbt 12 ha. Der er forpagtet 16 ha. 
Stuehuset er opført omkring 1934 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af 
kvægstald og svinestald, begge fra 1934, svinestalden er ombygget til kvæg og kvæg
stalden er om- og tilbygget alt sammen i 1978, foderhus fra 1983 og maskinhus fra 
1975, der er indendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 50 årskøer, 
70 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, 
raps og ærter. Der er 3 traktorer, kornsilo og korntørreri med varm luft. Maskinsta
tion bruges til lidt af markarbejdet.

VISBJERGVEJ 19, "MIDTGÅRD", 
VISBJERG, 6240 LØGUMKLOSTER, 
tlf. 74-743583.
FREDE BEJER, gårdejer, født d. 
20.-12.-1943, søn af Valborg og 
Nis Bejer, gift d. 30.-3.-1968 
med Jytte Bastian Petersen, 
medhjælpende hustru, født d. 5.- 
8.-1948, datter af Erika og Jo
hannes Petersen. Parret har bør
nene: Bo Bastian, født d. 14.-5.- 
1971, og Jette, født d. 2.-10.- 
1975. F.B. overtog gården d. 5.-3.-1968 fra sin far Nis Bejer, som byggede gården i 
1928-29.
Ejendomsskyld 1.850.000. Areal 37 ha., heraf tilkøbt 9 ha. Der er forpagtet 10 ha. 
Stuehuset er opført i 1928 og restaureret i 1978. Avlsbygningerne består af kvægstald 
fra 1928, som er om- og tilbyggte i 1973 og 1979, den bruges nu som kostald og ung
stald, svinestald og lade fra 1928 og maskinhus fra 1983, der er gylletank. Gården



-185- 

drives med en kvægproduktion på 90 årskøer, 110 ungdyr og 45 slagtekalve af racen 
SDM, desuden produceres der 50 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er 
raps. Der er 4 traktorer, 2 markvandingsanlæg, plansilo og korntørreri med varm luft. 
Maskinstation bruges til høst og roer.
F.B. ejer og driver også Jørgengårdsvej 37, 6240 Løgumkloster, den er på 45 ha. 
Ejendomsskyld 1.250.000. Stuehuset er udlejet og avlsbygningerne bruges til korn og 
maskiner.

VISBJERGVEJ 22, "TANNENHOF", ØSTER TERP, 6240 LØGUMKLOSTER, tlf. 74- 
777104.
JOHANNES ULRICH, gårdejer, født d. 8.-2.-1927, søn af Mette og Frits Ulrich, bor 
sammen med Karen Ulrich, sygeplejerske, født d. 13.-7.-1930, datter af R.O. Frede
riksen. Parret har børnene: Frits, Kirsten og Christian.
J.U. har været på Næsgård Agerbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1963 fra sin 
far Frits Ulrich, som købte gården d. 1.-9.-1934.
Ejendomsskyld 2.700.000. Areal 104 ha., heraf 26 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1835. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1913, som er 
ombygget til svinestald, svinestald, lade og maskinhus, alle fra 1913, der er gylletank. 
Gården drives med en slagtesvineproduktion på 2.800 stk. årligt. Planteproduktionens 
salgsafgrøder er frø. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo og plantørrri med 
varm luft.

1968, og Birthe, født d. 8.-12.-1970.

VISBJERGVEJ 23, VISBJERG, 
6240 LØGUMKLOSTER, tlf. 
74-777171.
CARL MARTIN OLESEN, gård
ejer, født d. 10.-7.-1942, søn af 
Hansine og Elias Olesen, gift d. 
8.-5.-1966 med Annemarie Ander
sen, beskæftigelsesvejleder, født 
d. 18.-2.-1942, datter af Grethe 
og Aksel Andersen. Parret har 
børnene: Anders, født d. 18.-2.- 
1967, Torben, født d. 15.-10.-

C.M.O. har været på Dalum Landbrugsskole, han er uddannet merkonom i regnskabs
væsen og har været formand for Landboforeningen. Han overtog gården d. 1.-6.-1966 
fra sin far Elias Olesen, som købte gården af Staten i d. 1.-4.-1949.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 54 ha., heraf tilkøbt 13 ha. Der er forpagtet 9 ha. 
Stuehuset er opført i 1856 og restaureret flere gange, senest i 1975. Alle avlsbygnin
gerne nedbrændte i 1928 og blev genopbygget med kvægstald og svinestald, de er om
bygget til ristestald i 1973, svinestald fra 1970 bruges som kalvestald, svinestald fra 
1928 ombygget til kalvestald i 1980, lade fra 1928 og maskinhus fra 1979, der er 2 
gylletanke. Gården drives med en slagtekalveproduktion på 150 stk. af racen SDM 
samt krydsninger. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, frøgræs, raps og sukker
roer. Der er 3 traktorer, kornsilo, plantørreri med varm luft. Maskinstation bruges til 
høst og gylle.

VISBJERGVEJ 25, VISBJERG, 6240 LØGUMKLOSTER, tlf. 74-777398.
SØREN CARSTENSEN, gårdejer, født d. 21.-5.-1947, søn af Helene og Hans Carsten
sen, gift d. 11.-4.-1974 med Gyda Elisabeth Thrysøe, medhjælpende hustru, født d. 
19.-7.-1953, datter af Rigmor og Arthur Thrysøe. Parret har børnene: Annette, født d. 
19.-5.-1975, Gitte, født d. 27.-3.-1979, og Hans Christian, født d. 22.-2.-1983. 
S.C. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for MD-Foods 
og for Løgumkloster Landboforening. Han overtog gården d. 1.-3.-1975 fra Marie 
Stræde.
Ejendomsskyld 3.000.000. Areal 95 ha., heraf tilkøbt 60 ha. Der er forpagtet 20 ha.
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Visbjergvej 25's stuehus er 
opført i 1916-18 og restau
reret senest i 1989. Avls
bygningerne består af kvæg
stald fra 1916, som er om- 
og tilbygget i 1975 og 
1978, den anvendes som ko
stald og ungdyrstald, kalve
stald fra 1983, lade-ma
skinhus fra 1979, der er 2 
gylletanke og udendørs kø
resilo. Gården drives med

en kvægproduktion på 100 årskøer, 110 ungdyr og 90 slagtekalve af racen SDM. Plante
produktionens salgsafgrøder er korn, ærter og raps. Der er 5 traktorer, 1 mejetærsker, 
1 markvandingsanlæg, kornsilo, korntørreri med varm luft og der anvendes staldvarme 
til opvarmning af stuehuset. På gården er der 1 fodermester, 1 fast medhjælper og 
der bruges lidt maskinstation.
S.C. ejer og driver også Visbjergvej 12, 6240 Løgumkloster.

VISBJERGVEJ 27, "TIMOTEGAARD", VISBJERG, 6240 LØGUMKLOSTER, tlf. 74- 
777375.
HANS 3. HANSEN, gårdejer, født d. 11.-6.-1930, søn af Gunda Marie og Johannes 
Hansen, gift med Margrethe Sørensen, hjemmehjælper, datter af Tinne og Eduard Sø
rensen. Parret har børnene: Erik, født d. 11.-2.-1957, Aksel, født d. 27.-2.-1958, Finn, 
født d. 3.-8.-1962, Hans Waldemar, født d. 5.-4.-1970, og Gunda Marie, født d. 6.-4.- 
1973. Sønnen E.J.H. driver ejendommen, han har været på Ladelund og Gråsten land
brugsskoler og er gift med Lydia Kolb, født d. 1.-3.-1960. De har børnene: Hans Jør
gen, født d. 9.-11.-1980, Berit, født d. 5.-6.-1982, og Betina, født d. 21.-9.-1987.
H.J.H. overtog gården d. 1.-4.-1961 fra sin far Johannes Hansen, som byggede den fra 
1934-39. Sønnen Erik er nu 3. generation.
Areal 50 ha.
Stuehuset er opført i 1934 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald, svinestald og lade-maskinhus, alle fra 1934, svinestalden er ombygget til kvæg i 
1985, samt foderhus fra 1976, der er gylletank og indendørs køresilo. Gården drives 
med en kvægproduktion på 40 årskøer og 60 ungdyr af racen SDM. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er korn og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvan
dingsanlæg, 1 roeoptager og 1 finsnitter, som er købt sammen med sønnen Aksel, korn
silo, korntørreri med varm luft samt træfyr.
H.J.H. ejer og bor på ejendommen Tøvringvej 21, i Skærbæk Kommune.

VISBJERGVEJ 29, ØSTER TERP, 
6240 LØGUMKLOSTER, tlf. 74- 
777173.
JENS CHRISTIANSEN DYHRBERG, 
gårdejer, født d. 3.-3.-1944, søn 
af Magda og Andreas Dyhrberg, 
gift d. 2.-5.-1964 med Merete 
Simonsen, medhjælpende hustru, 
født d. 13.-1.-1945, datter af 
Bodil og Paul Simonsen. Parret 
har børnene: John, født d. 2.- 
10.-1964, Jan, født d. 6.-8.-1966, 
og Jette, født d. 15.-8.-1974.
J.C.D. har været på Gråsten Landbrugsskolem hvor han har taget driftslederkursus. 
Han overtog gården d. 1.-5.-1965 fra Hans Julius Møller. Gården blev bygget i 1949 
som statshusmandsbrug.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 21 ha., heraf tilkøbt 6 ha. Der er forpagtet ialt 34 ha. 
Stuehuset er opført i 1949 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald, svinestald, og lade, alle fra 1949, de er ombygget til kostald i 1965 og tilbygget
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spaltestald i 1971, maskinhus fra 1976 og foderhus fra 1965, der er gylletank. Gården 
drives med en kvægproduktion på 49 årskøer, 75 ungdyr og 35 slagtekalve af racen 
SDM, desuden er der 12 ammekøer og 12 ungdyr af en kødkvægsrace. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er ærter, korn og raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 
markvandingsanlæg og der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset. Maskin
station bruges til lidt af markarbejdet og sønnen John er medhjælper på gården, han 
ejer Hjortholmvej 2, Øster Højst.
J.C.D. ejer og driver også Visbjergvej 33, den er på 22,5 ha. og ejendomsskylden er 
720.000, den blev købt af faderen i 1976.

VISBJERGVEJ 30, "SØNDER
GAARD", ØSTER TERP, 6240 
LØGUMKLOSTER, tlf. 74-777189. 
MATHIAS CHRISTIAN BRODER
SEN, gårdejer, født d. 7.-1.-1963, 
søn af Ingrid og Christian Bro
dersen, bor sammen med Jessie 
Jørgensen, kontorassistent, født 
d. 27.-3.-1966, datter af Christi
ne og Jef Jørgensen. Parret har 
sønnen Mike, født d. 13.-4.-1990. 
M.C.B. er slagteriarbejder og har 

været på Tønder Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-1.-1987 fra sin far Chri
stian Brodersen, nuværende ejer er 3. generation på gården, som kom i familiens eje i 
1923. Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 28,9 ha. Der er forpagtet 2 ha.
Stuehuset er opført omkring 1638 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af 
kvægstald fra 1969 samt svinestald og lade-maskinhus fra 1975. Gårdens besætning er 
på 14 ammekøer, 15 ungdyr og 5 slagtekalve af racerne Simmentaler og Charolais, 
desuden er der 2 geder, 1 pony og 1 hest. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn 
og raps. Der er 2 traktorer og 1 træfyr. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

VISBJERGVEJ 35, ØSTER TERP, 6240 LØGUMKLOSTER, tlf. 74-777169.
MATHIAS CHRISTIAN OG ANDREAS BRODERSEN, gårdejere.
M.C.B. er født d. 2.-9.-1959, søn af Hanna og Andreas Brodersen, gift d. 1.-6.-1985 
med Elke Johnsen, medhjælpende hustru, født d. 14.-8.-1965, datter af Karen Marie og 
Hans Erik Ennesen Johnsen. Parret har børnene: Diana, født d. 5.-11.-1985, og Chri
stoffer, født d. 6.-3.-1989.
M.C.B. har været på Gråsten Landbrugsskole, hvorfra han han taget driftslederkursus. 
Han fik halvpart i gården d. 1.-6.-1985 fra sin far Andreas Brodersen, som ejer den 
anden halvdel, sønnen er 3. generation på gården, som kom i slægtens eje i 1925. 
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 38 ha.
Stuehuset er opført i 1925 og restaureret senest i 1990. Avlsbygningerne består af 
kostald fra 1925, som er tilbygget flere gange, svinestald fra 1925 ombygget til 
kalvestald, lade fra 1949 og maskinhus fra 1978, der er udendørs køresilo. Gården 
drives med en kvægproduktion på 27 årskøer, 30 ungdyr og 14 stude af racen DRK. 
Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker 
og plantørreri med kold luft. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
M.C.B. ejer også halvpart i ejendommen Hykærvej 5, 6535 Branderup J. Faderen har 
den anden halvpart. Arealet er 17,5 ha. og ejendomsskyld 770.000.

VISBJERGVEJ 36, ØSTER TERP, 6240 LØGUMKLOSTER, tlf. 74-777156.
ANDERS SCHMIDT, gårdejer, født d. 22.-10.-1934, søn af Emilie og Christian 
Schmidt, gift d. 29.-9.-1962 med Bodil Petersen, hjemmehjælper, født d. 30.-4.-1944, 
datter af Marie og Svend Petersen. Parret har sønnnen Flemming, født d. 30.-6.-1970. 
A.S. er formand for Løgumkloster Husmandsforening og for Vestslegsviskvikarordning. 
Han overtog gården i 1962 fra Jørgen Nielsen. Gården blev bygget som statshusmands
brug i 1928.
Ejendomsskyld 810.000. Areal 17 ha., heraf tilkøbt 8,5 ha.
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markvandingsanlæg, plansilo og 2 plantørrerier

Visbjergvej 36's stuehus er opført 
i 1928 og løbende restaureret. 
Avlsbygningerne består af kostald 
fra 1962, spaltestald fra 1974, 
svinestald fra 1964 og maskinhu
se fra 1962 og 1972. Gårdens be
sætning er på 100 slagtekalve af 
racen SDM og blandede racer, 
desuden er der 10 slagtesvin. 
Planteproduktionens salgsafgrøde 
er ærter. På gården er der 2 
traktorer, 1 mejetærsker, 1 

med varm luft.

VISB3ERGVE3 38, BEDSTED, 
6240 LØGUMKLOSTER, tlf. 
74-777412.
OVE NYVANG KRISTENSEN, 
gårdejer, født d. 15.-7.-1940, søn 
af Marie og Levi Anton Kristen
sen, gift d. 21.-5.-1966 med 
Astrid Irene Sørensen, medhjæl
pende hustru, født d. 4.-2.-1947, 
datter af Elli og 3ens Sørensen. 
Parret har børnene: 3an, født d. 
22.-10.-1970, og Henrik, født d. 
9.-5.-1978.
O.N.K. har været på Hillerød 
Højskole med landbrugsfag. Han 
overtog gården d. 1.-5.-1980 fra 
sine svigerforældre Elli og 3ens
Sørensen, nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 42 ha., heraf tilkøbt 4 ha.
Stuehuset er opført omkring 1890 og restaureret i tiden 1982-90. Avlsbygningerne 
består af kostald fra 1980, den gamle kvægstald er ombygget til ungdyr samme år, 
lader fra 1939 og 1986 og maskinhus fra 1980, der er udendørs køresilo og gylletank. 
Gården drives med en kvægproduktion på 36 årskøer, 44 ungdyr og 20 slagtekalve af 
racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og ærter. Der er 4 traktorer, 1 
mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, 1 gyllevogn, kornsilo og korntørreri med varm 
luft. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

3.S. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han 
3acob Nissen.

VISB3ERGVE3 43, ØSTER TERP, 
6240 LØGUMKLOSTER, tlf. 74- 
777145.
30RGEN SKOV, gårdejer, født d. 
27.-5.-1927, søn af Anne og Hans 
Skov, gift d. 23.-3.-1957 med 
Signe 3epsen, medhjælpende hu
stru, født d. 23.-1.-1934, datter 
af Marie og Hans P. 3epsen. Par
ret har børnene: Karen, født d. 
24.-7.-1958, Erling, født d. 30.- 
7.-1960, og Anne Marie, født d. 
19.-12.-1968.

overtog gården d. 1.-3.-1955 fra

Ejendomsskyld 1.080.000. Areal 19 ha., heraf tilkøbt 11 ha.
Stuehuset er opført i 1968-69. Avlsbygningerne består af kostald fra 1964, kyllingehus 
fra 1961, lade-maskinhus og foderhus fra 1974, der er gylletank og udendørs køresilo.
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Gården drives med en kvægproduktion pä 31 årskøer, 30 ungdyr og 15 slagtekalve af 
racen Jersey. Der er 4 traktorer og 1 markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til lidt 
af markarbejdet.

VISBJERGVEJ 51, "GAMMEL
GAARD", ØSTER TERP, 6240 
LØGUMKLOSTER, tlf. 74-777110. 
JOHANNES MØLLER, gårdejer, 
født d. 16.-3.-1948, søn af Karo
line og Thomas Møller, gift d. 
3.-4.-1971 med Anne Margrethe 
Asmussen, medhjælpende hustru, 
født d. 6.-7.-1951, datter af Ma
ren og Hans Asmussen. Parret 
har børnene: Jytte, født d. 4.- 
9.-1971, Thomas, født d. 25.-1.- 

1974, og Lisbeth, født d. 26.-3.-1979.
J.M. er medlem af bestyrelsen for Løgumkloster Landboforening. Han overtog gården 
d. 1.-4.-1969 fra sin mor Karoline Møller, nuværende ejer er 4. generation på gården. 
Ejendommen Visbjergvej 53 blev i 1909 udstykket fra Visbjergvej 51.
Ejendomsskyld 1.650.000. Areal 42 ha., heraf tilkøbt 1 ha. Der er lejet 6 ha. græsjord. 
Stuehuset er opført i 1937 og restaureret og tilbygget i 1978. Avlsbygningerne brænd
te i 1972 og blev genopført med kvægstald, lade og maskinhus, derudover er der svi
nestald fra 1976 og udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 45 
årskøer og 65 ungdyr af racen SDM, desuden er der en slagtesvineproduktion på 1.200 
stk. årligt samt 1 hest. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og ærter. På gården 
er der 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg, plantørreri med kold luft og der anvendes 
staldvarme til opvarmning af stuehuset. Der er 1 fast medhjælper og der bruges en 
del maskinstation.

VONGSHØJVEJ 3, VONGSHØJ," 6240 LØGUMKLOSTER, tlf. 74-744113.
JOHNNY FRISK, landmand, født d. 14.-4.-1947, søn af Andrea og Otto Frisk, gift d. 
8.-11.-1969 med Marie Christine Beck, rengøringsassistent, født d. 5.-1.-1949, datter 
af Esther og Jens Paulsen Beck. Parret har børnene: Bo, født d. 19.-3.-1970, Pia, født 
d. 8.-1.-1972, Sussi, født d. 7.-8.-1973, og Claus, født d. 8.-6.-1980.
J.F. arbejder ved Hartmann i Tønder. Han overtog gården d. 1.-1.-1970 fra sin far 
Otto Frisk, som byggede gården i 1932.
Ejendomsskyld 660.000. Areal 11,9 ha. Der er forpagtet 2 ha.
Stuehuset er opført i 1932 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og lade, begge fra 1932, de er ombygget til kostald i 1972, svinestalde fra 1932 
og 1976 og maskinhus fra 1976. Gården drives med en kvægproduktion på 18 årskøer, 
18 ungdyr og 10 slagtekalve af racen SDM, der er 3 årssøer og der produceres 40 slag
tesvin årligt, desuden er der 2 Hereford-kvier, 1 hest og 3 får. Planteproduktionens 
salgsafgrøde er korn. På gården er der 2 traktorer og 1 markvandingsanlæg. Der er 1 
skolepige til hjælp og der bruges lidt maskinstation.

VONGSHØJVEJ 4, VONGSHØJ, 6240 LØGUMKLOSTER, tlf. 74-743878.
DIEDRICH KETELSEN, landmand, født d. 17.-10.-1927, søn af Bodil Marie og Peter 
Ketelsen, gift d. 13.-5.-1955 med Tove Krakov, medhjælpende hustru, født d. 7.-6.- 
1934, datter af Louise og Alfred Krakov. Parret har børnene: Bent, født d. 24.-9.- 
1957, Gerda, født d. 13.-3.-1962, og Tina, født d. 25.-6.-1969.
D.K. overtog gården d. 1.-4.-1955 fra Arthur Bock.
Ejendomsskyld 750.000. Areal 28 ha., heraf tilkøbt 12 ha., der er 3 ha. fredsskov. 
Stuehuset er opført i 1931 og restaureret i 1972. Avlsbygningerne består af kvægstald, 
svinestald og lade, alle fra 1931, de er ombygget til kostald i 1975, hvor der også blev 
bygget ungdyrstald, lade-maskinhus fra 1978. Gården drives med en kvægproduktion på 
23 årskøer, 24 ungdyr og 12 slagtekalve af racen SDM, desuden produceres ca. 50 
slagtesvin årligt. Der er 2 traktorer og plantørreri med kold luft. Maskinstation bruges 
til lidt af markarbejdet.
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ÅKÆRVEJ 1, ALSLEV, 6240 LØ
GUMKLOSTER, tlf. 74-775309. 
NIELS PETERSEN, gårdejer, født 
d. 1.-1.-1933, søn af Helene og 
Christian Petersen, gift d. 12.- 
5.-1956 med Anne Marie Nissen, 
rengøringsassistent, født d. 12.- 
11.-1935, datter af Kathrine og 
Nis Mathias Nissen. Parret har 
børnene: Nis Mathias, født d. 
20.-10.-1956, Leif Christian, født 
d. 12.-10.-1959, og Lilli, født d. 
5.-2.-1964.

N.P. overtog gården d. 1.-4.-1956 fra Anders Nissen.
Ejendomsskyld 620.000. Areal 18 ha., heraf tilkøbt 7 ha.
Stuehuset er opført omkring 1800 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af 
kvægstalde og svinestalde fra 1969 og 1975, maskinhuse fra 1964 og 1974 samt foder
hus fra 1976. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn, raps 
og ærter. Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker.
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NORDBORG

ARNBJERGVEJ 34, LAVENSBY, 6430 NORDBORG, tlf. 74-451425.
PETER MOOS PETERSEN, gårdejer, født d. 20.-1.-1960, søn af Anna Christine og 
Hans Petersen, bor sammen med Susanne Møllerskov, ekspedient, født d. 16.-8.-1959, 
datter af Marie og Per Møllerskov. Parret har børnene: Bettina, født d. 11.-3.-1987, 
Christian, født d. 21.-11.-1989, og Lisa, født d. 13.-2.-1991.
P.M.P. er kørsels- og salgsleder for eksport til England i firmaet "Simon Moos A/S". 
Han overtog gården i april 1989 fra Nis Peter Jepsen Nissen. Gården drives udner 
navnet "Peter og Hans Petersen I/S", far og søn er intressentindehavere. 
Areal 30 ha., der er frasolgt 5 ha. Sostalden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1900 og moderniseret fra 1989-91. Der er 2 særskilte aftægts
huse. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1900 ombygget til maskinhus i 1990, 
svinestald fra 1978 ombygget til sostald i 1990, sostald fra 1900 siden ombygget, lade 
ændret og renoveret til kvægstald i 1991, maskinhus, 2 gylletanke samt inden- og 
udendørs køresilo. Besætningen består af 50 ammekøer af blandet race, en del er op
dræt til kødkvæg. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, byg, hvede og ærter. Der 
er 3 traktorer, kornsilo, korntørreri med varm luft samt halmfyr. Maskinstation bruges 
til en del af markarbejdet.

ARNBJERGVEJ 42, "SKOVHAVE", LAVENSBY MARK, 6430 NORDBORG, tlf. 74- 
451390.
CHRISTEN SCHMIDT JØRGENSEN, gårdejer, født d. 1.-1.-1945, søn af Maren og Ja
cob Jørgensen, gift d. 18.-7.-1970 med Ulla Villebro, medhjælpende hustru, født d. 
22.-11.-1944, datter af Dagmar Maren og Axel Villebro. Parret har børnene: Peter, 
født d. 12.-11.-1971, Anne, født d. 2.-1.-1973, og Jørgen, født d. 26.-3.-1977. 
C.S.J. har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1970 fra sin 
far Jacob Jørgensen. Gården kendes fra 1562 og blev udflyttet fra Lavensby i 1807. 
Ejendomsskyld 3.600.000. Areal 30 ha., heraf tilkøbt ialt 15,5 ha.
Stuehuset er opført i 1980. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1910 ombygget til 
halmlade og kornsiloer, kyllingehuse fra 1973, 1974 og 1987, maskinhuse fra 1964 og 
1971 samt gylletank. Gården drives med en kyllingeproduktion på 600.000 stk. årligt. 
Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 2 traktorer, halvpart i mejetærsker, 
kornsilo og korntørreri med varm luft. Man har nogle skolebørn til hjælp. Maskin
station bruges til skårlægning.

AUGUSTENHOF VEJ 26, "AUGUSTENHOF", AUGUSTENHOF, 6430 NORDBORG, tlf. 
74-451686.
JES CHRISTIAN PETERSEN, gårdejer, født d. 20.-5.-1956, søn af Helene og Peter 
Petersen, gift d. 2.-12.-1980 med Anette Jensen, hjemmesygeplejerske, født d. 19.- 
11.-1959, datter af Hansine og Hans Jensen. Parret har sønnen Peter Ulrik, født d. 
29.-3.-1988.
J.C.P. har været på Bygholm Landbrugsskole. Han købte halvpart i gården i 1980 og 
resten i 1989 af sin far Peter Petersen.
Ejendomsskyld 3.200.000. Areal 46 ha., heraf tilkøbt ialt 16,5 ha., der er 12 ha. skov 
og eng. Der er forpagtet 6 ha.
Stuehuset er opført i 1932 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1932 ombygget til sostald i 1977, svinestald fra 1932 renoveret i 1984, 
svinestalde fra 1979, 1982 og 1985, lade fra 1932, maskinhuse fra 1952 og 1986,
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gastæt kornsilo og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 340 årssøer, 
der sælges 6.000 smågrise og 1.500 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde 
er raps. Der er 3 traktorer, plansilo, korntørreri med kold luft samt halmfyr. På 
gården er ansat 1 fodermester. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

AUGUSTENHOF VEJ 28, AUGU- 
STENHOF, 6430 NORDBORG, 
tlf. 74-451689.
JENS HANSEN MØLLER, gårdejer, 
født d. 31.-5.-1933, søn af Kjer- 
stine og Hans Hansen Møller, 
gift d. 28.-5.-1961 med Inger Ma
rie Monberg Jensen, medhjælpen
de hustru, født d. 23.-10.-1939, 
datter af Gudrun Alvilda og Mi
chael Monberg Jensen. Parret 
har børnene: Lone, født d. 29.- 
9.-1963, Hans, født d. 11.-2.-1966, 
og Michael, født d. 28.-8.-1971.

J.H.M. driver en del maskinstation, han har været på Gråsten Landbrugsskole og har 
været medlem af Pøl Sogneråd. Han overtog gården d. 1.-7.-1961 fra sin far Hans 
Hansen Møller. Nuværende ejer er 5. generation på gården, som har været i slægtens 
eje siden 1834.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 25 ha., heraf tilkøbt 14,5 ha., der er 2 ha. eng. 
Stuehuset er opført i 1772 og restaureret i 1968. Avlsbygningerne består af kvægstald 
fra 1932 ombygget til svinestald i 1978, svinestald fra 1932 ændret i 1978, svinestald 
fra 1978, lade fra 1932 og maskinhus fra 1938 udvidet i 1963. Gården drives med en 
slagtesvineproduktion på 1.500 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. 
Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo og korntørreri med varm luft.

BJØRNKÆRVEJ 29, "STENBÆK
GÅRD", HOLMSKOV, 6430 NORD
BORG, tlf. 74-451352.
CHRISTEN JESSEN, gårdejer, 
født d. 23.-8.-1941, søn af Nora 
og Christian Jessen, gift d. 12.- 
3.-1966 med Anette Christine 
Mortensen, medhjælpende hustru, 
født d. 19.-11.-1943, datter af 
Ingrid og Hans Mortensen. Par
ret har børnene: Henrik, født d. 
25.-11.-1966, Lene, født d. 10.- 
12.-1968, Kirsten, født d. 28.-4.-1971, og Anders Christian, født d. 22.-5.-1980. 
C.J. er vurderingsinspektør for Kreditforeningen Danmark og har været på Gråsten 
Landbrugsskole. Han overtog gården i 1966 fra sin svigerfar Hans Mortensen.
Ejendomsskyld 2.800.000. Areal 51 ha., heraf tilkøbt ialt 15 ha., der er 4 ha. skov og 
eng. Stuehuset er opført i 1772 og restaureret flere gange senest i 1973. Avlsbygnin
gerne består af kvægstald fra 1955 ombygget til svinestald i 1974, garage fra 1969, 
svinestald fra 1942 renoveret i 1974, svinestalde fra 1970, 1975 og 1978, lade om
bygget i 1974, maskinhus fra 1978 og gylletank. Gården drives med en svineproduktion 
på 225 årssøer, der produceres 5.000 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsaf
grøder er raps og ærter. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, korntørreri med 
varm luft og 1 vindmølle. På gården er ansat 2 faste medhjælpere. Maskinstation 
bruges til skårlægning.
C.J. forpagtede i 1972 Dyvigvej 13 og købte den i 1986, den er på 65 ha. og vurderet 
til 2.600.000. Avlsbygningerne udnyttes til slagtesvin, der er bygget stald i 1989, des
uden er der maskinhus og værksted fra 1987.
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BRANDSBØLVEJ 2, "POVLSGÅRD", OKSBØL MARK, 6430 NORDBORG, tlf. 74- 
451397.
KJELD ERIKSEN MØLLER, gårdejer, født d. 13.-12.-1942, søn af Ellen og Christian 
Møller, gift d. 6.-7.-1968 med Inge Kildegård Petersen, medhjælpende hustru, født d. 
5.-8.-1940, datter af Agnete og Niels Harald Petersen. Parret har børnene: Mette, 
født d. 24.-12.-1969, og Niels Christian, født d. 24.-3.-1973.
K.E.M. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1969 fra sin 
far Christian Møller. Nuværende ejer er 6. generation på gården, som er udflyttet fra 
Oksbøl i 1846.
Ejendomsskyld 2.500.000. Areal 33,5 ha., heraf tilkøbt ialt 8,5 ha. Der er forpagtet 9 
ha. Stuehuset er opført i 1846. Avlbygningerne består af kvægstald fra 1950 ombygget 
til svinestald i 1976, svinestald fra 1950 renoveret flere gange, svinestalde fra 1973 
og 1975, lade fra 1950, maskinhus fra 1979 og gylletank. Gården drives med en svine
produktion på 90 årssøer, der produceres 1.600 slagtesvin årligt. Planteproduktionens 
salgsafgrøder er raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og korntørreri med 
varm luft. Maskinstation bruges til skårlægning og gødningsudkørsel.

1964, og Bente, født d. 11.-3.-1969.

BRANDSHØJVEJ 1, BRANDSBØL- 
MARK, 6430 NORDBORG, tlf. 
74-458418.
CHRISTIAN SCHMIDT, gårdejer, 
født d. 10.-11.-1932, søn af Anne 
Margrethe og Chresten Schmidt, 
gift d. 7.-6.-1958 med Cathrine 
Vogt, medhjælpende hustru, født 
d. 2.-12.-1937, datter af Margre
the og Jacob Christian Vogt. Par
ret har børnene: Margit, født d. 
2.-7.-1960, Anne, født d. 21.-5.-

C.S. er formand for Skolenævnet og er medlem af Skolekommissionen for Nordborg 
Kommune. Han forpagtede gården i 1958 og overtog den d. 1.-6.-1960 fra sin far Chre
sten Schmidt. Nuværende ejer er 6. generation på gården, som kom i slægtens eje i 
1802. Ejendomsskyld 800.000. Areal 15 ha., heraf 3,5 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1872 og løbende moderniseret. Avlsbygningerne består af kvæg- 
og svinestald begge fra 1925 og siden ændret, lade fra 1925 og maskinhus fra 1966 
siden udvidet. Gården drives med en kvægproduktion på 9 årskøer, 8 ungdyr og 5 slag
tekalve af racen RDM, desuden produceres der 100 slagtesvin årligt. Planteproduktio
nens salgsafgrøde er hvede. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker, kornsilo og korntørreri 
med varm luft. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

BÆKVEJ 4, SJELLERUP, 6430 
NORDBORG, tlf. 74-458552.
BENT PETER JESSEN, gårdejer, 
født d. 19.-9.-1942, søn af Helga 
og Martin Jessen, gift d. 12.-6.- 
1971 med Ruth Sørensen, syge
plejerske, født d. 7.-1.-1949, dat
ter af Helene og Hans Sørensen. 
Parret har børnene: Christian, 
født d. 25.-9.-1972, og Steffan, 
født d. 11.-1.-1974.
B.P.J. har været på Dalum
Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-5.-1971 fra sin far Martin Jessen. Nuværen
de ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 49 ha., heraf tilkøbt ialt 23 ha., der er 2 ha. skov, 5,5 
ha. eng og 1 ha. med juletræer.
Stuehuset er opført i 1859 og moderniseret efter overtagelsen. Avlsbygningerne består 
af silobygning fra 1975, svinestald fra 1965, svinestalde fra 1972 ændret i 1988, værk-
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sted og garage fra 1986, lade fra 1958, maskinhus fra 1977, halmlade fra 1984 og 
gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 35 årssøer, der produceres 700 
slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter, hvede og byg. Der 
er 4 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo og korntørreri med varm luft. Maskinstation 
bruges til lidt af markarbejdet.

DAMGADE 14, HOLM, 6430 
NORDBORG, tlf. 74-450208.
ERNST ANDERSEN, gårdejer, 
født d. 27.-8.-1924, søn af Marie 
og Jes Peter Andersen, gift d. 
30.-3.-1959 med Karen Margre
the Hansen, medhjælpende hustru, 
født d. 18.-10.-1928, datter af 
Dorthea Hansen. Parret har bør
nene: Erika, født d. 14.-12.-1959, 
Bente, født d. 21.-1.-1961, og 
Gert, født d. 20.-10.-1967.

E.A. har været på Malling Landbrugsskole. Han overtog gården i 1967 fra Christian 
Lorenzen.
Ejendomsskyld 740.000. Areal 17,5 ha., heraf tilkøbt 7,5 ha. Der er forpagtet 18 ha. 
Stuehuset er opført i 1858 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæstald 
fra 1858 forbedret i 1970, lade fra 1858, lade ombygget til svinestald i 1970 og ma
skinhus fra 1980. Gården drives med en svineproduktion på 8 årssøer, der produceres 
140 slagtesvin årligt, desuden er der 5 ammekøer og 9 ungdyr af blandet race. Plan
teproduktionens salgsafgrøder er hvede, byg og raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetær
sker, plansilo og korntørreri med kold luft. Maskinstation bruges til skårlægning.

DAMGADE 20, HOLM, 6430 NORDBORG, tlf. 74-451943.
ANKER KLOPPENBORG-SKRUMSAGER, gårdejer, født d. 30.-8.-1934, søn af Chri
stine og Sigurd Kloppenborg-Skrumsager, bor sammen med Trine Chistensen, hus
holdningslærer, født d. 15.-2.-1940, datter af Edith og Kaj Chistensen. Parret har 
børnene: Mikkel, født d. 10.-10.-1972, og Nicolai, født d. 11.-9.-1975.
A.K.S. er free-lance konsulent for Internationale Hjælpeorganisationer, som Danida, 
Verdensbanken og E.F., desuden er han uddannet agronom. Han overtog gården i 1964 
fra Ellen Clausen. Gården har været i slægtens eje fra omkr. 1600.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 48 ha., heraf tilkøbt 12 ha.
Stuehuset er opført i 1928 og moderniseret efter overtagelsen. Avlsbygningerne består 
af kvægstald, svinestald og lade, alle fra 1928. Gården drives udelukkende med plante
produktion bestående af raps, hvede og byg. Der er 2 traktorer, kornsilo og korntørre
ri med varm luft. Man har maskinfællesskab med naboen.

DAMGADE 24, HOLM, 6430 NORDBORG, tlf. 74-450356.
PETER CHRISTIAN JEPSEN, gårdejer, født d. 24.-4.-1927, søn af Christine og Hans 
Jepsen.
P.C.J. har været på Flensborg Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1962 fra 
Jørgen Jørgensen.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 32 ha.
Stuehuset er opført i 1930 og løbende udvidet. Avlsbygningerne består af kvægstald og 
lade begge fra 1900, svinestald fra 1930 og maskinhus. Gården drives med en svine
produktion på 15 årssøer, der produceres 300 slagtesvin årligt. Planteproduktionens 
salgsafgrøder er raps, hvede, byg, rug og havre. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 
kornsilo samt korntørreri med varm og kold luft. Maskinstation bruges til lidt af 
markarbejdet.

DAMTOFTEN 5, ELSTRUP, 6430 NORDBORG, tlf. 74-458283.
HANS IVERSEN, gårdejer, født d. 13.-2.-1940, søn af Cathrine og Hans Hansen Iver
sen, gift d. 8.-8.-1970 med Kirsten Lydiksen, medhjæpende hustru, født d. 13.-9.-1949, 
datter af Auguste og Peter Lydiksen. Parret har børnene: Carsten, født d. 19.-8.-1971,
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Bjarne, født d. 19.-2.-1974, og 
Lars, født d. 21.-11.-1979.
Hans Iversen har været på Grå
sten Landbrugsskole, han er med
lem af Egen Sogns Menighedsråd 
og har været medlem af Skole
nævnet. Han overtog gården d. 
1.-7.-1969 fra sin far Hans Han
sen Iversen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 
18 ha., heraf 1,5 ha. skov og 
eng. Der er forpagtet 12 ha.

Stuehuset er opført i 1911 og løbende moderniseret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1911 ombygget til svinestald i 1978, svinestald fra 1911 restaureret i 1960, 
sostald fra 1977, lade fra 1911, maskinhuse fra 1972 og 1989 samt gylletank. Gården 
drives med en svineproduktion på 66 årssøer, der sælges 1.300 smågrise årligt. Plan- 
teprodutkionens salgsafgrøde er raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo og 
korntørreri med varm luft. Maskinstation bruges til skårlægning.

DOHØJVEJ 4, SJELLERUP, 6230 NORDBORG, tlf. 74-458332.
GÜNTHER BENDIX CLAUSEN, gårdejer, født d. 31.-10.-1933, søn af Anne Helene og 
Bendix Clausen, gift d. 7.-6.-1958 med Marianne 3ørgensen, medhjælpende hustru, født 
d. 20.-10.-1933, datter af Mette Marie og Claus 3ørgensen. Parret har børnene: Randi, 
født d. 23.-4.-1963, og Kenneth, født d. 4.-11.-1967.
G.B.C. overtog gården d. 12.-11.-1961 fra Claus Skov.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 36 ha., heraf tilkøbt 4 ha., der er 2 ha. skov. Der er 
forpagtet ialt 14 ha.
Stuehuset er opført i 1847 og moderniseret efter overtagelsen. Avlsbygningerne består 
af kvægstald fra 1967 ombygget til svinestald i 1990, svinestald og lade, begge fra 
1967, halmlade fra 1970, maskinhus fra 1973 og gylletank. Gården drives med en 
slagtesvineproduktion på 3.700 stk. årligt, desuden er der 12 ammekøer, 38 ungdyr og 
100 slagtekalve af racen Simmentaler, kalvene viderefedes. Planteproduktionens salgs
afgrøde er raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo og korntørreri med varm 
luft. Man har 1 skoledreng til hjælp. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

DYNDVED NØRREGADE 4 DYND
VED, 6430 NORDBORG, tlf. 
74-458224.
30RGEN B3ERNING, gårdejer, 
født d. 10.-12.-1922, søn af An
na og Rasmus Bjerning, gift i 
1947 med Marie 3ensen, medhjæl
pende hustru, født d. 20.-3.-1925, 
datter af Louise og Espe 3ensen. 
Parret har børnene: Annelise, 
født d. 23.-6.-1950, og 3ørn, 
født d. 9.-10.-1951.
3.B. overtog gården i 1962 fra Bendix Clausen.
Areal 20 ha., heraf tilkøbt 2,3 ha., der er 3 ha. skov og eng. Der er forpagtet 2 ha. 
Stuehuset er opført i 1863 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1863 moderniseret i 1965 og siden ændret til svinetald, svinestald ændret og 
renoveret i 1963, lade fra 1911 og maskinhus fra 1975. Der er 2 traktorer, 1 mejetær
sker, kornsilo og korntørreri med varm luft. Maskinstation bruges til gødningsudkørsel.

DYNDVED SØNDERGADE 9, DYNDVED, 6430 NORDBORG, tlf. 74-458345.
SVEND AAGE MIANG FRANDSEN, gårdejer, født d. 19.-7.- 1940, søn af Anne Kir
stine og Hans Hansen Frandsen, gift i 1966 med Gerda Margrethe Brodersen, med
hjælpende hustru, født d. 20.-5.-1943, datter af Henni Johanne og Broder Brodersen. 
Parret har børnene: Gitte, født d. 10.-7.-1967, Dorthe, født d. 9.-8.-1969, og Hans
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3ørgen, født d. 18.-4.-1973.
Svend .AA.M. Frandsen har væ
ret på Gråsten Landbrugsskole, 
han er medlem af repræsentant
skabet for D.L.F. Han overtog 
gården d. 1.-7.-1977 fra sin far 
Hans Hansen Frandsen. Nuværen
de ejer er 5. generation på går
den.
Ejendomsskyld 2.700.000. Areal 
32 ha., heraf 6 ha. skov og eng. 
Der er forpagtet ialt 156 ha.

Stuehuset er opført i 1908 og løbende moderniseret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1957 ombygget til svinestald i 1971 og senere til opbevaring af produktionen, 
svinestalde fra 1961 og 1969 begge ombygget til opbevaring af produktionen, lade fra 
1920 og maskinhus udbygget flere gange. Gården drives udelukkende med planteproduk
tion bestående af raps, ærter, græsfrø, hvede og byg. Der er 4 traktorer, 1 mejetær
sker, plansilo, gennemløbstørreri med varm luft og anpart i vindmølle. På gården er 
ansat 1 fuldtids- og 1 deltidsmedhjælper. Maskinstation bruges til en del af mark
arbejdet.
F.AA.M.F. ejer og driver også Dyndved Søndergade 3, som er på 25 ha. og tilkøbt i 
1984. I 1989 blev der bygget 1 kyllinghus, og årsproduktionen er på 250.000 stk.

ELLEHAVE 12, "ELLEHAVE", 
HOLM, 6430 NORDBORG, tlf. 
74-451698.
3ENS NISSEN, gårdejer, født d. 
28.-12.-1932, søn af Margrethe 
og 3ens Nissen, gift d. 12.-12.- 
1964 med Nicoline Andresen, 
medhjælpende hustru, født d. 
10.- 6.-1935, datter af Marie og 
3acob Andresen. Parret har dat
teren Lene, født d. 29.-10.-1976.
3.N. har været på Gråsten Land
brugsskole. Han overtog gården 
d. 1.-5.-1965 fra sin far 3ens Nissen. Nuværende ejer er 3. generation på gården. 
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 30 ha., heraf tilkøbt 6 ha.
Stuehuset er opført i 1850, det er udbygget med aftægtbolig i 1964 og moderniseret 
efter overtagelsen. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1850 renoveret i 1950 og 
ændret til svinestald i 1969, svinestald fra 1850 renoveret i 1954, svinestald fra 1956, 
lade fra 1850 og maskinhus fra 1976. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 
900 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 2 traktorer, 1 meje
tærsker, kornsilo og korntørreri med varm luft. Maskinstation bruges til skårlægning.

ELLEKOBBEL 5, "LILLE SKOV- 
GAARD", AUGUSTENHOF, 6430 
NORDBORG, tlf. 74-450877.
HANS HANSEN, gårdejer, født d. 
1.-8.-1941, søn af Christine og 
3ens Hansen, gift d. 19.-10.-1968 
med Karin Moos, medhjælpende 
hustru, født d. 3.-1.-1946, datter 
af Ellen og Christen Moos. Par
ret har børnene: Betina, født d. 
17.-5.-1970, tvillingerne 3ens og 
Anne, født d. 29.-7.-1971, og 
Martin, født d. 8.-7.-1988.

K.H. har været medlem af Nordborg Sogns Menighedsråd.
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H.H. har været på Kjærgård Landbrugsskole, han er i repræsentantskabet for Slagteri
region Syd og F.A.F. Han overtog gården i juni 1971 fra sin far Jens Hansen. 
Nuværende ejer er 4. generation på gården, som kom i slægtens eje i 1875.
Ejendomsskyld 2.800.000. Areal 23 ha., heraf tilkøbt 5 ha. Der er forpagtet 16 ha. 
Stuehuset er opført i 1773 og ændret i 1943, det er udvidet og moderniseret i 1976. 
Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1773 restaureret og ændret til svine- og kli
mastald i 1985, slagtesvinestald fra 1974, sostald fra 1978, lade fra 1911, halmlader 
fra 1972 og 1990, maskinhus fra 1983 og 2 gylletanke. Gården drives med en svine
produktion på 180 årssøer, der sælges 800 smågrise og 3.000 slagtesvin årligt. Plante
produktionens salgsafgrøder er raps, kartofler, rug og hvede. Der er 3 traktorer, 1 
mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, kornsilo, korntørreri med varm luft og halmfyr. På 
gården er ansat 1 fast medhjælper. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

ELSTRUP NEDERBY 3, "NEDER- 
GAARD", ELSTRUP, 6430 NORD
BORG, tlf. 74-458390.
JESSENIUS B. NISSEN, gårdejer, 
født d. 21.-10.-1932, søn af Sine 
og Christian Hansen Nissen, gift 
d. 21.-11.-1959 med Inger S. Jør
gensen, husmor, født d. 28.-4.- 
1940, datter af Frida og Christen 
Jørgensen. Parret har børnene: 
Allis, født d. 17.-3.-1960, og Hen
rik, født d. 19.-10.-1963.

J.B.N. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-6.-1960 fra sin 
svigermor Frida Jørgensen. Gården har været i slægtens eje i ca. 400 år.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 30 ha., heraf tilkøbt 6 ha., der er 1 ha. skov og 1 ha. 
eng. Stuehuset er opført omkr. 1600 og moderniseret i 1979. Der er aftægtshus fra 
1892. Avlsbygningerne består af kvægstald ombygget til svinestald i 1985, svinestalde 
fra 1945 og 1969, lade fra 1866 og maskinhus fra 1983. Gården drives med en svine
produktion på 40 årssøer, der sælges 1.000 smågrise årligt. Planteproduktionens salgs
afgrøder er raps, hvede og byg. Der er 2 traktorer, plansilo samt korntørreri med 
varm og kold luft. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

ELSTRUP NEDERBY 8, ELSTRUP,
6430 NORDBORG, tlf. 74-458610. 
BJARNE PETERSEN, gårdejer, 
født d. 24.-5.-1953, søn af Anine 
Cecilie og Herlev Petersen.
B.P. har været på Gråsten Land
brugsskole, han er i repræsentant
skabet for Slagteriregion Syd og 
i bestyrelsen for GASA i Rage
bøl. Han overtog gården d. 
1.-7.-1986 fra sin far Herlev 
Petersen.
Ejendomsskyld 2.300.000. Areal 29 ha., heraf tilkøbt 9,4 ha., der er 2 ha. eng og 1 ha.
skov. Der er forpagtet 2,5 ha.
Stuehuset er ca. 200 år gammelt og løbende moderniseret. Der er særskilt aftægtshus 
til gården. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1935 ombygget til sostald i 1975, 
svinestalde fra 1900, 1971, 1976, 1984, 1986 og 1990, lade fra 1935, maskinhus fra 
1978 og 2 gylletanke. Gården drives med en svineproduktion på 100 årssøer, der produ
ceres 2.100 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, hvede, ærter 
og byg. Desuden er man startet med dyrkning af rosenkål, idag er der 2,5 ha., og der 
indrettet kølerum i det bestående maskinhus. Derer 3 traktorer og 1 rosenkålsstripper. 
På gården er ansat deltidsmedhjælp. Maskinstation bruges til skårlægning, og desuden 
er der maskinsamarbejde med en nabo.
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ELSTRUP OVERBY 1, "LINDEGÅRD", STOLBRO, 6430 NORDBORG, tlf. 74-458145. 
CHRISTEN MOOS, gårdejer, født d. 27.-11.-1921, søn af Marie og Christen Moos, gift 
d. 27.-7.-1945 med Ellen Kock, medhjælpende hustru, født d. 24.-7.-1923, datter af 
Maria og Hans Kock. Parret har børnene: Karin, født d. 3.-1.-1946, Christen, født d. 
20.-11.-1948, Astrid, født d. 7.-3.-1955, og Hans Jørgen, født d. 14.-7.-1956.
C.M. forpagtede gården i 1954 og købte den i december 1962 af sin mor Marie Moos. 
Gården har været i slægtens eje siden 1648.
Areal 20 ha., heraf 2 ha. skov og eng.
Stuehuset er opført i 1700-tallet og restaureret i 1904 og derefter løbende vedlige
holdt. Der er aftægtsbolig fra 1807. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1800- 
tallet ombygget i 1954, lade fra 1974 og maskinhus fra 1978. Besætningen består af 3 
ungkreaturer af racen Hereford. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, hvede og 
byg. Der er 2 traktorer, kornsilo og korntørreri med varm luft. Maskinstation bruges 
til lidt af markarbejdet.

ELSTRUP OVERBY 16, "KINS- 
GÅRD", ELSTRUP, 6430 NORD
BORG, tlf. 74-458483.
SVEND PETER ANDERSEN, gård
ejer, født d. 27.-3.-1933, søn af 
Kristine og Jens Peter Andersen, 
gift d. 27.-3.-1955 med Rita Lau- 
rine Marie Jensen, medhjælpende 
hustru, født d. 23.-4.-1931, dat
ter af Maria Anna Margretha og 
Sigvald Jensen. Parret har børne
ne: Jens, født d. 22.-6.-1955,

Tove, født d. 21.-10.-1957, og Kirsten, født d. 22.-12.-1964.
S.P.A. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-1.-1958 fra sine 
forældre Kristine og Jens Peter Andersen. Nuværende ejer er 18. generation på går
den, som har været i slægtens eje siden 1590.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 30 ha., heraf tilkøbt 5 ha. Der er forpagtet 5 ha.
Stuehuset er over 300 år gammelt, det er gennemgribende moderniseret mellem 1965 
og 1980. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1965 ombygget til sostald i 1977, 
svinestald fra 1928 løbende ændret, svinestald fra 1930 udvidet og moderniseret i 
1974, maskinhus fra 1973 og lade. Gården drives med en svineproduktion på 70 års
søer, der sælges 1.350 smågrise årligt, desuden er der 10 moder får. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er raps og hvede. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, korn
tørreri med varm luft samt halmfyr. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

ELSTRUP OVERBY 31, "STOR
KEREDEN", ELSTRUP, 6430 
NORDBORG, tlf. 74-459340.
JENS LINDBLAD ANDERSEN, 
gårdejer, født d. 22.-6.-1955, søn 
af Rita Laurine Marie og Svend 
Peter Andersen, gift d. 21.-8.- 
1987 med Vita Lindblad Nielsen, 
husmor, født d. 19.-9.-1958, dat
ter af Helga og Vilhelm Fried
rich August Nielsen. Parret har 
børnene: Dan, født d. 11.-7.-1978, 
Hans, født d. 3.-3.-1981, og An
ne, født d. 6.-5.-1986.
J.L.A. arbejder på Danfoss og 
har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-10.-1980 fra Erna og
Hans Christensen.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 22,5 ha., heraf 1 ha. eng og skov. Der er forpagtet 2 
ha.
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Stuehuset er opført i 1862, der er ændret og moderniseret i 1981. Avlsbygningerne 
består af kvægstald fra 1860, svinestald fra 1899 ombygget til halmlade i 1984, lade 
fra 1904 og fårelade anvendes til løsdrift. Besætningen består af 27 moderfår og 1 
vædder, som benyttes til avl, desuden er der en kyllingeproduktion på 38.000 stk. 
årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, hvede, byg og rødsvingel. Der er 1 
traktor og halmfyr. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

ENGSLETVEJ 1, "ENGSLETGÅRD", 
RØDE NÆB, 6430 NORDBORG, 
tlf. 74-454661.
PETER THØYSEN RASMUSSEN, 
gårdejer, født d. 7.-6.-1959, søn 
af Magdalene Margrethe og Pe
ter Rasmussen, gift d. 22.-9.-1979 
med Lone Holm Andersen, korre
spondent, født d. 17.-3.-1956, dat
ter af Tove og Hans Peter Ander
sen. Parret har børnene: Peter, 
født d. 24.-3.-1980, Nina Marie, 

født d. 12.-5.-1984 og Daniel, født d. 28.-2.-1987.
P.T.R. driver maskinstation, han har været på Gråsten Landbrugsskole og er uddannet 
landbrugsmekaniker. Han overtog gården d. 30.-6.-1986 fra Johannes Petersen. Gården 
er udstykket fra Mjelsgård i 1740.
Ejendomsskyld 1.650.000. Areal 39 ha., heraf tilkøbt 10 ha. Der er forpagtet 6 ha. 
Stuehuset er opført i 1740 og moderniseret i 1988. Der er særskilt aftægtshus fra 
1910, som er renoveret i 1988. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1850 ombyg
get til svinestald og renoveret i 1986, svinetald fra 1850 renoveret i 1988, lade fra 
1991 og maskinhus fra 1985. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 2.300 stk. 
årligt, desuden er der 12 moderfår. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, hvede, 
byg og ærter. Der er 7 traktorer, 1 mejetærsker og halmfyr. På gården er ansat 1 
fast medhjælper. Maskinstation bruges til skårlægning.

ESPEHØJVEJ 13, "EGGEHØJ", 
BROBALLE MARK, 6430 NORD
BORG, tlf. 74-453956.
HOLGER ASMUSSEN, gårdejer, 
født d. 27.-9.-1928, søn af Marie 
Christine og Jes Asmussen, gift 
d. 26.-12.-1959 med Birgit Re
bekka Hansen, husmor, født d. 
21.- 9.-1940, datter af Ane Ma
rie og Rasmus Hansen. Parret 
har børnene: Tove, født d. 24.- 
5.-1960, Knud, født d. 11.-5.- 
1963, og Karen, født d. 28.-9.-1970. H.A. arbejder på Danfoss og har været på Grå
sten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-1.-1975 fra sine svigerforældre Ane 
Marie og Rasmus Hansen. Gården blev oprettet i 1728 og var dengang på 1,5 ha. 
Ejendomsskyld 980.000. Areal 16 ha., heraf 0,6 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1892 og løbende restaureret. Der er aftægtshus fra 1976. Avls
bygningerne består af svinetald fra 1728 ombygget og restaureret i 1961 samt lade/ 
maskinhus fra 1983. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af 
raps, hvede, byg og græsfrø. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og korntørreri 
med kold luft. Maskinstation bruges til skårlægning.

ESPEHØJVEJ 14, "LYSHØJGÅRD", BROBALLE, 6430 NORDBORG, tlf. 74-490612. 
CHRISTIAN JØRGENSEN, gårdejer, født d. 15.-9.-1956, søn af Ellen og Marius 
Jørgensen.
C.J. har været på Gårsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-3.-1984 fra Peter 
Krogh.
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Ejendomsskyld 950.000. Areal 19 
ha., heraf 1 ha. skov. Der er 
forpagtet 5 ha.
"Lyshøjgård"s stuehus er opført i 
1870 og restaureret i 1988. Avls
bygningerne består af svinestald 
fra 1953 ombygget til kvægstald 
i 1984 og renoveret i 1986, lade 
fra 1953, maskinhus, udendørs 
køresilo og gylletank. Gården dri
ves med en kvægproduktion på 
28 årskøer, 28 ungdyr og 14 slag

tekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er hvede. Der er 3 traktorer, 
kornsilo, korntørreri med varm luft og staldvarme anvendes til opvarmning af stue
huset. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

ESPEHØJVEJ 15, "ESPEHØJ- 
GAARD", BROBALLE MARK, 
6430 NORDBORG, tlf 74-451095. 
CHRISTIAN PHILIPSEN, gårdejer, 
født d. 25.-11.-1927, søn af An
ne og Jørgen Philipsen, gift d. 
4.-11.-1955 med Solveig Frede
riksen, medhjælpende hustru, 
født d. 21.-5.-1933, datter af 
Amalie og Claus Frederiksen. 
Parret har børnene: Kirsten, 
født d. 31.-1.-1957, Lene, født 
d. 8.-8.-1958, Jens, født d. 4.-7.-1963, og Karen, født d. 5.-1.-1966.
C.P. har været på Korinth Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-11.-1955 fra Erik 
Bonde. Ejendomsskyld 2.300.000. Areal 17 ha.
Stuehuset er opført i 1912 og løbende vedligeholdt. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1912 ombygget til svinestald i 1969, svinestalde fra 1963, 1965, 1974 og 
1979, lade fra 1912, maskinhus fra 1980 og gylletank. Gården drives med en svine
produktion på 150 årssøer, der produceres 3.000 slagtesvin årligt. Planteproduktionens 
salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 2 traktorer, halvpart i mejetærsker, kornsilo og 
korntørreri med varm luft. På gården er ansat 1 fast medhjælper. Maskinstation bru
ges til lidt af markarbejdet.
C.P. ejer og driver også Bjørnkærvej 20, som er på 37,6 ha. og vurderet til 1.600.000, 
det er hans fødegård.

ESPEHØJVEJ 16, "GRISHOLT- 
GÄRD", HARDESHØJ, 6430 NORD
BORG, tlf. 74-451094.
MARIUS JØRGENSEN, gårdejer, 
født d. 24.-10.-1925, søn af Ma
ren og Hans Jørgensen, gift d. 
16.-4.-1955 med Ellen Hellesø, 
medhjælpende hustru, født d. 
29.-7.-1930, datter af Anne Ka
thrine og Hans Hellesø. Parret 
har børnene: Hans, født d. 10.- 
6.-1955, Christian, født d. 16.- 

9.-1956, Jørgen, født d. 3.-9.-1961, og Bent, født d. 16.-7.-1964.
M.J. overtog gården d. 1.-7.-1968 fra sine svigerforældre Anne Kathrine og Hans Hel
lesø. Nuværende ejer er 4. generation på gården, som er udflyttet fra Mjels i 1883. 
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 33 ha., heraf tilkøbt ialt 7 ha., der er 4 ha. skov. 
Stuehuset er opført i 1883 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1883 løbende restaureret, svinestald fra 1883 ændret i 1940, svinestald fra
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1940, lade fra 1883 udbygget i 1982 samt maskinhuse fra 1972 og 1988. Gården drives 
med en svineproduktion på 16 årssøer, der produceres 260 slagtesvin årligt. Plante
produktionens salgsafgrøder er raps, hvede, byg og havre. Der er 3 traktorer, 1 me
jetærsker, kornsilo og korntørreri med varm luft. Maskinstation bruges til lidt af 
markarbejdet.

FJORDVEJ 4, BROBALLE MARK, 
6430 NORDBORG, tlf. 74-451174. 
SVEND AAGE DUUS, gårdejer, 
født d. 7.-7.-1932, søn af Karen 
og Christen Duus, gift d. 16.-6.- 
1956 med Bodil Marie Lassen, 
medhjælpende hustru, født d. 9.- 
7.-1932, datter af Charlotte og 
Jørgen Lassen. Parret har børne
ne: Ingelise, født d. 8.-4.-1959, 
og Anne Birgitte, født d. 29.-4.- 
1965.

S.AA.D. overtog gården d. 7.-7.-1956 fra sin mor Karen Duus.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 16 ha., heraf tilkøbt 6 ha., der er 1 ha. skov og 1 ha. 
juletræer.
Stuehuset er ca. 200 år gammelt, det er restaureret i 1948 og derefter løbende ved
ligeholdt. Avlsbygningerne består af kvægstald ombygget til svinestald i 1974, svine
stald fra 1941 restaureret i 1974, svinestalde fra 1966, 1969 og 1973, maskinhus fra 
1975, lade og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 50 årssøer, der pro
duceres 1.000 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 2 
traktorer. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

FJORDVEJ 12, "FJORDVANG", BROBALLE NEDERMARK, 6430 NORDBORG, tlf. 
74-450157.
EGON ERIKSEN, gårdejer, født d. 6.-6.-1938, søn af Nora og Henrik Eriksen, gift d. 
5.-10.-1968 med Karin Kathrine Bonde, medhjælpende hustru, født d. 2.-7.-1947, dat
ter af Thyra og Peter Christian Bonde. Parret har børnene: Trine, født d. 2.-9.-1969, 
og Dorthe, født d. 11.-1.-1972.
E.E. har været på Gråsten Landbrugsskole, han er medlem af planteavlsudvalget i 
Landboforeningen for Als og Sundeved. Han overtog gården d. 1.-7.-1968 fra sin far 
Henrik Eriksen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 2.950.000. Areal 46 ha., heraf tilkøbt 4 ha. skov og 18 ha. agerjord, der 
er ialt 6 ha. skov. Der er forpagtet 23 ha.
Stuehuset er opført i 1875 og løbende moderniseret. Der er aftægtshus fra 1962. Avls
bygningerne består af kvægstald fra 1940 ombygget til svinestald i 1974, svinestalde 
fra 1953 og 1971, lade fra 1875 renoveret i 1956 samt maskinhuse fra 1956 og 1975. 
Gården drives med en slagtesvineproduktion på 2.000 stk. årligt. Planteproduktionens 
salgsafgrøder er raps, engsvingel og rajgræs. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, plan
silo og korntørreri med varm luft. På gården er ansat 1 deltidsmedhjælper. Maskinsta
tion bruges til en del af markarbejdet. Desuden drives der også maskinstation i sæso
nen. E.E. ejer og driver også Østervej 16, det er K.K.E.'s fødegård, den er på 53 ha. 
og vurderet til 2.800.000. Svinestaldene fra 1984 benyttes til svineproduktion, der 
produceres 1.500 slagtesvin årligt, desuden er Nedervej 10 tilkøbt, som er K.K.E.'s 
mors fødegård.

FLÆDBÆKVEJ 3, "BAKKEGÅRDEN", ELSTRUP, 6430 NORDBORG, tlf. 74-458509. 
JØRGEN THORSEN, gårdejer, født d. 14.-7.-1931, søn af Anne Marie og Christen 
Thorsen, gift d. 4.-12.-1954 med Astrid Bonefeld, medhjælpende hustru, født d. 25.-3.- 
1932, datter af Marie og Jørgen Bonefeld. Parret har børnene: Christen, født d. 18.- 
6.-1955, og Jørgen, født d. 10.-3.-1959.
J.T. overtog gården d. 1.-3.-1961 fra sin far Christen Thorsen. Nuværende ejer er 3. 
generation på gården.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 25 ha., heraf 1,5 ha. skov. Der er forpagtet 1,5 ha.
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traktor, 1 mejetærsker, 1 kornmagasin og
bruges til lidt af markarbejdet.

"Bakkegården"s stuehus er opført 
i 1899 og løbende restaureret. 
Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1758 udvidet i 1962, 
svinestald fra 1758 ændret til 
ungdyrstald, lade, maskinhus og 
foderhus. Gården drives med en 
kødkvægsproduktion på 20 amme
køer, 20 ungdyr og 10 slagtekal
ve af racen Limousine. Plante
produktionens salgsafgrøder er 
hvede, raps og ærter. Der er 1

korntørreri med varm luft. Maskinstation

FLÆDBÆKVEJ 31, "KAALGÅRD", ELSTRUPSKOV, 6430 NORDBORG, tlf. 74-458505. 
HANS JØRGEN THOMSEN, gårdejer, født d. 25.-1.-1942, søn af Cathrine og Jørgen 
Thomsen, gift d. 5.-11.-1966 med Edith Clausen, medhjælpende hustru, født d. 2.-8.- 
1936, datter af Helene og Jacob Clausen. Parret har børnene: Jette, født d. 10.-4.- 
1967, Eigil, født d. 8.-7.-1970, og Rikke, født d. 30.-10.-1974.
H.J.T. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1967 fra sine 
forældre Cathrine og Jørgen Thomsen. Nuværende ejer er 4. generation på gården. 
Ejendomsskyld 2.600.000. Areal 41 ha., heraf tilkøbt ialt 19 ha., der er 1 ha. skov. 
Der er forpagtet 11,5 ha.
Stuehuset er opført i 1905 og restaureret i 1970. Avlsbygningerne består af kvægstald 
fra 1905 ombygget flere gange senest i 1986, da den blev indrette til svinestald, kvæg
stald fra 1973 indrettet til svinestald i 1986, svinestald fra 1905 ombygget i 1986, 
lade fra 1973, ældre lade ændret, maskinhus fra 1976 og 2 gylletanke. Gården drives 
med en slagtesvineproduktion på 4.800 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder 
er raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og korntørreri med kold 
luft. Maskinstation bruges til skårlægning.

FRUERHØJ 13, SJELLERUP, 6430 NORDBORG, tlf. 74-458287.
CLAUS UWE JOHANNES DEICHGRÄBER, gårdejer, født d. 19.- 7.-1933, søn af Sigrid 
og Wilhelm Deichgräber, gift d. 3.-1.-1959 med Hilda Høi, medhjælpende hustru, født 
d. 18.-8.-1938, datter af Gertrud og Jørgen Høi. Parret har børnene: Ellen, født d. 
18.-8.-1959, Inge Karin, født d. 3.-2.-1961, Jørgen Burchard, 
født d. 20.-4.-1962, Eva, født d. 4.-11.-1963, Claus, født d. 25.-12.-1968, og Peter 
Wilhelm, født d. 17.-8.-1983.
C.U.J.D. overtog gården i 1955 fra sin far Wilhelm Deichgräber. Gården har været i 
slægtens eje siden 1600, dens historie kan føres tilbage til 1550.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 30 ha., heraf 1,5 ha. skov og 1 ha. eng. Der er for
pagtet 31 ha.
Stuehusets alder er ukendt, men det er restaureret i 1839 og derefter løbende. Der er 
aftægtshus til gården. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestalde fra 1881 ombyg
get til svinestald i 1965 og udvidet i 1968, sostald fra 1972, lade fra 1967 og maskin
hus. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 1.800 stk. årligt, desuden er der 5 
heste. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 
plansilo og korntørreri med kold luft. Maskinstation bruges til skårlægning.

FRUERHØJ 18, SJELLERUP, 6430 NORDBORG, tlf. 74-458113.
CLAUS JØRGEN HVID, gårdejer, født d. 29.-5.-1940, søn af Helga og Jørgen Hvid, 
gift d. 8.-10.-1965 med Elke Lauritzen, medhjælpende hustru, født d. 2.-3.-1942, dat
ter af Christine Marie og Asmus Lauritzen. Parret har børnene: Claus Jørgen, født d. 
8.-2.-1972, og Henrik, født d. 1.-10.-1974.
C.J.H. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården i foråret 1972 fra 
sin far Jørgen Hvid. Gården kan føres tilbage til 1590.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 26 ha., heraf 2 ha. skov og eng. Der er forpagtet 13 
ha.
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Fruerhøj 18's stuehus er opført i 
1882 og løbende moderniseret. 
Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1918 ombygget til svine
stald i 1978, svinestald fra 1918 
ombygget til kvægstald i 1973 og 
igen til svinestald i 1978, den er 
udvidet i 1982, lade fra 1918, 
maskinhus fra 1985 og 2 gylletan
ke. Gården drives med en svine
produktion på 125 årssøer, der 
sælges 2.800 smågrise årligt.

Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, hvede og byg. Der er 3 traktorer, 1 meje
tærsker, kornsilo og korntørreri med varm luft. Maskinstation bruges til skårlægning.

FYNSHAVVEJ 2, "HELLESVANG", 
HELLESVANG, 6430 NORDBORG, 
tlf. 74-458026.
JØRN HENNING JENSEN, gård
ejer, født d. 12.-7.-1955, søn af 
Christine Marie og Jes Jensen, 
bor sammen med Anette Roost, 
danfoss-arbejder, født d. 4.-5.- 
1965, datter af Anna Marie Lau- 
ersen og Hans Nis Roost.
J.H.J. har været på Gråsten 
Landbrugsskole. Han overtog 
gården i december 1977 fra sin far Jes Jensen. Nuværende ejer er 3. generation på 
gården. Ejendomsskyld 820.000. Areal 17 ha., heraf 1 ha. skov. Der er forpagtet ialt 
34 ha. Stuehuset er opført i 1910, det er restaureret i 1971 og derefter løbende. 
Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestalde, begge fra 1910, de er ændret i 1960 
til svinestald og igen i 1977, de er udvidet i 1988, der er lade/værksted fra 1976 og 
maskinhus fra 1981. Gården drives med en svineproduktion på 30 årssøer, der sælges 
100 smågrise og 600 slagtesvin årligt, desuden er der Mohair-geder til avl og klipning. 
Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter, hvede, byg og græsfrø. Der er 5 
traktorer ogf 1 mejetærsker, på forpagtningsejendommen er der plansiloer og tørreri 
med varm luft. Man har 1 skoledreng til hjælp. Maskinstation bruges til skårlægning.

FÆRGEVEJ 9, "MJELSGÅRD", 
MJELS, 6430 NORDBORG, tlf. 
74-490621.
PETER BONDE CHRISTIANSEN, 
gårdejer, født d. 1.-10.-1952, søn 
af Helga og Hans Bonde Christi
ansen, gift d. 30.-10.-1976 med 
Kari Kaad, medhjælpende hustru, 
født d. 8.-5.-1954, datter af Gina 
Andrea og Jørgen Kaad. Parret 
har børnene: Paul, født d. 15.-6.- 
1978, Henrik, født d. 25.-4.-1981,

Peter, født d. 19.-2.-1983, og Hanni, født d. 22.-6.-1990.
P.B.C. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 8.-8.-1982 fra Jes 
Mortensen. Omkr. 1770 blev der udstykket en del familiebrug fra "Mjelsgård", bl.a. 
"Stensgård", som i 1989 blev købt tilbage igen.
Ejendomsskyld 4.400.000. Areal 85 ha., heraf tilkøbt ialt 27,6 ha., der er 2 ha. skov og 
1 ha. eng. Mjelsgårds Havn er p.t. udlejet.
Stuehuset er opført i 1943 og løbende restaureret, kælderafdelingen er fra 1250. Avls
bygningerne består af kvægstald fra 1900 ombygget til svinestald i 1985, hestestald
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fra 1690 ombygget til garage, svinestalde fra 1972, 1978, 1984, 1985 og 1989, halm
lade fra 1990, lade fra 1900, maskinlade og værksted fra 1640 indrettet i det gamle 
mejeri og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 180 årssøer, der sælges 
3.800 smågrise og 1.000 slagtesvin årligt, det er en rød avlsopformeringsbesætning. 
Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, 
korntørreri med varm luft samt halmfyr. På gården er ansat 1 fodermester og 1 fast 
medhjælper. Maskinstation bruges til skårlægning og halmpresning.

FÆRGEVEJ 50, "POMMERSGÅRD", MJELS, 6430 NORDBORG, tlf. 74-450730.
SIGURD KROGH SØRENSEN, gårdejer, født d. 7.-12.-1936, søn af Katherina og Kri
stian Sørensen, gift d. 3.-12.-1960 med Lisa Tobiassen, medhjælpende hustru/medejer, 
født d. 28.-6.-1936, datter af Anna og Hans Tobiassen. Parret har børnene: Erik, født 
d. 12.-1.-1963 og Tina, født d. 4.-7.-1965.
S.K.S. har været på Ladelund Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for Slagteriregion 
Syd. Han overtog gården d. 1.-11.-1967 fra sin far Kristian Sørensen.
Areal 80 ha., ved overtagelsen var jordarealet på 26 ha., så der er tilkøbt ialt 54 ha., 
der er 8 ha. skov og eng.
Stuehuset er opført i 1877 og løbende moderniseret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1897 ombygget til svinestald i 1971, svinestalde fra 1930, 1969, 1976 og 
1979, alle ændret i 1988, svinestald fra 1988, lade ændret til svinestald i 1971, ma
skinhus fra 1978 og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 200 årssøer, 
der sælges 1.000 smågrise og 3.300 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder 
er raps og grærfrø. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, korntørreri med varm 
luft, halmfyr og vindmølleanparter. På gården er ansat 1 fast medhjælper. Maskinsta
tion bruges til skårlægning.

FÆRGEVEJ 63, "FJORDHØJ
GÅRD", HARDESHØJ, 6430 NORD
BORG, tlf. 74-451088.
BENT PETERSEN, gårdejer, født 
d. 6.-2.-1953, søn af Karen Hyl
degård og Hans Christian Peter
sen, gift d. 10.-12.-1982 med Lis 
Olesen, butiksassistent, født d. 
10.-2.-1958, datter af Kathe og 
Svend Olesen. Parret har børne
ne: Carsten, født d. 6.-2.-1982, 
og Lisbeth, født d. 3.-4.-1984. 
L.P. er medlem af skolebestyrel
sen i Oksbøl Skole. B.P. har væ

ret på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-5.-1977 fra sin far Hans 
Christian Petersen. I 1978 udflyttede og nybyggede han gården, som var indeklemt ved 
Hardehøj Færgeleje, den blev flyttet ca. 300 m. længere mod øst.
Ejendomsskyld 2.400.000. Areal 27 ha., der er tilkøbt ialt 44,5 ha., der er 3 ha. eng. 
Stuehuset er opført i 1978. Avlsbygningerne består af svinestald og lade/maskinhus 
begge fra 1978, sostald fra 1979 og gylletank. Gården drives med en svineproduktion 
på 130 årssøer, der sælges 650 smågrise og 2.300 slagtesvin årligt. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er raps, byg, hvede, ærter og græsfrø. Der er 2 traktorer, 1 
mejetærsker, plansilo og korntørreri med varm luft. På gården er ansat 1 fast 
medhjælper. Maskinstation bruges til skårlægning.

FÆRGEVEJ 64, HARDESHØJ, 6430 NORDBORG, tlf. 74-450540.
JOHAN RASMUSSEN, gårdejer, født d. 16.-12.-1942, søn af Helene og Lauritz Ras
mussen, gift d. 23.-5.-1969 med Nora Bonde, medhjælpende hustru, født d. 7.-8.-1944, 
datter af Anna Margrethe og Christen Bonde. Parret har børnene: Kim, født d. 23.-8.- 
1973, og René, født d. 23.-11.-1975.
J.R. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-1.-1968 fra sin 
far Lauritz Rasmussen. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som i 1977 blev 
udflyttet ca. 500 m. fra den oprindelige placering.
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Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 
25 ha., heraf tilkøbt 5 ha., der 
er 4 ha. eng.
Færgevej 64's stuehus er opført i 
1977. Avlsbygningerne består af 
drægtighedsstald, farestald, klima
stald, lade og maskinhus, alle fra 
1977. Gården drives med en svi
neproduktion på 115 årssøer, der 
sælges 2.300 smågrise årligt, des
uden er der 25 moderfår. Plante
produktionens salgsafgrøde er 

raps. Der er 2 traktorer, kornsilo og korntørreri med varm luft. Maskinstation bruges 
til lidt af markarbejdet.

HAVNBJERGVEJ 13, OKSBØL, 
6430 NORDBORG, tlf. 74-450282. 
JES ERIK GRAU, gårdejer, født 
d. 1.-2.-1929, søn af Ellen Leo
nora og Jørgen Grau, gift d. 28.- 
9.-1957 med Inge Margrethe 
Schmidt, medhjælpende hustru, 
født d. 23.- 8.-1935, datter af 
Karen Marie og Iver Schmidt. 
Parret har børnene: Ellen Marie, 
født d. 25.-2.- 1960, Jørgen 
Erik, født d. 29.-2.- 1964 og 
Dorthe, født d. 10.-10.- 1965.
J.E.G. forpagtede gården i 1957 og købte den i foråret 1968 fra sine forældre Ellen og 
Jørgen Grau. Nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 25 ha., heraf tilkøbt ialt 6 ha., der er 1,5 ha. eng. Der 
er forpagtet 11 ha.
Stuehuset er opført i 1854 og løbende moderniseret især efter overtagelsen. Avls
bygningerne nedbrændte i 1930 og blev genopført med kvægstald ændret til svinestald 
i 1976, svinestald fra 1930 renoveret i 1976, lade fra 1930, værksted og garage fra 
1954 og maskinhus fra 1980. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 900 stk. 
årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og hvede. Der er 4 traktorer, 1 
mejetærsker, plansilo og korntørreri med varm luft. Maskinstation bruges til skår
lægning.

HAVNBJERGVEJ 15, OKSBØL, 6430 NORDBORG, tlf. 74-451743.
SVEND PETER LASSEN, gårdejer, født d. 17.-5.-1928, søn af Charlotte og Jørgen 
Lassen, gift d. 28.-2.-1959 med Christine Frøstrup, medhjælpende hustru, født d. 
30.-1.-1931, datter af Marie og Jens Frøstrup. Parret har børnene: Karin, født d. 
19.-7.-1959, og Jens Jørn, født d. 31.-7.-1965.
S.P.L. har været på Gråsten Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for Indkøbsfor
eningen "Frem" og landboret-udvalget. Han overtog gården d. 1.-7.-1958 fra Peter 
Callesen.
Ejendomsskyld 790.000. Areal 12 ha., heraf tilkøbt ialt 5 ha. Der er forpagtet 1 ha. 
Stuehuset er ca. 250 år gammelt og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af 
kvægstald ca. 250 år gammel og ændret til udhus, kvæg- og svinestalde begge fra 
1964, halmlade fra 1973, lade ombygget til stald i 1975 samt maskinhus. Gården 
drives udelukkende med planteproduktion bestående af raps, byg og hvede. Der er 2 
traktorer, plansilo og korntørreri med varm luft. Maskinstation bruges til lidt af 
markarbejdet.

HAVNBJERGVEJ 21, "ØSTERGÅRD", OKSBØL MARK, 6430 NORDBORG, tlf. 74- 
450449.
HANS PETER PETERSEN, gårdejer, født d. 9.-11.-1939, søn af Margrethe og Carl
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Petersen, gift d. 3.-7.-1965 med 
Anne Lise Espensen, medhjælpen
de hustru, født d. 11.-8.-1941, 
datter af Christine og Peter Es
pensen. Parret har børnene: Su
sanne, født d. 24.-12.-1965, og 
Annette, født d. 26.-4.-1968. 
Hans P. Petersen har været på 
Gråsten Landbrugsskole. Han 
overtog gården d. 1.-4.-1965 fra 
Frederik Hansen.
Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 

37 ha., heraf tilkøbt ialt 21 ha. Der er forpagtet 35 ha.
Stuehuset er opført i 1907, moderniseret i 1970 og derefter løbende vedligeholdt. 
Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1907 ombygget til svinestald i 1968 og reno
veret i 1978, svinestald fra 1973, frugtlager fra 1990, maskinhus fra 1975 og gastæt 
silo. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 3.400 stk. årligt. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er frugt og bær, som dyrkes på 10 ha. Der er 5 traktorer, 1 
mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, plansilo og korntørreri med varm luft. På gården 
er ansat 1 fast medhjælper, og man har 1 skoledreng til hjælp. Maskinstation bruges 
til lidt af markarbejdet.

HELLESØVEJ 23, HOLMSKOV, 
6430 NORDBORG, tlf. 74-451590. 
ANDREAS JØRGENSEN, gårdejer, 
født d. 23.-4.-1927, søn af Chri
stine og Christen Jørgensen, gift 
d. 12.-10.-1957 med Kæthe Han
sen, hjemmehjælper, født d. 5.- 
12.-1935, datter af Cathrine og 
Peter Hansen. Parret har børne
ne: Thorkild, født d. 23.-3.-1958, 
Carsten, født d. 5.-9.-1959, Ma
rianne, født d. 24.-5.-1961, og
Anker, født d. 7.-9.-1966. A.J. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han over
tog gården d. 1.-4.-1952 fra Hans Jørgensen.
Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 41,5 ha., heraf tilkøbt ialt 33,6 ha., der er 6 ha. sø og 
eng. Der er forpagtet ialt 10,5 ha.
Stuehuset er opført i 1900 og løbende ombygget. Avslbygningerne består af svinestald 
fra 1960, svinestald ændret til garage i 1960, lade fra 1935 og maskinhus fra 1970. 
Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af raps, byg og rug. Der 
er 1 traktor, 1 mejetærsker og vindmølleanparter.

HELLESØVEJ 35, "HELLESØHA
VE", HELLESØ, 6430 NORDBORG, 
tlf. 74-451160.
BENT JØRGEN JOHANNSEN, 
gårdejer, født d. 23.-7.-1943, søn 
af Anna og Christian Johannsen, 
gift d. 27.-12.-1969 med Elsebeth 
Jensen, hjemmehjælper/medejer, 
født d. 17.-1.-1945, datter af 
Christine og Theodor Jensen. 
Parret har børnene: Dorthe, født 
d. 27.-4.-1972, og Lars, født d. 
9.-3.-1975.
B.J.J. har været på Malling Land
brugsskole. Han overtog gården 
d. 1.-1.-1970 fra sine svigerfor-
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ældre Christine og Theodor Jensen.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 25 ha. Der er forpagtet ialt 38 ha.
Stuehuset er opført i 1981. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1908 ombygget til 
svinestald i 1970, svinestald fra 1908 ombygget i 1970, svinestalde fra 1974 og 1977, 
lade fra 1908, halmlade fra 1990 og maskinhus fra 1978. Gården drives med en slagte
svineproduktion på 2.000 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 
1 traktor, 1 mejetærsker, kornsilo og korntørreri med varm luft. Maskinstation bruges 
til lidt af markarbejdet.

HERREVEJ 2, LAVENSBY 
MARK, 6430 NORDBORG, 
tlf. 74-490588.
TORBEN SCHMIDT BJERG, 
gårdejer, født d. 25.-11.- 
1962, søn af Anna og Arn
fred Bjerg, gift i 1988 med 
Tove Jepsen, bankassistent, 
født d. 25.-2.-1963, datter 
af Elna og Asmus Jepsen. 
Parret har datteren Lea, 
født d. 30.-12.-1987.

T.S.B. er fabriksarbejder, han har været på Tønder og Ladelund landbrugsskoler. Han 
overtog gården i 1987 fra sin far Arnfred Bjerg.
Ejendomsskyld 520.000 og på den tilkøbte gård 900.000. Areal 39,5 ha. samt den til
købte gård på 32 ha. Der er forpagtet 2,5 ha.
Stuehuset er opført i 1959 og moderniseret fra 1985-89. Avlsbygningerne består af 
kvæg- og svinestald ombygget til maskinhus i 1988 samt lade fra 1958. Gården drives 
udelukkende med planteproduktion bestående af raps, ærter, frøgræs, byg og hvede. 
Der er 3 traktorer, plansilo og korntørreri med varm luft. Maskinstation bruges til en 
del af markarbejdet.

HERREVEJ 4, "PETERS HOLM", LAVENSBY MARK, 6430 NORDBORG, tlf. 74- 
451391.
NICOLAI JEPSEN, gårdejer, født d. 28.-4.-1934, søn af Christine og Lauritz Jepsen, 
gift d. 3.-12.-1960 med Anne Lene Bertelsen, medhjælpende hustru, født d. 31.-5.- 
1938, datter af Maria Dorothea og Niels Bertelsen.
N.J. overtog gården i februar 1965 fra sin far Lauritz Jepsen.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 31 ha., heraf tilkøbt 7 ha. Der er forpagtet 11 ha. 
græsareal.
Stuehuset er opført i 1940 og moderniseret efter overtagelsen. Avlsbygningerne består 
af kvægstald fra 1940 ombygget til kostald og udvidet i 1975, svinestald fra 1967 om
bygget til kvægstald i 1980, garage og hønsehus fra 1988, halm- og foderhus fra 1990, 
maskinhuse fra 1970 og 1974 samt foderhus fra 1976. Gården drives med en kvæg
produktion på 45 årskøer, 80 ungdyr og 23 slagtekalve af racen SDM. Der er 6 trak
torer, 1 mejetærsker, kornsilo og korntørreri med varm luft.

HJORTSPRINGVEJ 23, "STEV- 
NINGHJØRNE", HJORTSPRINGS
KOBBEL, 6430 NORDBORG, tlf. 
74-458463.
CHRESTEN MØLLER, gårdejer, 
født d. 3.-11.-1935, søn af Ca
thrine og Jørgen Møller, gift d. 
26.-10.-1963 med Hansine Mar
tin, medhjælpende hustru, født 
d. 3.-4.-1943, datter af Marie og 
Reinhold Martin. Parret har bør
nene: Arne, født d. 29.-1.-1965, 
og Inga, født d. 21.-10.-1966.
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C.M. har været på Gråsten Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for Familiebrug for 
Als og Sundeved. Han overtog gården d. 1.-1.-1964 fra sin far Jørgen Møller. Gården 
har været i slægtens eje siden 1772.
Ejendomsskyld 750.000. Areal 16 ha. Der er fopagtet 6 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1772, det er restaureret i 1967 og derefter løbende vedligeholdt. 
Avlsbygningerne består af kvægstald og lade, begge fra 1926, svinestald fra 1910 om
bygget til kvægstald i 1972 og maskinhus fra 1970. Gården drives med en kvægproduk
tion på 18 årskøer, 20 ungdyr og 9 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens 
salgsafgrøde er byg. Der er 3 traktorer og 1 mejetærsker.

HJORTSPRINGVEJ 26, "MALKE
STEDET", HJORTSPRINGSKOB
BEL, 6430 NORDBORG, tlf. 74- 
458413.
HANS CHRISTIAN BONDE, gård
ejer, født d. 31.-7.-1926, søn af 
Else og Christian Bonde, gift d. 
24.-1.-1959 med Sigrid Marie 
Christensen, medhjælpende hustru, 
født d. 30.-11.-1935, datter af 
Kæthe og Andreas Christensen. 
Parret har sønnen Christian, født 
d. 8.-2.-1961.

H.C.B. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han forpagtede gården d. 1.-1.-1959 og 
købte den d. 1.-5.-1963 af sin far Christian Bonde. Gården har været i slægtens eje 
siden 1772, da den blev udstykket fra "Hjortspringgård".
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 24 ha., heraf tilkøbt 7 ha., der er 3 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1923 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1902 udvidet i 1965 og ændret til svinestald i 1985, ungdyrstald fra 1979 
ændret til svinestald i 1985, svinestald fra 1921, tilbygning i bindingsværk fra 1772, 
lade fra 1945, maskinhuse fra 1965 og 1973 samt gylletank. Gården drives med en 
slagtesvineproduktion på 1.000 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. 
Der er 4 traktorer, 1 kornmagasin og korntørreri med kold luft. Maskinstation bruges 
til lidt af markarbejdet.

HJORTSPRINGVEJ 29, "HOLTE- 
GÅRD", HJORTSPRINGSKOBBEL, 
6430 NORDBORG, tlf. 74-458361. 
PEDER JAKOBSEN BOYSEN, 
gårdejer, født d. 14.-7.-1952, søn 
af Helele Jakobsen og Asmus 
Jepsen Boysen, gift d. 21.-7.-1980 
med Mona Enevoldsen, bankassi
stent, født d. 1.-9.-1959, datter 
af Lydia Else og Børge Henning 
Enevoldsen. Parret har børnene: 
Stine, født d. 22.-7.-1983, Ja
kob, født d. 14.-5.-1987, og Malene, født d. 2.-3.-1990.
P.J.B. er assurandør ved Alsisk Forsikring og har været på Gråsten Landbrugsskole. 
Han overtog gården i marts 1985 fra sin far Asmus Jepsen Boysen. Nuværende ejer er 
10. generation på gården, som blev udstykket fra "Hjortspringgård" i 1772.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 27,5 ha., heraf 2 ha. skov og eng.
Stuehuset er opført i 1911 og moderniseret fra 1985-90. Der er aftægtshus fra 1933. 
Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1880 ombygget til sostald i 1974, svinestalde 
fra 1911 og 1979, lade fra 1911 og maskinhus fra 1930. Gården drives med en slagte
svineproduktion på 35 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, hvede og 
byg. Der er 3 traktorer og 1 mejetærsker. Maskinstation bruges til skårlægning.
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HOLMVEJ 32, SJELLERUP SKOV, 6430 NORDBORG, tlf. 74-458912.
HANS DANIEL HVID, gårdejer, født d. 15.-2.-1941, søn af Dagmar og Hans Hvid, gift 
d. 15.-7.-1967 med Else Backe, danfoss-arbejder, født d. 28.-10.-1943, datter af Anne 
Marie og August Julius Frederik Backe. Parret har børnene: Hans Jørn, født d. 2.-4.- 
1968, og Susanne, født d. 8.-3.-1971.
H.D.H. er værkfører, han er uddannet merkonom i Regnskabsvæsen, Psykologi og 
Arbejdsret. Han overtog gården i oktober 1978 fra sin far Hans Hvid. Nuværende ejer 
er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 820.000. Areal 10 ha., heraf tilkøbt 3 ha. Der er forpagtet 10 ha.
Gården drives med en svineproduktion på 3 årssøer, der sælges 14 smågrise og 34 slag
tesvin årligt, desuden er der 1 hest. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, hvede, 
byg °g græsfrø. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo og korntørreri med varm 
luft. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
H.D.H. ejer også aftægsboligen Holmvej 30.

HOPSØHØJVEJ 20, HOPSØ, 6430 NORDBORG, tlf. 74-450790.
HENNING SADOLIN, landmand, født d. 12.-2.-1937, søn af Ingeborg og Henry Theodor 
Sadolin, gift i 1958 med Anna Simonsen, lærer, født d. 6.-1.-1937, datter af Petrea og 
Jens Jørgen Simonsen. Parret har børnene: Jørn, født d. 29.-3.-1959, Tove, født d. 
18.-11.-1969, og Inge, født d. 8.-4.-1980.
H.S. er autoservicemand. Han overtog gården d. 1.-8.-1968 fra Jacob Lemke.
Areal 5 ha., der er frasolgt 5 ha.
Stuehuset er opført i 1756 og ombygget efter overtagelsen. Avlsbygningerne består af 
kvægstald fra 1756 ændret til hestestald, svinestald og lade, begge fra 1756. Besæt
ningen består af 15 heste af blandet race til avlsbrug. Der er 1 traktor på gården.

HOPSØMADEVEJ 5, NØRRELYK- 
KE, 6430 NORDBORG, tlf. 74- 
490311.
HANS CHRISTIAN HOFF, gård
ejer, født d. 5.-1.-1937, søn af 
Johanne og Walter Hoff, gift d. 
29.-3.-1964 mød Anna Marie 
Backmann, medhjælpende hustru, 
født d. 17.-5.-1938, datter af 
Anni Marie og Nikolai Backmann. 
Parret har børnene: Klaus Wal
ter, født d. 27.-1.-1965, Jan

Georg, født d. 24.-8.-1966, og Dirk Asger, født d. 31.-10.-1968.
H.C.H. har været på Tinglev Landbrugsskole. Han forpagtede gården i 1964 og overtog 
den i juli 1969 fra sin fra Walter Hoff.
Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 37 ha., heraf tilkøbt 10 ha., der er 1 ha. skov og 2 ha. 
eng. Der er forpagtet 3 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1927 og restaureret i 1976, det er senere udbygget og en del er 
indrettet til turister. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1927 ombygget og 
udvidet i 1972, svinestald fra 1850 ombygget til kvægstald i 1972 samt lade fra 1927. 
Gården drives med en kvægproduktion på 32 årskøer, 48 ungdyr og 16 slagtekalve af 
racen SDM, desuden er der 4 æsler til morskab for turisterne. Planteproduktionens 
salgsafgrøder er hvede og byg. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo og korn
tørreri med varm luft. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

HULEN 2, "ENGMOSE", HULEN, 6430 NORDBORG, tlf. 74-456165.
JØRGEN VALENTIN, gårdejer, født d. 20.-8.-1941, søn af Christine og Rasmus Valen
tin, gift d. 9.-12.-1967 med Hanne Lyck, medhjælpende hustru, født d. 19.-4.-1948, 
datter af Alma Johanne og Andreas Lyck. Parret har børnene: Helle, født d. 28.-6.- 
1968, Rikke, født d. 5.-7.-1973, og Mette, født d. 15.-3.-1975.
J.V. har været formand for Husmandsforeningen for Als Nørherred, han er nu i besty
relsen for Familiebrug for Als og Sundeved. Han forpagtede gården i 1968 og købte 
den i 1975 af sin far Rasmus Valentin.
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Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 
18 ha., heraf tilkøbt 8 ha., der 
er 1,5 ha. eng. Der er forpagtet 
5 ha.
"Engmose"s stuehus er opført i 
1772 og løbende ændret. Der er 
aftægtshus fra 1976. Avlsbygnin
gerne består af kvægstald fra 
1772 ombygget og udvidet efter 
en brand i 1978, svinestald og 
lade, begge fra 1772, maskinhus 
og foderhus, begge fra 1978, og 

udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 30 årskøer, 40 ungdyr og 
15 slagtekalve af racen Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 3 
traktorer og 1 mejetærsker. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

HØNSHØJVEJ 4, "LANGAGER
GÅRD", ELSTRUPSKOV, 6430 
NORDBORG, tlf. 74-458385. 
HELGA KJELDGÅRD, gårdejer, 
født d. 25.-1.-1935, datter af 
Metha og Hans Mortensen, gift 
d. 7.-5.-1955 med Svend Erik 
Kjeldgård, født d. 28.-10.-1931, 
søn af Kathrine og Christian 
Kjeldgård. Parret har børnene: 
Birthe, født d. 21.-3.-1956, Her
dis, født d. 20.-12.-1960, og An
ne, født d. 8.-10.-1975. S.E.K. døde i 1976.
H.K. overtog gården d. 1.-3.-1960 fra Auguste Jørgensen.
Areal 43 ha., heraf tilkøbt 20 ha. Der er forpagtet 8 ha.
Stuehuset er opført i 1965, det er restaureret og udvidet i 1973. Avlsbygningerne 
består af kvægstald fra 1960 ombygget til svinestald i 1966, svinestald fra 1960 æn
dret i 1966, svinestalde fra 1962, 1968 og 1973, lade fra 1971, maskinhus fra 1968 og 
gylletank. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 3.100 stk. årligt. Plantepro
duktionens salgsafgrøde er raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo og korn
tørreri med varm luft. På gården er ansat 1 fast medhjælper, og man har 1 skoledreng 
til hjælp. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

HØNSHØJVEJ 8, "BIRKELY", EL
STRUPSKOV, 6430 NORDBOG, 
tlf. 74-459234.
HANS VALENTIN, gårdejer, født 
d. 1.-3.-1964, søn af Tove og Kaj 
Valentin, gift d. 12.-5.-1988 med 
Sonja Marcussen, teknisk assistent, 
født d. 9.-7.-1965, datter af Mar
grethe og Viggo Marcussen. Par
ret har børnene: Allan, født d. 
26.-12.-1987, og Benni, født d. 
10.-7.-1989.
H.V. har været på Gråsten Land- 

brusskole, han hjælper jævnligt nabogårde med egne maskiner. Han overtog gården d.
1.-3.-1988 fra sin far Kaj Valentin. Gården er udflyttet fra Elstrup i 1773.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 23,6 ha., heraf 1 ha. skov. Der er forpagtet ialt 43,5 
ha. agerjord og 7 ha. græsareal.
Stuehuset er opført i 1924 og moderniseret i 1968. Avlsbygningerne består af kvæg
stald ombygget til halmlade i 1990, kvægstald fra 1972 ændret til tørreri og maskin
hus i 1988, svinestald ændret til pelseri i 1988, kornlade fra 1974 ændret til fårestald
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i 1988 samt maskinhus fra 1977. Gården drives med en minkproduktion på 200 avlsdyr, 
desuden er der 70 moderfår. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, hvede og byg. 
Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og korntørreri med varm luft. Maskinsta
tion bruges til skårlægning.

KATHOLMVEJ 2, "FJORDMOSE
GÅRD", DYNDVED, 6430 NORD
BORG, tlf. 74-458478.
PETER ANDRESEN, gårdejer, 
født d. 30.-8.-1938, søn af Minna 
og Hans Andresen, gift i 1965 
med Karin Petersen, medhjælpende 
hustru, født d. 31.-3.-1943, dat
ter af Christine og Christen 
Laue Petersen. Parret har børne
ne: Bente, født d. 14.-3.-1967, 
Hanne, født d. 6.-3.-1970, og Sti
ne, født d. 29.-5.-1980.

P.A. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1965, da der 
blev oprettet en del gårde ved jordfordeling i området.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 18 ha. Der er forpagtet 8 ha.
Stuehuset er opført i 1965, det er restaureret og udbygget i 1982. Avlsbygningerne 
består af kvægstald fra 1965 ombygget til svinestald i 1978, svinestald fra 1965 reno
veret i 1978, slagtesvinestald fra 1978, lade fra 1965 og maskinhus fra 1984. Gården 
drives med en svineproduktion på 50 årssøer, der produceres 1.000 slagtesvin årligt. 
Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetær
sker, plansilo og korntørreri med varm luft. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. 
P.A. ejer og driver også Lebølvej 20, som er på 13 ha. og blev købt i 1985.

KØBINGS MARKVEJ 29, KØBINGS
MARK, 6430 NORDBORG, tlf. 
74-451755.
BENT HJULER, gårdejer, født d. 
20.-1.-1929, søn af Therese og 
Hans Hjuler, bor sammen med 
Margit Frederiksen, korrespondent, 
født d. 2.-11.-1936, datter af Ot
tilie Elisabeth og Frederik Frede
riksen.
B.H. har været på Kærhave Land
brugsskole. Han overtog gården i 
1968 fra sin far Hans Hjuler.
Areal 22 ha., heraf tilkøbt 5,5 ha., der er 2 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1771 og ombygget i 1951. Avlsbygningerne består af kvægstald 
fra 1926 ændret til svinestald i 1986, svinestalde fra 1926, 1963 og 1980, lade fra 
1926 og maskinhus fra 1962. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 650 stk. 
årligt. Der er 5 traktorer, anpart i mejetærsker, anpart i markvandingslæg, plansilo og 
korntørreri med varm luft.

KØBINGSMARKVEJ 30, "VILDBØGEGÅRD", KØBINGSMARK, 6430 NORDBORG, tlf. 
74-450822.
JOHANNES JOHANSEN, gårdejer, født d. 6.-12.-1937, søn af Marie og Christian Jo
hansen, gift d. 22.-1.-1966 med Ingrid Bendixsen, bankassistent, født d. 21.-3.-1942, 
datter af Anna og Andreas Bendixen. Parret har børnene: Lis, født d. 22.-10.-1968, og 
Elin, født d. 26.-5.-1973.
J.J. overtog gården i januar 1966 fra sin far Christian Johansen. Nuværende ejer er 4. 
generation på gården.
Ejendomsskyld 1.850.000. Areal 23 ha., heraf tilkøbt 10 ha. Der er forpagtet 7 ha.
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teproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 3

"Vildbøgegård"s stuehus er opført 
i 1904, det er løbende modernise
ret og udvidet. Avlsbygningerne 
består af kvægstald fra 1942 om
bygget og udvidet i 1966, kvæg
stald fra 1976, svinestald fra 
1942 ændret i 1966, lade fra 
1904, maskinhus fra 1980, foder
hus fra 1976, indendørs køresilo 
og gylletank. Gården drives med 
en fedekalveproduktion, hvor der 
leveres ca. 110 stk. årligt. Plan

markvandingsanlæg, kornsilo og 
gylleudkørsel og skårlægning.

traktorer, anpart i mejetærsker, 1
korntørreri med varm luft. Maskinstation bruges til

KØBINGS MARKVEJ 41, KØBINGS
MARK, 6430 NORDBORG, tlf. 
74-450096.
TORSTEN BOYSEN, gårdejer, 
født d. 31.-1.-1968, søn af Anni 
og Niels Hansen Boysen.
T.B. er husbondafløser, han har 
været på Nibe og Gråsten land
brugsskoler. Han overtog gården 
d. 1.-9.-1990 fra Jørgen Christen
sen Kock. Gården er udflyttet 
fra Brandsbøl i 1850.
Ejendomsskyld 710.000. Areal 17 ha., heraf 1,5 ha. eng og 0,5 ha. skov. Der er for
pagtet 6 ha.
Stuehuset er opført i 1890, det er udvidet i 1946 og restaureret flere gange senest i 
1992. Avlsbygnignerne består af kvægstald, svinestald og lade, alle fra 1850, og æn
dret til svinestald i 1991. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 700 stk. 
årligt, desuden er der lidt ungkvæg. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo og 
korntørreri med kold luft.

KØBINGSMARKVEJ 54, "DAMGÅRD", KØBINGSMARK, 6430 NORDBORG, tlf. 74- 
451790.
JENS HANSEN, gårdejer, født d. 26.-3.-1934, søn af Marie og Christian Hansen, gift 
d. 10.-10.-1959 med Ellen Margrethe Clausen Good, medhjælpende hustru, født d. 
19.-6.-1937, datter af Anna og Claus Good. Parret har børnene: Christian, født d. 
19.-3.-1950, Bente, født d. 11.-4.-1951, Tove, født d. 7.-9.-1960, og Lene, født d. 
27.-9.-1962.
J.H. har været i repræsentantskabet for Slagteriregion Syd. Han overtog gården i 1959 
fra sin mor Marie Hansen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.000.0000. Areal 20 ha., heraf tilkøbt ialt 9 ha., der er 2 ha. eng. Der 
er forpagtet 12,5 ha.
Stuehuset er opført i 1937 og løbende moderniseret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1937 udvidet flere gange, svinestald fra 1937 ændret til kvægstald efter 
overtagelsen, hestestald fra 1988, lade fra 1937, maskinstation fra 1960 og udendørs 
køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 40 årskøer, 40 ugndyr og 22 slag- 
tekavle af racen SDM, desuden er der 6 avlsheste af racen Dansk Varmblod, de bruges 
bl.a. til ringridning. Der er 2 traktorer og 1 plansilo. Maskinstation bruges til en del 
af markarbejdet.

KÅDNERVEJ 5, "RINGELMOSEGÅRD", OKSBØL MARK, 6430 NORDBORG, tlf. 74- 
450504.
THOMAS PETERSEN HØRMANN, gårdejer, født d. 14.-12.-1946, søn af Mette Marie 
og Carl Hørmann, bor sammen med Anna M. H. Kørvell, økonomichef, født d. 6.-6.-
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1938, datter af Lone og Anker 
Kørvell.
Thomas P. Hørmann har været 
på Gråsten Landbrugsskole. Han 
overtog gården i 1977 fra sin far 
Carl Hørmann.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 
12 ha., heraf 2 ha. eng. Der er 
forpagtet 6 ha.
Stuehuset er opført i 1864 og 
restaureret flere gange senest i 
1978. Avlsbygningerne består af 

kvægstald fra 1864 ombygget til søer i 1978, svinestald fra 1864 ændret i 1977, svi
nestald fra 1979 og lade/maskinhus fra 1977. Gården drives med en svineproduktion på 
80 årssøer, der produceres 1.500 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder 
er raps, byg og hvede. Der er 2 traktorer.

KÄDNERVEJ 7, OKSBØL MARK, 
6430 NORDBORG, tlf. 74-490590. 
CARL HENNING HULVEI CARLS
SON, gårdejer, født d. 10.-5.- 
1952, søn af Anne Marie og 
Frants Karlsson.
C.H.H.C. har været på Gråsten 
Landbrugsskole, han er i repræ
sentantskabet for Slagteriregion 
Syd. Han overtog gården d. 1.- 
7.-1978 fra sin far Frants Karls
son. Nuværende ejer er 5. gene
ration på gården, som blev udflyttet fra Broballe i begyndelsen af 1800-tallet. 
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 21 ha. Der er forpagtet 9 ha.
Stuehuset er opført i 1904 og moderniseret i 1983. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra omkr. 1800 renoveret i 1953 og ændret til sostald i 1990, svinestald fra 
1988, lade fra 1800 ombygget til svinestald i 1963, maskinhus fra 1978, gastæt silo og 
gylle tank. Gården drives med en svineproduktion på 70 årssøer, der produceres 1.550 
slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 2 traktorer, 1 
mejetærsker og korntørreri med kold luft. Maskinstation bruges til skårlægning.

LAMMEHAVEN 2, ELSTRUP, 
6430 NORDBORG, tlf. 74-458658. 
KNUD JACOBSEN, gårdejer, 
født d. 13.-4.-1944, søn af Doris 
og Peter Jacobsen, gift d. 
17.-5.-1969 med Inge Marie Han
sen, rengøringsassistent, født d. 
30.-4.-1948, datter af Anna og 
Christen Hansen. Parret har bør
nene: Jens Jørn, født d. 1.-2.-1971, 
og Anne Mette, født d. 22.-4.-1973. 
K.J. har været på Gråsten Land

brugsskole. Han overtog gården i oktober 1980 fra Lone Chistensen.
Ejendomsskyld 760.000. Areal 10 ha. Der er forpagtet ialt 32,5 ha., de 28 ha. er 
I.M.J.'s hjemsted. Stuehuset er opført i 1935. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 
1935 renoveret i 1981, svinestald ændret til kvægstald i 1981, lade fra 1935 ændret til 
ungdyrstald i 1982 og udvidet i 1984 samt lade/maskinhus fra 1981. Gården drives med 
en kvægproduktion på 23 årskøer, 25 ungdyr og 12 slagtekalve af racen RDM, desuden 
er der 2 heste, som bruges til ringridning. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, 
raps og byg. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 kornmagasin, plansilo og korntørreri 
med varm luft. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
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LANGAGER 2, "LANGAGER", PØL MARK, 6430 NORDBORG, tlf. 74-451412.
DAGNY og CHRESTEN BONEFELD, gårdejere. C.B. er født d. 25.-12.-1939, søn af 
Cathrine og Olav J. Bonefeld, gift d. 11.-7.-1964 med Dagny Petersen, medhjælpende 
hustru, født d. 16.-11.-1943, datter af Dagmar og Jørgen Petersen. Parret har børne
ne: Annette, født d. 8.-5.-1965, Jørgen Olav, født d. 1.-5.-1970, og Christina, født d. 
12.-3.-1973.
C.B. har været på Gråsten Landbrugsskole, han er formand for Slagteriregion Syd 
samt Slagteriernes Fællesindkøb og de derved tilknyttede tillidsposter. Parret overtog 
gården d. 1.-7.-1964 fra Dagmar og Jørgen Petersen. Nuværende ejere er 4. genera
tion på gården, som blev udflyttet fra Pøl omkr. år 1800.
Ejendomsskyld 3.550.000. (Sidst tilkøbte ikke medregnet.) Areal 71,8 ha., der er til
købt ialt 22 ha., heraf 7 ha. frijord. Der er forpagtet 22 ha.
Stuehuset er opført i 1800 og løbende moderniseret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1800 renoveret i 1906 og ændret til svinestald i 1971, hønsehus fra 1965 
ombygget til svinestald i 1970, svinestald fra 1900 ombygget til andre formål, svine
stald fra 1966 renoveret i 1980, svinestald fra 1978 renoveret i 1991, svinestald fra 
1991, lade fra 1900, maskinhus fra 1974 og 2 gylletanke. Gården drives med en svine
produktion på 220 årssøer, der produceres 5.500 slagtesvin årligt. Planteproduktionens 
salgsafgrøde er raps. Der er 5 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, korntørreri med 
varm luft samt halmfyr. På gården er ansat 1 fodermester og 1 fast medhjælper, des
uden er der en ekstra medhjælper i sommerhalvåret. Maskinstation bruges til skår
lægning. C.B. ejer og driver også Gammel Skovvej 19, som er på 24,6 ha. og vurderet 
til 1.500.000. Der blev i 1988 bygget sostald og gylletank. Jorden og avlsbygningerne 
drives fra hovedparcellen.

LERVANDSTEDVEJ 2, "NEDER- 
LUNDGAARD", HARDERSHØJ, 
6430 NORDBORG, tlf. 74-453147. 
JES CHRISTIAN TORRE JESSEN, 
gårdejer, født d. 5.-3.-1942, søn 
af Margrethe og Lorens Jessen, 
gift d. 17.-2.-1968 med Margre
the Bonde, medhjælpende hustru, 
født d. 26.-2.-1946, datter af 
Ebba Maquaritta og Frederik Bon
de. Parret har børnene: Tina, 
født d. 20.-5.-1970, Ulla, født d. 
17.-9.-1973, og Lorens, født d. 
8.-2.-1977.

J.C.T.J. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-1.-1972 fra 
sin far Lorens Jessen. Nuværende ejer er 4. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 53 ha., heraf tilkøbt 20 ha., der er 3 ha. skov og eng. 
Der er forpagtet ialt 8,7 ha.
Stuehuset er opført i 1883, det er restaureret i 1924 og senere moderniseret. Avls
bygningerne består af kvægstald fra 1924 ændret til kalvestald i 1974, kvægstald fra 
1973, svinestald fra 1924 indrettet til halmlade i 1980, lade fra 1924 udbygget i 1978, 
maskinhus fra 1924 renoveret i 1968 og indendørs køresilo. Gården drives med en 
kvægproduktion på 41 årskøer, 45 ungdyr og 20 slagtekalve af racen Jersey. Plante
produktionens salgsafgrøder er hvede, byg og raps. Der er 4 traktorer, kornsilo, korn
tørreri med varm luft samt halmfyr. Man har 1 skoledreng til hjælp. Maskinstation 
bruges til lidt af markarbejdet.

LILLEMADEVEJ 1, "JÆGERLUNDGÅRD", STOLBROLYKKE, 6430 NORDBORG, tlf. 
74-458784.
ERVIN CHRISTIAN JØRGENSEN, gårdejer, født d. 2.-6.-1947, søn af Frederikke og 
Jørgen Jørgensen, gift d. 5.-10.-1973 med Birgit Nielsen, kontorassistent i forret
ningen, født d. 18.-1.-1953, datter af Astrid og Svend Nielsen. Parret har børnene: 
Henrik, født d. 1.-1.-1974, Heidi, født d. 3.-8.-1976, og Helle, født d. 6.-7.-1984.



-215-

Ervin C. Jørgensen har været på 
Gråsten Landbrugsskole, han dri
ver maskinstation og maskinhan
del med im- og eksport, siden 
1985 er maskinstationen drevet 
særskilt under navnet "Stolbrolyk- 
ke Maskinstation ApS". E.C.J 
overtog gården d. 1.-4.-1973 fra 
sin far Jørgen Jørgensen. Gården 
er udflyttet fra Stolbro i 1936. 
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 
24,5 ha., heraf 8,5 ha. skov og 
eng. Der er forpagtet 75 ha. 
Stuehuset er opført i 1936, det 
er senere tilbygget og modernise
ret især i 1983. Der er aftægts
bolig fra 1973 beliggende på Lil-

lemadevej 1A. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1936 ombygget til svinestald i 
1975, svinestald fra 1936 ombygget til maskinstationsdrift efter 1973, værkstedsbyg
ning fra 1979, lade fra 1936 og maskinhus fra 1985. Gården drives med en 
slagtesvineproduktion på 1.000 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, 
hvede og byg. Der er halmfyr på gården, og E.C.J. er en af initiativtagerne til 
rejsning af 2 vindmøller på ejendommen Spanbro 13. Maskinstation har alle nødvendige 
maskiner til en moderne drift. På vækstedet er der 3 uddannede traktormekanikere, 
og til maskinstationsarbejdet er der 6 faste ansatte og 10-20 deltidsansatte. 
E.J. ejer og driver også Spanbo 13, som er på 30 ha. og vurderet til 1.500.000, den 
blev købt i 1975. Bygningerne benyttes til kornopbevaring, korntørring og maskinhus.

LILLEMADEVEJ 5, "MIDTAGERGÄRD", STOLBROLYKKE, 6430 NORDBORG, tlf. 
74-458311.
NIELS PAULSEN, gårdejer, født d. 21.-8.-1938, søn af Elvine og Asmus Paulsen, gift i 
1963 med Marianne Simony, lærer, født d. 27.-10.-1937, datter af Marianne og Viggo 
Simony. Parret har børnene: Susanne, født d. 9.-9.-1963, Birgitte, født d. 11.-12.-1966, 
og Anne Mette, født d. 25.-5.-1974.
N.P. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1963 fra Claus 
Jørgensen.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 31 ha., heraf tilkøbt 14 ha. Der er forpagtet 21 ha. 
Stuehuset er opført i 1896 og moderniseret efter overtagelsen. Avlsbygningerne består 
af kvægstald fra 1943 ombygget flere gange senest i 1968 til svinestald, svinestald 
ændret og fornyet, nye svinestalde bygget i takt med behovet, lade fra 1928, maskin
hus og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 150 årssøer, der produceres 
3.500 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 3 traktorer, 1 
mejetærsker, plansilo, korntørreri med varm luft og vindmølleanparter. På gården er 
ansat 1 fast medhjælper. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

LILLEMADEVEJ 7, STOLBROLYKKE, 6430 NORDBORG, tlf. 74-458521.
ANTHON MØLLER JØRGENSEN, gårdejer, født d. 11.-4.-1935, søn af Dorthea og 
Jørgen Jørgensen, gift d. 25.-10.-1958 med Else Marie Brodersen, medhjælpende 
hustru, født d. 26.-7.-1935, datter af Henni og Broder Brodersen. Parret har børnene: 
Inger, født d. 24.-9.-1959, Erik, født d. 3.-2.-1963, og Jørgen, født d. 1.-1.-1969.
A.M.J. har været på Gråsten Landbrugsskole, han har været i bestyrelsen for Den 
Alsiske Landboforening. Han overtog gården d. 1.-5.-1962 fra Jørgen Bertelsen.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 23,5 ha., heraf tilkøbt ialt 13 ha. Der er forpagtet 3 
ha. Stuehuset er opført i 1912, det er ombygget i 1975 og siden moderniseret. Avls
bygningerne består af sostalde fra 1962 og 1973, svinestald fra 1912 ombygget til 
kostald i 1962 og ændret igen til svinestald i 1969, udvidet i 1979 og ombygget i 1988, 
svinestald fra 1962, slagtesvinestald fra 1977, lade fra 1912, maskinhus fra 1978 og 
gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 92 årssøer, der sælges 800 små
grise og 1.500 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, hvede og
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byg. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, kornsiloer, korntørreri med varm luft samt 
kulfyr. Maskinstation bruges til skårlægning.
A.M.J. ejer og driver også Kobberholmvej 35, som er på 7,2 ha. og vurderet til 
550.000, den er købt i 1990.

Jensen. Parret har sønnen Søren Theodor, født d. 28.-12.-

LILLEMADEVEJ 9, "KRAG- 
RØJGAARD", STOLBRO- 
LYKKE, 6430 NORDBORG, 
tlf. 74-458044.
HANS RASMUSSEN, gård
ejer, født d. 28.-5.-1951, 
søn af Annelise og Theodor 
Christian Rasmussen, gift 
d. 23.-10.-1976 med Bodil 
Jensen, gårdejer/plejeassi- 
stent, født d. 28.-2.-1954, 
datter af Hilda og Richard 

1982.
B.R. er medlem af skolebestyrelsen for Hjordspringskolerne. H.R. har været på Grå
sten Landbrugsskole, han er i repræsentantskabet for Kløvermælk og medlem af regn
skabsudvalget i Landboforeningen Als og Sundeved samt for Kvægbrug i Landbogården 
Åbenrå. Han overtog gården d. 1.-6.-1977 fra sin mor Annelise Rasmussen. Nuværende 
ejer er 3. generation på gården, som er udflyttet fra Stolbro i 1852.
Ejendomsskyld 2.550.000. Areal 39 ha., heraf tilkøbt 6 ha., der er 2 ha. eng og 1 ha. 
skov. Der er forpagtet 35 ha.
Stuehuset er opført i 1852 og moderniseret fra 1980-90. Avlsbygningerne består af 
kvægstald fra 1852 ombygget i 1957 og udvidet i 1973 og 1979, svinestald ombygget 
til kvægstald, lade fra 1852 siden renoveret, maskin- og foderhus fra 1979 samt uden
dørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 56 årskøer, 70 ungdyr og 30 
slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, hvede og malt
byg. Der er 4 traktorer og 1 mejetærsker. På gården er ansat 1 fodermester. Maskin
station bruges til lidt af markarbejdet.

LUNDENVEJ 12, "LUNDSGAARD", LUNDEN, 6430 NORDBORG, tlf. 74-450199.
HANS MATTHIESEN, gårdejer, født d. 14.-7.-1921, søn af Kathrine Matthiesen, gift d. 
18.-6.-1946 med Marie Schmidt, medhjælpende hustru, født d. 14.-5.-1923, datter af 
Anne Margrethe og Chresten Schimdt. Parret har børnene: Kirsten Margrethe, født d. 
16.-4.-1952, og Christian, født d. 3.-4.-1956.
H.M. forpagtede gården i 1946 og overtog den i 1990 fra sin mor Kathrine Matthiesen. 
Nuværende ejer er 14. generation på gården, som kom i slægtens eje i 1542. 15 ha. 
fra gården er solgt til Danfoss' Lunden-afdeling.
Areal 23 ha., der er bortforpagtet 8 ha.
Stuehuset er opført i 1887 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1912 siden renoveret, lade fra 1909 renoveret i 1967 samt svinestald. Gården 
drives udelukkende med planteproduktion bestående af raps, hvede og byg. Der er 1 
traktor, 1 mejetærsker og plansilo. Maskinstation bruges til skårlægning.

LUNDEN VEJ 21, "ENGGÅRDEN", 
LUNDEN, 6430 NORDBORG, tlf. 
74-451016.
CHRISTEN SKOV MATTHIESEN, 
gårdejer, født d. 2.-5.-1938, søn 
af Helga og Matthias Matthie
sen, gift d. 26.-6.-1965 med Me
rete Zachariassen, medhjælpende 
hustru, født d. 8.-2.-1944, datter 
af Christine og Hans Zacharias
sen. Parret har børnene: Erik, 
født d. 13.-11.-1966, Inger, født
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d. 24.-7.-1968, og lette, født d. 22.-7.-1972.
C.S.M. er chauffør ved Nordborg Kommune, han har været på Ladelund Landbrugssko
le og er medlem af Havnbjerg Sogns Menighedsråd. Han forpagtede gården i 1965 og 
købte den i 1972 af sin far Matthias Matthiesen. Nuværende ejer er 3. generation på 
gården.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 18 ha., heraf 1 ha. eng. Der er forpagtet 22 ha.
Stuehuset er opført i 1924. Avlsbygningerne brændte i 1989 undtagen svinestalden fra 
1978, desuden er der garage og værksted fra 1964, maskinhus fra 1990 og gylletank. 
Gården drives med en slagtesvineproduktion på 1.500 stk. årligt. Planteproduktionens 
salgsafgrøder er raps, ærter, hvede og byg. Der er 3 traktorer og 1 mejetærsker. 
Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

LUSIGVEJ 14, "TOFTEGÅRD", BROBALLE, 6430 NORDBORG, tlf. 74-451980.
MADS SCHMIDT ERIKSEN, gårdejer, søn af Kathe og Chresten Eriksen, gift d. 18.-4.- 
1962 med Margrethe Damgård Jensen, medhjælpende hustru, født d. 15.-4.-1935, dat
ter af Mary og Julius Aksel Jensen. Parret har børnene: Mette, født d. 29.-11.-1963, 
og Mads, født d. 2.-10.-1965.
Begge ægtefæller har været på Gråsten Landbrugsskole, M.S.E. er i bestyrelsen for 
Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården i 1962 fra sin far Chresten Eriksen. Nu
værende ejer er 10. generation på gården, som kom i slægtens eje omkr. 1750. 
Ejendomsskyld 3.500.000. Areal 56,5 ha., heraf tilkøbt 6 ha., der er 2 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1852, det er restaureret i 1944 og derefter løbende vedligeholdt. 
Der er aftægtsbolig og medhjælperhus til gården. Avlsbygningerne består af sostald 
fra 1980, svinestalde fra 1966 og 1973, maskinhuse fra 1974 og 1986 samt 2 gylle
tanke, en del af avlsbygningerne nedbrændte i 1990. Gården drives med en svinepro
duktion på 220 årssøer, der produceres 4.800 slagtesvin årligt, desuden er der 5 hopper 
og 1 hingst af racen Shetlandspony. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 4 
traktorer, 1 mejetærsker, gastæt kornsilo og halmfyr. På gården er ansat 1 fast med
hjælper. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

LUSIG VEJ 16, "ELKIÆRGÅRD", 
BROBALLE MARK, 6430 NORD
BORG, tlf. 74-451136.
OSKER LUND, gårdejer, født d. 
6.-3.-1956, søn af Marie og Jens 
Nicolai Lund, gift d. 2.-6.-1990 
med Bente Loff, sygeplejerske, 
født d. 22.-9.-1964, datter af 
Christine og Christian Loff.
O.L. har været på Gråsten Land
brugsskole, han er i bestyrelsen 
for Grænseegnens Pelsdyravlerfor
ening og medlem af Skatteanke
nævnet for Nordborg Kommune. 
Han overtog gården d. 1.-4.-1985 

fra sin far Jens Nicolai Lund. Nuværende ejer er 3. generation på gården. 
Ejendomsskyld 2.050.000. Areal 45 ha., heraf 2,5 ha. skov. Der er forpagtet 1,5 ha. 
Stuehuset er opført i 1850 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1900 forbedret i 1937 og ombygget i 1958, svinestald fra 1900 ændret til 
kvægstald i 1987, 8 minkhaller bygget fra 1984-87, maskinhus fra 1979 og lade. Går
den drives med en kvægproduktion på 48 årskøer, 70 ungdyr og 24 tyrekalve af racen 
Jersey, minkbestanden er på 740 tæver. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, 
byg og ærter. Der er 3 traktorer og 1 mejetærsker. På gården er ansat 1 fast med
hjælper. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

LYNGMOSEVEJ 5, "GJOLSGAARD", LUNDEN, 6430 NORDBORG, tlf. 74-451017. 
JOHANNES DIEDERICHSEN, gårdejer, født d. 12.-7.-1932, søn af Cathrine Johanne og 
Peter Diederichsen.
J.D. har været på Korinth Landbrugsskole. Han overtog gården i 1966 fra Anna Peter-
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sen. Ejendomsskyld 1.950.000. 
Areal 65,6 ha., heraf 13 ha. eng. 
"Gjolsgaard"s stuehus er opført i 
1874 og løbende restaureret. 
Avlsbygningerne består af kvæg
stald og lade, begge fra 1927, 
svinestalde fra 1965 og maskin
hus fra 1986. Gården drives med 
en svineproduktion på 15 årssøer, 
der produceres 275 slagtesvin år
ligt. Planteproduktionens salgsaf
grøder er raps, hvede, byg og 
ærter. Der er 4 traktorer, 1 me

jetærsker, 1 markvandingsanlæg, kornsilo, korntørreri med varm luft, halmfyr og vind
mølleanparter. Maskinstation bruges til skårlægning.

LØNSØMADEVEJ 21, HOLMMARK, 
6430 NORDBORG, tlf. 74-451581. 
HANS ERIK CLAUSEN, gårdejer, 
født d. 22.-6.-1962, søn af Jo
hanne og Erik Clausen, gift d. 
3.-11.-1990 med Helle Brock, 
husmor, født d. 11.-12.-1966, 
datter af Karen Marie og Bent 
Brock. Parret har børnene: Kri
stina, født d. 14.-6.-1986, og 
Sandra, født d. 8.-7.-1990.
H.E.C. har været på Tønder
Landbrugsskole. Han overtog gården i 1988 fra sin far Erik Clausen. Nuværende ejer 
er 4. generation på gården, hvorfra der drives maskinstation og entreprenørvirksomhed 
på 30. år.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 18,6 ha., heraf 1 ha. skov og eng.
Stuehuset er opført i 1902 og løbende moderniseret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1900, svinestald fra 1930 ombygget til værksted, maskinhus fra 1980 og lade. 
Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af raps, hvede og byg. Der 
er 5 traktorer, 2 rendegravere, 3 halmpressere, 2 skårlæggere samt andre moderne 
maskiner til landbrugsarbejde. Omregnes de ansatte til fuldtids, er der 6 mand.

MIDTVEJ 1, STERNING, 
6430 NORDBORG, tlf. 
74-458685.
HANS CLAUSEN GOOD, 
gårdejer, født d. 3.-5.-1945, 
søn af Christiane og Johan
nes Clausen Good, gift d. 
2.-10.-1970 med Ruth Sol
veig Birgitte Thomsen, sy
geplejerske, født d. 3.-5.- 
1947, datter af Johanne og 
Hans Thomsen. Parret har

børnene: Jens, født d. 11.-10.-1971, og Johannes, født d. 21.-1.-1975.
H.C.G. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården i 1972 fra sin far
Johannes Clausen Good. Nuværende ejer er 3. generation på gården.
Areal 38 ha., heraf tilkøbt ialt 20 ha. og 2 ha. skov, der er 5 ha. skov og eng.
Stuehuset er opført i 1785 og moderniseret efter 1972. Der er aftægtsbolig, som er 
ca. 200 år gammel. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestalde, begge fra 1785 
ændret i 1969 og indrettet til svin i 1974, svinestald fra 1976, lade fra 1785, maskin
hus fra 1984, foderhus og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 50 års
søer, der sælges 1.000 smågrise årligt, desuden er der 9 ammekøer, 12 ungdyr og 4
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slagtekalve af racen Charolais. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter, 
hvede og byg. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, korntørreri med varm luft 
samt halmfyr. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
H.C.G. ejer og driver også Stevning Nordvej 2, som er på 29 ha., der er frasolgt 3 ha.

MØLLEGADE 2, HOLM, 6430 
NORDBORG, tlf. 74-450993.
CHRESTEN JOHNSEN, gårdejer, 
født d. 28.-1.-1944, søn af Anna 
Sofie og Hans Johnsen, gift d. 
21.-7.-1973 med Kaja Mortensen, 
husmor, født d. 31.-8.-1950, dat
ter af Sofie og Jørgen Morten
sen.
C.J. overtog gården i 1975 fra 
sin far Hans Johnsen. Nuværende 
ejer er 5. generation på gården.

Ejendomsskyld 1.650.000. Areal 43,5 ha., heraf tilkøbt ialt 23 ha., der er 1,5 ha. skov 
og eng.
Stuehuset er restaureret i 1975. Der er særskilt aftægtshus til gården. Avlsbygninger
ne består af kvægstald ændret til halmfyrsrum, svinestalde fra 1965, 1968, 1971 og 
1978, garage fra 1988, lade fra 1947, maskinhuse fra 1975 og 1980 samt gylletank. 
Gården drives med en slagtesvineproduktion på 1.650 stk. årligt. Planteproduktionens 
salgsafgrøder er raps, byg, rug og hvede. Der er 2 traktorer, plansilo, korntørreri med 
varm luft samt halmfyr. Maskinstation bruges til mejetærskning.
K.J. ejer og driver også Lervandstedvej 1, som er på 11,5 ha.

MØLLEGADE 15, "LUNDSBJERGGÅRD", HOLM, 6430 NORDBORG.
PETER PETERSEN JOLLMAND, gårdejer, født d. 18.-4.-1907, søn af Anne Jensine og 
Peter Jollmand.
P.P.J. overtog gården i 1974 efter sin far Peter Joldmand. Gården har været i slæg
tens eje sidne 1450.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 30 ha. Der er bortforpagtet 25 ha.
Stuehuset er opført i 1732. Avlsbygningerne består af kvægstald, svinestald og lade, 
alle fra 1730. Besætningen består af 3 ammekøer af racen DRM. Der er 1 traktor.

MØLLEGADE 21, HOLM, 6430 NORDBORG, tlf. 74-450927.
CHRISTEN HANSEN SCHMIDT, gårdejer, født d. 25.-7.-1944, søn af Dorothea og Chri
stian Hansen Schimdt, gift d. 22.-5.-1971 med Grethe Møller, børnehavelærer, født d. 
6.-2.-1947, datter af Marie og Peter Møller. Parret har børnene: Ann, født d. 5.-1.- 
1974, og Renathe, født d. 23.-8.-1975.
S.H.S. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården i 1970 fra sin far 
Christian Hansen Schmidt. Nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 23 ha., heraf tilkøbt 19 ha., der er 1 ha. skov og eng. 
Der er forpagtet 30 ha.
Stuehuset er opført i 1864 og udvidet med aftægtsafdeling i 1970. Avlsbygningerne 
består af kvægstald fra 1906 ombygget til svinestald i 1973, svinestald fra 1906 om
bygget i 1973, svinestald fra 1973, garage fra 1989, lade fra 1906 ændret til svine
stald i 1973, desuden er der maskinhus, alle bestående avlsbygninger er i 1990-91 
ændret til lager for en begyndende kartoffelproduktion, der er påbegyndt et byggeri 
på 1.200 m2 til køle-, sorterings- og lagerrum. Gården drives udelukkende med plante
produktion bestående af kartofler, raps, hvede, byg og rug. Der er 2 traktorer, 1 
mejetærsker, vindmølleanparter og specialmaskiner til professionel kartoffelavl. På 
gården er ansat 1 deltidsmedhjælper. Maskinstation bruges til skårlægning. C.H.S. 
mejetærsker for andre.

MØLLEGADE 62, "TROELSGÅRD", HOLM, 6430 NORDBORG, tlf. 74-491757 og 
74-491843.
HANS CHRISTIAN JESSEN, gårdejer, født d. 11.-10.-1962, søn af Gerda og Christian
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Jessen, gift d. 30.-9.-1989 med 
Esle Margrethe Nørrelykke, opti
ker, født d. 26.-2.-1963, datter 
af Grethe og Jens Jensen Nørre
lykke. Parret har datteren Anne
mette, født d. 9.-7.-1989.
Hans C. Jessen har været på Tøn
der og Gråsten landbrugsskoler. 
Han overtog gården d. 10.-8.-1988 
fra Christian Philipsen.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 
23 ha.

Stuehuset er restaureret omkr. 1943. Gården blev d. 18.-8.-1942 bombet og delvis 
jævnet med jorden. Avlsbygningerne består af 2 kvægstalde fra 1943 og 2 fra 1965, 4 
svinestalde med moderne smågriseproduktion, hvoraf den ene blev renoveret i 1989, 
lade fra 1943, maskinhus og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 120 
årssøer, der sælges 2.500 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, 
hvede, byg og rug. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo og korntørreri med 
varm luft. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

MØLLEGADE 68, HOLM, 6430 
NORDBORG, tlf. 74-451165.
CHRISTIAN JESSEN, gårdejer, 
født d. 4.-11.-1933, søn af Eleo
nora og Christian Jessen, gift d. 
4.-11.-1961 med Gerda Jørgensen, 
medhjælpende hustru, født d. 
14.-6.-1941, datter af Ingeborg 
og Hans Jørgen Jørgensen. Par
ret har børnene: Hans Christian, 
født d. 11.-10.-1962, Jes Erik, 
født d. 16.-4.-1966, og Claus, 
født d. 24.-3.-1979. C.J. har været på Gråsten Landbrugsskole, han er medlem af Nord
borg Menighedsråd. Han forpagtede gården i 1962 og købte den i 1966 af sin far Chri
stian Jessen. Nuværende ejer er 4. generation på gården, som er fra 1750.
Ejendomsskyld 1.950.000. Areal 32,5 ha.
Stuehuset er ændret i 1900 og derefter løbende restaureret. Der er særskilt aftægts
hus til gården. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1860 ombygget i 1953 og æn
dret til svinestald i 1990, svinestald fra 1942 renoveret i 1968, svinestalde fra 1970 og 
1984, lade fra 1860 renoveret i 1953 og gylletank. Gården drives med en slagtesvine- 
produktion på 2.000 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 2 
traktorer, kornsilo og korntørreri med varm luft. Maskinstation bruges til lidt af 
markarbejdet.

MØLLEGADE 73, HOLM, 6430 NORDBORG, tlf. 74-451156.
NIELS ANDRESEN, gårdejer, født d. 22.-4.-1929, søn af Ellen og Andreas Andresen, 
gift d. 10.-9.-1966 med Kathrine Ratenborg Johansen, kantinemedhjælper, født d. 
25.-5.-1942, datter af Clara og Jens Ratenborg Johansen. Parret har børnene: Susanne, 
født d. 24.-11.-1962, Gitte, født d. 10.-2.-1965, og Anette, født d. 6.-9.-1967.
N.A. overtog gården d. 1.-6.-1961 fra sin far Andreas Andresen. Nuværende ejer er 5. 
generation på gården.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 36 ha., heraf 2 ha. skov og eng.
Stuehuset er opført i 1963 og udvidet i 1974. Der er særskilt aftægtshus til gården. 
Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1842 ombygget til svinestald i 1985, det 
gamle stuehus fra 1842 er ombygget til svinestald i 1962, der er svinestald ombygget 
til maskinhus, lade fra 1952 og foderhus. Gården drives med en slagtesvineproduktion 
på 600 stk. årligt, desuden er der 7 ammekøer af racen SDM. Planteproduktionens 
salgsafgrøder er raps, hvede og rug. Der er 2 traktorer, kornsilo og korntørreri med 
varm luft. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
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MØLLEGADE 74, "DAMKÆR", 
HOLM, 6430 NORDBORG, tlf. 
74-451546.
HANS JESSEN, gårdejer, født d. 
2.-11.-1938, søn af Anne Marie 
og Mads Jessen, gift i 1966 med 
Johanne Sophie Kongsted, hjem
mehjælper, født d. 9.-5.-1942, 
datter af Helene og Hans Chri
stian Kongsted. Parret har bør
nene: Svend, født d. 23.-10.-1967, 
Ghita, født d. 4.-11.-1969, og 
Anne, født d. 5.-1.-1975.
H.J. har været på Gråsten Land

brugsskole, han er medlem af regnskabsudvalget under Landboforeningen. Han forpag
tede gården i 1966 og overtog, den i 1970 fra sin far Mads Jessen. Nuværende ejer er 
3. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 33 ha., heraf 1 ha. eng.
Stuehuset er restaureret i 1900 og derefter løbende moderniseret. Der er særskilt 
aftægtshus til gården. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1900 ombygget til 
svinestald i 1979, svinestald fra 1900 renoveret i 1956 og 1979, lade renoveret og 
udvidet, maskinhus fra 1985 og foderhus. Gården drives med en slagtesvineproduktion 
på 1.800 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 2 traktorer, 
kornsilo og korntørreri med varm luft. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

MØLLEGADE 82, HOLM, 6430 
NORDBORG, tlf. 74-450359.
ANDREAS ANDRESEN, gårdejer, 
født d. 1.-9.-1930, søn af Ellen 
og Andreas Andresen, gift d. 
8.-2.-1934 med Helga Hune Chri
stensen, husmor, født d. 30.-8.- 
1941, datter af Karen og Peter 
Christensen. Parret har datteren 
Maja, født d. 1.-4.-1970.
A.A. har været på Kalø Land
brugsskole. Han overtog gården i 
1963 fra Karen Skau.
Areal 30 ha., heraf 2 ha. skov 
og eng.
Stuehuset er restaureret i 1930 og udbygget med aftægtsafdeling i 1952. Avlsbygnin
gerne består af kvægstald ændret til svinestald i 1965, løsdriftsstald fra 1964, maskin
hus fra 1983, lade, indendørs køresilo og gylletank. Gården drives med en slagtesvine
produktion på 900 stk. årligt, desuden er der 5 ammekøer, 20 ungdyr og stude af 
blandet race. Der er 3 traktorer, 1 kornsilo, korntørreri med varm luft og 1 vind
mølle. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

MØLLEGADE 99, "BISTOFT", HOLM, 6430 NORDBORG, tlf. 74-453789.
MADS JENSEN STEG, gårdejer, født d. 4.-7.-1948, søn af Astrid og Jens Steg, gift d. 
14.-1.-1975 med Inge Lund Henriksen, økonoma, født d. 21.-6.-1949, datter af Minna 
og Alfred Lund Henriksen. Parret har børnene: Birgit, født d. 26.-11.-1975, og Heidi, 
født d. 27.-1.-1979.
M.J.S. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården i 1984 fra sin far 
Jens Steg. Nuværende ejer er 6. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 44 ha., heraf 6 ha. skov og græsareal.
Stuehuset er opført i 1870 og løbende restaureret. Der er aftægtsbolig fra 1912. Avls
bygningerne består af kvægstald fra 1920 ændret til svinetald i 1984, hestestald fra 
1938 ændret til svinestald i 1956, svinestald fra 1908 ændret i 1976, hønse- og duehus 
fra 1968, garage fra 1971, lade fra 1925, 4 minkhaller bygget fra 1980-85 samt ma-
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skinhus. Gården drives med en svineproduktion på 70 årssøer, der sælges 1.600 små
grise årligt, desuden er der en minkbestand på 300 tæver. Planteproduktionens salgs
afgrøder er raps, hvede, byg og rug. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, nødvendige 
maskiner til pelseri, kornsilo og korntørreri med varm luft. Maskinstation bruges til 
lidt af markarbejdet.

MØLLETOFTEN 20, "LERLAND- 
GAARD", SVENSTRUP, 6430 
NORDBORG, tlf. 74-456315.
ERIK LEHMANN, gårdejer, født 
d. 1.-7.-1938, søn af Agnethe og 
Nicolai Lehmann, gift d. 10.-3.- 
1963 med Birthe Hansen, hjemme
hjælper, født d. 4.-1.-1942, dat
ter af Margrethe Marie og Chri
stian Hansen. Parret har børne
ne: Connie, født d. 7.-12.-1963, 
og Finn, født d. 19.-9.-1966.

E.L. er portner på Danfoss og har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog 
gården d. 1.-7.-1964 fra Lauritz Christensen. Gården er udflyttet fra Svenstrup i 1979, 
den blev kaldt "Den gamle Alsingergård".
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 21 ha. Der er forpagtet 1,5 ha.
Stuehuset er opført i 1979. Der er særskilt aftægtshus til gården. Avlsbygningerne 
består af lade fra 1978 og maskinhus fra 1977. Gården drives udelukkende med plan
teproduktion bestående af byg, hvede og raps. Der er 2 traktorer og halmfyr. Maskin
station bruges til høst.

NEDERBALLE 8, BRANDSBØL, 
6430 NORDBORG, tlf. 74-451023. 
PETER HANSEN SCHMIDT, gård
ejer, født d. 5.-5.-1938, søn af 
Anna og Frederik Schmidt, gift 
d. 30.-1.-1958 med Vera Andre
sen, medhjælpende hustru, født 
d. 16.-6.-1937, datter af Hansine 
og Christian Andresen. Parret 
har børnene: Ilse, født d. 8.-2.- 
1959, og Bente, født d. 16.-2.- 
1965.
P.H.S. forpagtede gården i 1963 og købte den d. 1.-7.-1968 fra sin far Frederik 
Schmidt. Nuværende ejer er 12. generation på gården, som kom i slægtens eje i 1555. 
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 40 ha., heraf 4,6 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1864 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald renoveret i 1950'erne og ændret til svinetald i 1969, svinestalde fra 1949 og 
1974, lade renoveret i 1950'erne, maskinhus fra 1975 og halmlade fra 1987. Gården 
drives med en svineproduktion på 48 årssøer, der produceres 900 slagtesvin årligt. 
Planteproduktionens salgsafgrøder er raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, 
korntørreri med varm luft og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af mark
arbejdet.

NEDERVEJ 25, MJELSMARK, 6430 NORDBORG, tlf. 74-451384.
PETER HERMANN JEPSEN, gårdejer, født d. 23.-9.-1931, søn af Anna Bertha og 
Marcus Jepsen, gift d. 28.-5.-1956 med Anne Margrethe Thomsen, medhjælpende hu
stru, født d. 26.-3.-1933, datter af Anna Margrethe og Christian Thomsen. Parret har 
børnene: Tove, født d. 18.-2.-1956, og Rigmor, født d. 23.-3.-1959.
A.M.J. er formand for Oksbøl Sogns Menighedsråd.
P.H.J. overtog gården i 1964 fra Heinrich Madsen.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 25 ha., heraf tilkøbt 9 ha. Der er forpagtet ialt 12 ha. 
Stuehuset er opført i 1913 og ombygget i 1954. Avlsbygningerne består af kvægstald
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fra 1913 udvidet i 1965, svinestald fra 1850 ombygget i 1967 og senere igen ombygget 
til kålkogeri, lade fra 1913 ombygget til kvægstald i 1965, maskinhuse fra 1971 og 
1979 samt fryserum fra 1980 og 1984. Gården drives med en kvægproduktion på 22 
årskøer, 15 ungdyr og 11 slagtekalve af blandet race, desuden er der 5 ammekøer. 
Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, kål og kartofler. Der er 4 traktorer, 1 
markvandingsanlæg, 1 kartoffelsætter, 1 kartoffeloptager, 1 kartoffelsorterer og 1 
posefylder. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. Parret har dyrket kål til 
videresalg gennem 24 år, kålen hakkes, koges og fryses.

NEDERVEJ 31, MJELS MARK, 
6430 NORDBORG, tlf. 74-451080. 
BENT PAULSEN, gårdejer, født 
d. 21.-5.-1941, søn af Andrea og 
Frederik Paulsen, gift d. 24.-9.- 
1966 med Anne Lise Felstedt, 
medhjælpende hustru, født d. 4.- 
4.-1946, datter af Helene og 
Jens Feldstedt. Parret har børne
ne: Kurt, født d. 15.-11.-1967, 
Klaus, født d. 31.-8.-1974, og 
Kenn, født d. 2.-2.-1977.

B.P. overtog gården d. 1.-7.-1966 fra sin far Frederik Paulsen. Gården har været i 
slægtens eje siden udstykningen fra "Mjelsgård" i 1773.
Ejendomsskyld 1.155.000. Areal 58 ha., heraf tilkøbt ialt 40,5 ha., der er 4 ha. eng. 
Der er forpagtet 15 ha.
Stuehuset er opført i 1773 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1941 forbedret i 1980, svinestald fra 1941 ombygget til kvægstald i 1980, 
lade ændret til kvægstald i 1980, maskinhus fra 1977 og foderhus fra 1982. Gården 
drives med en kvægproduktion på 29 årskøer, 46 ungdyr og 15 slagtekalve af racen 
SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede og byg. Der er 3 traktorer og 1 me
jetærsker. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

NORDBORGVEJ 73, "ELLITSGAARD", HAVNBJERG, 6430 NORDBORG, tlf. 74- 
454622.
HANS ELLITSGAARD JØRGENSEN, gårdejer, født d. 1.-12.-1954, søn af Eva og Chri
sten Jørgensen, bor sammen med Birgit Andersen, kontorassistent, født d. 6.-6.-1957, 
datter af Celia og Johannes Andersen. Parret har børnene: Christen, født d. 8.-2.- 
1985, og Søren, født d. 17.-7.-1989.
H.E.J. har været på Gråsten Landbrugsskole, han er formand for opformering for svin 
i Region 2 Sønderjylland. Han overtog første del af gården d. 1.-7.-1979 og resten d. 
1.-7.-1987 fra sin far Christen Jørgensen. Nuværende ejer er 12. generation på gården, 
som kom i famliens eje omkr. 1560.
Areal 38 ha., heraf 5,5 ha. marginaljord. Der er forpagtet 5 ha.
Stuehuset er ca. 150 år gammelt og løbende moderniseret. Avlsbygningerne består af 
nyere svinestalde til smågriseproduktion, ungdyrstald fra 1980, halmlade fra 1979, 2 
maskinhuse og gylletank. Gården drives med en opformeringsbesætning på 120 årssøer, 
der sælges 1.500 smågrise og 900 sopolte årligt, desuden er der 5 ammekøer og 6 
ungdyr af racen Charolais. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, hvede og byg. 
Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo og korntørreri med varm luft. På gården 
er ansat 1 deltidsmedhjælper. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

NORDBORGVEJ 77, "KONGSH0JGÄRD", HAVNBJERG, 6430 NORDBORG, tlf. 74- 
451037.
CHRESTEN OTTO PETERSEN, gårdejer, født d. 4.-12.-1923, søn af Christine og Otto 
Petersen.
C.O.P. overtog gården fra sin far Otto Petersen. Gården er ca. 400 år gammel. 
Areal 40 ha., der er en del skov og eng.
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"Kongshøjgård"s stuehus er opført 
i 1903. Avlsbygningerne består af 
kvæg- og svinestalde, begge fra 
1800, samt lade fra 1986. Gården 
drives udelukkende med plantepro
duktion bestående af byg. Der er 
1 traktor. Maskinstation bruges 
til en del af markarbejdet.

NORDBORGVEJ 104, "ELLEMOSEGÅRD", HJORTSPRINGSKOBBEL, 6430 NORDBORG, 
tlf. 74-458373.
JES PETER ØSTERGAARD, gårdejer, født d. 1.-8.-1936, søn af Meta og Otto Øster- 
gaard, gift d. 8.-6.-1960 med Tove Marie Nielsen, medhjælpende hustru, født d. 
14.-8.-1939, datter af Ellen og Aage Nielsen. Parret har børnene: Aage, født d. 
25.-4.-1961, og Erik, født d. 1.-11.-1963.
J.P.Ø. er truckfører på JF og har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog 
gården i 1964 fra sine svigerforældre Ellen og Aage Nielsen.
Ejendomsskyld 850.000. Areal 15 ha., heraf 2 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1865 og løbende restaureret. Der er aftægtsbolig fra 1890. 
Avlsbygningerne består af kvægstald, svinestald og lade, alle fra 1865 og restaureret 
med nyt tag i 1963, kvæg- og svinestalde er udvidet til kostald i 1965. Besætningen 
består af 7 avlsheste af racen Dansk Varmblod. Planteproduktionens salgsafgrøder er 
hvede, byg og havre. Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker.

NORDBORGVEJ 141, "SOLBJERGGÅRD", HJORTSPRINGSKOBBEL, 6430 NORDBORG, 
tlf. 74-456242.
JOHANNES WITZKE, gårdejer, født d. 29.-12.-1947, søn af Ilse og Hans Heinrich 
Witzke, gift i 1981 med Jytte Møller Christensen, lærer.
J.W. er autoimportør og har været på Næsgård Landbrugsskole. Han overtog gården i 
1979 fra sin far Hans Heinrich Witzke. Nuværende ejer er 4. generation på gården. 
Ejendomsskyld 3.600.000. Areal 75 ha., heraf 4 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1912. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1959, svinestald 
fra 1960 og lade/maskinhus fra 1972. Gården drives udelukkende med planteproduktion 
bestående af raps, hvede og byg. Der er 1 traktor, kornsilo og korntørreri med varm 
luft. Maskinstation bruges til høst.

NORDBORGVEJ 149, "HJORTSPRINGGAARD", HJORTSPRINGSKOBBEL, 6430 NORD
BORG.
PREBEN HEINRICH KRENZEN, gårdejer, født d. 1.-3.-1926, søn af Marga og Andreas 
Krenzen, gift i 1972 med Ellen Emilie Deichgräber, medhjælpende hustru, født d. 
20.-2.-1932, datter af Sigrid og Wilhelm Deichgräber. Parret har børnene: Marga, født 
d. 30.-6.-1953, Knud, født d. 1.-11.-1954, Ellen Bodil, født d. 6.-4.-1956, Erik Andreas, 
født d. 30.-8.-1957, og Kresten, født d. 9.-9.-1964.
P.H.K. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1953 fra sin 
mor Marga Krenzen. Gården er ca. 1.000 år gammel.
Ejendomsskyld 2.850.000. Areal 71 ha., heraf 2 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1775, det er restaureret i 1920 og derefter løbende vedligeholdt. 
Der er en landarbejderbolig fra 1957. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1893 
ombygget til svinestald i 1968, svinestald fra 1960 anvendes som fårestald, lade fra 
1924 og maskinhus fra 1972. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 1.000 stk. 
årligt, desuden er der et lille fårehold. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, byg 
og hvede. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, tårnsilo, korntørreri med varm 
luft og halmfyr. På gården er ansat 1 deltidsmedhjælper. Maskinstation bruges til lidt 
af markarbejdet.
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NORDBORGVEJ 153, "SKADBORG- 
", SKADBORG, 6430 NORDBORG, 
tlf. 74-459582.
BENT HENRIKSEN BLADT, gård
ejer, født d. 25.-10.-1963, søn af 
Inga Bladt og Peter Henriksen, 
bor sammen med Gunvor Jensen 
Petz, plejehjemsasistent, født d. 
22.-3.-1966, datter af Rita og 
Verner Petz.
B.H.B. har været på Gråsten 
Landbrugsskole, han har halv

part i eget byggefirma "Skadborg Byggefirma I/S". I 1987 oprettedes et I/S med fade
ren Peter Henriksen, de ejer hver halvpart i gården, og navnet er "Skadborg Landbrug 
I/S". Den berømte Hjortspringbåd blev fundet på gårdens jord.
Ejendomsskyld 1.650.000. Areal 37 ha., heraf tilkøbt ialt 25,5 ha. Jorden er udlejet. 
Stuehuset er opført i 1909, det er ændret og moderniseret i 1975. Avlsbygningerne 
blev genopført efter en brand i 1967, der er 2 svinestalde ombygget til rugehønsehuse 
i 1973, halmlade fra 1967 og maskinhus fra 1966.

NYRØJSVEJ 2, LAVENSBY, 
6430 NORDBORG, tlf. 74-451090. 
JØRGEN SKOV-PEDERSEN, gård
ejer, født d. 8.-10.-1959, søn af 
Ingrid og Hans Brink Pedersen, 
gift d. 18.-5.-1985 med Inge Me
rethe Jessen, kontorassistent, 
født d. 2.-10.-1961, datter af 
Edel og Helmuth Jessen. Parret 
har børnene: Frederik, født d. 
5.-4.-1986, og Jeppe, født d. 
12.-4.-1990.
J.S.P. har været på Gråsten
Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-6.-1989 fra sine forældre Ingrid og Hans 
Pedersen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 2.050.000. Areal 36 ha. Der er forpagtet 19 ha.
Stuehuset er opført i 1853 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald ombygget til svinestald i 1968, svinestalde fra 1959 og 1972, sidstnævnte er 
ændret og udvidet i 1985, der er maskinhus fra 1970 og gylletank. Gården drives med 
en svineproduktion på 150 årssøer, der sælges 2.100 smågrise og 1.000 slagtesvin år
ligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 2 traktorer, kornsilo 
og korntørreri med varm luft. På gården er ansat 1 fast medhjælper. Maskinstation 
bruges til lidt af markarbejdet.

NYRØJSVEJ 6, "ØSTERBÆK", 
LAVENSBY, 6430 NORDBORG, 
tlf. 74-451565.
CLAUS VILLESEN CHRISTENSEN, 
gårdejer, født d. 14.-2.-1950, søn 
af Anne C. og Claus Willesen 
Christensen, gift d. 9.-7.-1977 
med Ellen Hanquist Jensen, læ
rer, født d. 6.-3.-1953, datter af 
Christine Marie og Oluf Hanquist 
Jensen. Parret har børnene: Cla
us, født d. 18.-9.-1979, og Jørn,

C.V.C. er danfoss-arbejder og har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog går
den i 1975 fra sine forældre Anne C. og Claus Willesen Christensen. Gården har været 
i slægtens eje siden 1555.
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Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 32 ha.
Stuehuset er opført i 1855 og løbende restaureret. Der er særskilt aftægtshus til 
gården. Alvsbygningerne består af kvægstald, svinestald og lade, alle fra 1927. Gården 
drives udelukkende med planteproduktion bestående af raps, ærter, hvede og byg. Der 
er 2 traktorer, plansilo og korntørrer med varm luft. Maskinstation bruges til lidt af 
markarbejdet.

kvægstald fra 1920 ombygget til garage i

NYRØJSVEJ 11, LAVENSBY, 6430 
NORDBORG, tlf. 74-453589.
HANS PETERSEN, gårdejer, født d. 6.- 
6.-1932, søn af Cathrine og Chresten 
Petersen, gift d. 11.-7.-1959 med Anne 
Christine Moos, medejer, født d. 14.- 
12.-1938, datter af Otilie og Peter 
Moos. Parret har børnene: Peter, født d. 
20.-1.-1960, Chresten, født d. 10.-8.-1961, 
Hans Erik, født d. 14.-7.-1963, og Jens, 
født d. 17.-4.-1970.
Ægteparret leder firmaet "A/S P. Moos' 
eftf.". De overtog gården i 1971 fra 
faderen, som købte den i 1937.
Areal 21,5 ha. Der er forpagtet 11,5 ha. 
Stuehuset er opført i 1837, det er re
staureret i 1928 og derefter løbende 
vedligeholdt. Avlsbygningerne består af 
., værksted fra 1976, svinestald fra 1957

ombygget til lager, desuden er der lade, alle bygningerne er udlejet til "A/S P. Moos' 
eftf.". Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, hvede og byg. Der er 4 traktorer, 1 
mejetærsker, kornsilo, korntørreri med varm luft og halmfyr. Parret har også halvpart 
i "Peter og Hans Petersen I/S", Arnbjergvej 34.

NYRØJSVEJ 13, "GUNILDEBOEL", 
LAVENSBY, 6430 NORDBORG, 
tlf. 74-451052.
DORTHEA KRISTINE THOMSEN, 
gårdejer, født d. 8.-3.-1928, dat
ter af Pauline og Thomas Loren
zen, gift d. 26.-10.-1949 med 
Jørgen Peter Thomsen, født d. 
29.-1.-1922, søn af Kjirstine Ma
rie og Hans Thomsen. Parret har 
børnene: Pauline, født d. 26.-9.- 
1951, Hans Uwe, født d. 18.-7.- 
1954, og Lis, født d. 27.-9.-1957.
J.P.T. døde i 1971. Han overtog gården i 1955 fra sin far Hans Thomsen.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 35 ha., heraf tilkøbt ialt 11 ha., der er 4 ha. skov og 
eng. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1958 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og lade, begge fra 1913, og maskinhus fra 1965. Gennem 10 år har der været 
drevet Chinchilla-farm. Der er kornsilo og korntørreri med varm luft.

NØRREGADE 6, OKSBØL, 6430 NORDBORG, tlf. 74-453645.
PETER HELLESØE, gårdejer, født d. 10.-9.-1943, søn af Mette Cathrine og Laurits 
Hellesøe, gift d. 9.-3.-1968 med Inga Christensen, medhjælpende hustru, født d. 1.- 
3.-1943, datter af Kirsten og Kaj Verner Christensen. Parret har børnene: Claus, født 
d. 25.-5.-1969, Morten, født d. 8.-3.-1972, og Lisbeth, født d. 29.-6.-1977. 
P.H. er udviklingskonsulent for Landbrugsrådet og har været på Dalum Landbrugsskole. 
Han forpagtede gården d. 1.-7.-1968 og købte den d. 1.-7.-1973 fra sin far Laurits
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Hellesøe. Nuværende ejer er 5. 
generation på gården, som kom i 
slægtens eje d. 1.-5.-1829.
Areal 25 ha., heraf tilkøbt 9 ha., 
der er forpagtet 6 ha.
Nørregade 6's stuehus er opført i 
1868 og løbende moderniseret. 
Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1868 ombygget til svine
stald i 1980, kvægstald fra 1973, 
svinestald fra 1908, ungdyrstald
fra 1979, lader fra 1868 og 1974, 

maskinhus fra 1978 og udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 45 
årskøer, 60 ungdyr og 22 slagtekalve af racen RDM, desuden er der en slagtesvinepro
duktion på 800 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede og byg. Der er 
7 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, kornsilo, korntørreri med varm luft 
og staldvarme anvendes til opvarmning af stuehuset. På gården er ansat 1 fast med
hjælper. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
P.H. ejer og driver også Færgevej 5,

NØRRELØKKEVE3 12, NØRRE- 
LØKKE, 6430 NORDBORG, tlf. 
74-454606.
BENT 3OLLMANN, gårdejer, 
født d. 18.-3.-1953, søn af Edith 
og Nis Jollmann, gift d. 30.-6.- 
1983 med Lone Witte, sygehjæl
per, født d. 4.-7.-1957, datter af 
Edith og Svend Witte. Parret har 
børnene: Sofie, født d. 11.-6.-1981, 
Sara, født d. 2.-5.-1985, og Sø
ren, født d. 12.-8.-1987.

den er på 25 ha. og blev købt i 1990.

L.W. er medlem af skolebestyrelsen. B.J. har været på Vejlby Landbrugsskole. Han 
overtog gården d. 1.-6.-1979 fra sin far Nis Jollmann. Nuværende ejer er 4. generation 
på gården.
Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 40 ha., heraf tilkøbt ialt 21,5 ha., der er 4 ha. skov og 
eng. Der er forpagtet ialt 9 ha.
Stuehuset er opført i 1914, det er ændret og moderniseret i 1981. Avlsbygningerne er 
genopført efter en brand i 1972, der er kvægstald, svinestald ændret til kostald i 
1980, lade udvidet i 1980 og udendørs køresilo. Gården drive med en kvægproduktion 
på 33 årskøer, 30 ungdyr og 16 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 2 heste. 
Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, byg og rug. Der er 3 traktorer, og stald
varme anvendes til opvarmning af stuehuset. Maskinstation bruges til lidt af markar
bejdet.

NØRRELØKKEVE3 16, NØRRE- 
LØKKE, 6430 NORDBORG, tlf. 
74-451827.
LEIF HANSEN, gårdejer, født d. 
11.-10.-1960, søn af Anne Marie 
og Peter Hansen.
L.H. har været på Gråsten Land
brugsskole. Han overtog gården 
d. 1.-8.-1985 fra sine forældre 
Anne Marie og Peter Hansen. 
Gården er udflyttet fra Holm i 
1772.

Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 20 ha. Der er fopagtet 7 ha.
Stuehuset er opført i 1772, det er restaureret omkr. 1900 og igen efter overtagelsen.
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Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestalde, begge fra 1772 og ændret i 1986, lade 
fra 1907, maskinhus fra 1987, gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en 
kvægproduktion på 40 årskøer, 40 ugndyr og 20 slagtekalve af racen Jersey. Plante
produktionens salgsafgrøder er byg og hvede. Der er 2 traktorer og 1 kornsilo. Man 
har 1 skoledreng til hjælp. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

NØRRELØKKEVEJ 24, "NØRRE- 
LYKKEGAARD", NØRRELØKKE, 
6430 NORDBORG, tlf. 74-451497. 
HANS CHRISTIAN NØRRELYK
KE, gårdejer, født d. 21.-1.-1961, 
søn af Anne Kathrine og Hans 
Jensen Nørrelykke.
H.C.N. har været på Bygholm og 
Gråsten Landbrugsskoler. Han 
overtog gården d. 1.-1.-1988 fra 
sine forældre Anne Kathrine og 
Hans Jensen Nørrelykke. Gården 

er udflyttet fra Holm omkr. 1758, og slægten Jensen Nørrelykke har været på gården 
fra omkr. 1600.
Ejendomsskyld 1.650.000. Areal 32,5 ha., heraf 1,5 ha. eng. Der er forpagtet 7,5 ha. 
Stuehuset er opført i 1868 og restaureret i 1962. Der er aftægtsbolig på gården. Avls
bygningerne består af kvægstald fra 1868 ombygget til svinestald i 1972 og igen ind
rettet til kvægstald i 1989, kvægstald fra 1971, svinestald fra 1758 ombygget til 
ungdyrstald, lade fra 1914, maskinhus fra 1983 og gylletank. Gården drives med en 
kvægproduktion på 45 årskøer, 50 ungdyr og 23 salgtekalve af racen SDM. Der er 10 
traktorer, 1 mejetærsker, 2 plansiloer og korntørreri med varm luft. På gården er 
ansat 1 deltidsmedhjælper. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

NØRRESKOVVEJ 9, "BONDEGÅR
DEN", TORUP, 6430 NORDBORG, 
tlf. 74-456328.
HANS CHRISTIAN CHRISTIAN
SEN, gårdejer, født d. ll.-ll.- 
1941, søn af Christine og Ludvig 
Christiansen, gift d. 28.-5.-1966 
med Inger Marie Christiansen, 
medhjælpende hustru, født d. 
21.-7.-1944. Parret har børnene: 
Carsten, født d. 20.-9.-1967, 
Lene, født d. 29.-8.-1970, og 
Marianne, født d. 14.-8.-1975.
H.C.C. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården i 1969 fra Christian
Bonde.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 28,5 ha., heraf 2,5 ha. skov. Der er forpagtet 3,5 ha. 
Stuehuset er opført i 1913 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg- og 
svinestalde, begge fra 1911 ombygget til svinestald i 1969 og renoveret i 1985, kli
mastald fra 1985, slagtesvinestald fra 1989, kvægstald fra 1972 ombygget til sostald i 
1985, lade fra 1911 ombygget til søer i 1969, indrettet til kvægstald i 1978 og igen til 
svinestald i 1985, der er maskinhus fra 1975 og gylletank. Gråden drives med en svi
neproduktion på 100 årssøer, der produceres 2.000 slagtesvin årligt. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og 
korntørreri med varm luft.

NØRRESKOVVEJ 11, "TAARUPGAARD", TORUP, 6430 NORDBORG, tlf. 74-456227. 
CHRESTEN HELLESØE ESPENSEN, gårdejer, født d. 20.-1.-1948, søn af Ellen og Chri
stian Espensen, gift d. 28.-7.-1971 med Hanne Frederiksen, medhjælpende hustru, født 
d. 1.-5.-1952, datter af Marie Nissen og Knud Frederiksen. Parret har børnene: Stina, 
født d. 17.-11.-1976, og Espen Christian, født d. 3.-3.-1980.
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C.H.E. overtog gården d. 1.-4.-1971 fra sin far Christian Espensen.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 33 ha., heraf tilkøbt ialt 5 ha., der er 3 ha. skov og 
eng. Der er forpagtet ialt 44 ha.
Stuehuset er opført i 1800 og moderniseret i 1982. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1800 ombygget til hestestald i 1990, kvægstald fra 1975, svinestald fra 1800 
ombygget til tyre- og fedestald i 1977, ridehal fra 1986, værksted og hestestald fra 
1978, lader fra 1800 og 1975 samt maskinhus fra 1985. Gården drives med opdræt af 
tyrekalve, der leveres 700 stk. årligt, desuden drives der rideskole, som H.E. har 
ansvaret for, der er 25 rideheste af bl. race incl. ponyer. Planteproduktionens salgs
afgrøder er raps, hvede og byg. Der er 5 traktorer, 1 mejetærsker, gastæt kornsilo og 
halmfyr. På gården er ansat 1 fast medhjælper, og man har flere skolebørn til hjælp. 
Maskinstation bruges til halmpresning.

børnene: Jørgen og Anne Marie, født d. 24.-4.-1949, og

NØRRESKOVVEJ 13, TO- 
RUP, 6430 NORDBORG, 
tlf. 74-456221.
CHRISTIAN BONDE, gård
ejer, født d. 21.-9.-1919, 
søn af Anne Marie og Tho
mas Bonde, gift d. 4.-1.- 
1947 med Gertrud Cathri
ne Sørensen, medhjælpende 
hustru, født d. 17.-3.-1923, 
datter af Cathrine og Jør
gen Sørensen. Parret har 

Erik Thomas, født d. 13.-7.- 
1961. C.B. overtog gården i 1951 fra sin far Thomas Bonde. 
Ejendomsskyld 930.000. Areal 8 ha.
Stuehuset er opført i 1777 og løbende moderniseret. Der er aftægtshus fra 1777, det 
er ombygget i 1910 og 1974. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1777, svinestald 
fra 1964, hønsehus fra 1801 og maskinhus fra 1970. Gården drives udelukkende med 
planteproduktion bestående af hvede, byg og raps. Der er 2 traktorer, plansilo og korn
tørreri med kold luft. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

OKSBØL NØRREGADE 1, OKS
BØL, 6430 NORDBORG, tlf. 74- 
450969.
THOMAS JEPSEN, gårdejer, født 
d. 11.-10.-1956, søn af Helene 
og Jacob Jepsen, gift d. 27.-7.- 
1974 med Inge Margrethe Søren
sen, medhjælpende hustru, født 
d. 23.-1.-1949, datter af Anne 
Kristine og Hans Peter Sørensen. 
Parret har børnene: Tina, født d. 
12.-9.-1975, og Birgitte, født d. 
23.-6.-1977.
T.J. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1976 fra sin 
far Jacob Jepsen. Gården kan føres tilbage til 1794.
Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 31,6 ha., heraf 1 ha. eng. Der er forpagtet 3,5 ha. 
Stuehuset er flere 100 år gammelt, det er ændret og moderniseret i 1976. Der er sær
skilt aftægtshus til gården. Avlsbygningerne består af kvægstald flere 100 år gammel 
og ombygget til sostald i 1974, svinestalde fra 1975, 1976, 1978 og 1990, halmlade fra 
1984, maskinhus fra 1980, lade og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 
90 årssøer, der produceres 1.800 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er 
raps. Der er 3 traktorer, halvpart i mejetærsker, kornsilo, korntørreri med varm luft 
samt halmfyr. Man har 1 skoledreng til hjælp. Maskinstation bruges til skårlægning. 
T.J. ejer og driver også Rambøgevej 12, Pøl, som er på 9 ha. og vurderet til 550.000, 
den blev købt i 1990.



-230-

OKSBØL NØRREGADE 9, "DODT- 
MOSEGÅRD", OKSBØL, 6430 
NORDBORG, tlf. 74-451907.
HARALD LAURITZEN, gårdejer, 
født d. 6.-4.-1927, søn af Chri
stine og Jens Lauritzen, gift d. 
12.-5.-1956 med Bodil Birgitte 
Festersen, medhjælpende hustru, 
født d. 22.-6.-1930, datter af 
Christine og Fester Festersen. 
Parret har børnene: Christa, født 
d. 19.-10.-1956, Peter, født d.

13.-1.-1959, og Arne Fester, født d. 17.-6.-1961.
H.L. har været på Gråsten Landbrugsskole og været i bestyrelsen for Slagteriregion 
Syd. Han overtog gården d. 1.-4.-1956 fra Peter Duminicussen.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 30 ha., heraf tilkøbt 15 ha., der er 1,5 ha. skov. Der 
er forpagtet 1 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1870 og løbende restaureret. Der er aftægtshus med eget 
matr.nr. bygget i 1978 og ejendomsskylden er 520.000. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1870 ombygget til farestald i 1969, svinestald fra 1870 renoveret til gold- og 
fravænningsstald i 1959, slagtesvinestald fra 1975, lade fra 1840 ombygget til fede- 
stald i 1964 samt maskinhuse fra 1971 og 1984. Gården drives med en slagtesvinepro
duktion på 1.100 stk årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 2 trak
torer, 1 mejetærsker, plansilo, korntørreri med varm luft samt halmfyr. Maskinstation 
bruges til lidt af markarbejdet.

OKSBØL NØRREGADE 10, OKSBØL, 6430 NORDBORG, tlf. 74-451879.
ERIK DENGSØE, gårdejer, født d. 21.-12.-1921, søn af Sofie og Hans Marius Rasmus
sen, gift d. 15.-5.-1960 med Ursula Knop, børnehavelærerinde, født d. 9.-4.-1933, 
datter af Ingrid og Johan Knop. Parret har børnene: Chresten, født d. 31.-1.-1961, 
Jens Erik, født d. 8.-6.-1962, Niels, født d. 28.-2.-1964, og Igrid Sofie, født d. 
14.-8.-1965.
E.D. har været på Borris Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1960 fra Nis 
Peter Høegh.
Ejendomsskyld 820.000. Areal 10 ha.
Stuehuset er ca. 100 år gammelt, det er restaureret flere gange senest i 1982. Der er 
særskilt aftægtshus til gården. Avlsbygningerne består af kvægstald ca. 100 år gam
mel, kvægstald fra 1972, svinestald fra 1924, maskinhus og lade. Gården drives med 
en kødkvægsbesætning på 10 ammekøer, 6 ungdyr og 4 slagtekalve. Der er 2 traktorer.

OKSBØL SØNDERGADE 5, "TVED- 
GÄRD", OKSBØL, 6430 NORD
BORG, tlf. 74-453331.
BENT PEDER KROGH, gårdejer, 
født d. 26.-11.-1946, søn af An
ne Marie og Chresten Krogh, 
gift d. 30.-9.-1972 med Kirsten 
Marie Jacobsen, hjemmehjælper, 
født d. 11.-7.-1951, datter af 
Anna og Christian Marinus Ja
cobsen. Parret har børnene: Sol
vejg, født d. 25.-2.-1974, Jørn
Christian, født d. 14.-10.-1975, og Rita, født d. 7.-10.-1977.
B.P.K. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han forpagtede gården i 1974 og købte 
den d. 1.-5.-1976 fra sin far Chresten Krogh. Nuværende ejer er 5. generation på 
gården, som kom i slægtens eje omkr. 1850.
Areal 35,6 ha., heraf tilkøbt 10 ha., der er 1 ha. skov.
Hele gården nedbrændte i 1912 og blev genopført med stuehus, som løbende er restau
reret. Avlsbygningerne blev genopført med kvæg- og svinestalde begge ændret og ud-
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videt i 1973 og kvægstalden igen i 1989, kvægstald fra 1977, lade fra 1979, maskinhus 
fra 1986, udendørs køresilo og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 48 
årskøer, 90 ungdyr og 28 slagtekalve af racerner Simmentaler og SDM, desuden er der 
100 slagtesvin. Der er 5 traktorer og 1 plansilo. På gården er ansat 1 fast medhjæl
per. Maskinstation bruges til høst.
B.P.K. ejer og driver også Oksbøl Søndergade 1, som er på 7,5 ha., bygningerne be
nyttes til produktionen.

Peter, født d. 14.-

OKSBØL SØNDERGADE 7, "HA
VEMOSEGÅRD", OKSBØL, 6430 
NORDBORG, tlf. 74-453153.
HANS MARCUSSEN GRAU, gård
ejer, født d. 1.-3.-1948, søn af 
Gerda og Nis Peter Grau, gift d. 
5.-5.-1973 med Anne Lise Han
sen, medhjælpende hustru, født 
d. 27.-2.-1947, datter af Astrid 
og Hans Hansen. Parret har bør
nene: Grethe, født d. 11.-1.-1974, 
Karen, født d. 28.-8.-1975, Nis

1.-1978, og Maja, født d. 28.-6.-1981.
H.M.G. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-6.-1974 fra sin 
mor Gerda Grau. Nuværende ejer er 4. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 43 ha., heraf tilkøbt 8 ha. Der er forpagtet 7 ha. og 8 
ha. græs.
Stuehuset er ca. 250 år gammelt, det er restaureret i 1865 og derefter løbende mo
derniseret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1913 ombygget og moderniseret i 
1977, ungkvægstald fra 1977, svinestald fra 1912 moderniseret i 1984, lade fra 1914, 
maskinhus fra 1976, udendørs køresilo og gylletank. Gården drives med en kvægproduk
tion på 48 årskøer, 77 ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM, desuden er der en slag- 
tesvineproduktion på 900 stk. årligt. Der er 4 traktorer, kornsilo og korntørreri med 
varm luft. På gården er ansat 1 fast medhjælper. Maskinstation bruges til lidt af 
markarbejdet.

OKSBØL SØNDERGADE 20, OKSBØL, 6430 NORDBORG, tlf. 74-451480.
HANS ERIK DUMINICUSSEN, gårdejer, født d. 24.-4.-1934, søn af Anna og Christen 
Duminicussen, gift d. 27.-12.-1964 med Emma Johannsen, medhjælpende hustru, født 
d. 6.-4.-1935, datter af Ellen og Lorenz Johannsen.
H.E.D. har været på Korinth Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1962 fra sin 
mor Anna Duminicussen. Nuværende ejer er 6. generation på gården, som kom i fa
miliens eje i 1812.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 25 ha., heraf 3 ha. skov og eng. Der er forpagtet 7,5 
ha. Stuehuset er ca. 200 år gammelt og løbende restaureret. Avlsbygningerne består 
af kvægstald ca. 200 år gammel, udvidet i 1966 og ombygget til drægtighedsstald i 
1985, farestald fra 1973, lade ca. 200 år gammel, maskinhus fra 1973, foderhus fra 
1966 ombygget til klimastald i 1985, gastæt silo og gylletank. Gården drives med en 
svineproduktion på 90 årssøer, der sælges 1.750 smågrise årligt. Planteproduktionens 
salgsafgrøder er raps og hvede. Der er 3 traktorer, 1 kornmagasin og staldvarme an
vendes til opvarmning af stuehuset. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

OKSBØLVEJ 34, "FJORDGÅRDEN", BRANDSBØL, 6430 NORDBORG, tlf. 74-450094. 
CLAUS FREDERIKSEN, gårdejer, født d. 28.-5.-1961, søn af Dorthea Caroline og 
Hans Frederiksen, gift d. 1.-6.-1990 med Kirsten Andersen Frederiksen, køkkenleder, 
født d. 20.-9.-1962, datter af Celia og Johannes Andersen.
C.F. arbejder som sæsonmedhjælper hos sin far på "Damgaard", Vestervej 1, hvor ma
skinparken lejes til brug på egen jord, C.F. har været på Bygholm Landbrugsskole og 
er bestyrelsesmedlem i Landboforeningen for Als og Sundeved. Han overtog gården d. 
1.-9.-1987 fra Ellen Margrethe og Jørgen Nielsen.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 45 ha., heraf 4 ha. skov og eng.
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Stuehuset er opført i 1872 og restaureret i 1986. Avlsbygningerne består af kvægstald 
fra 1872 ombygget til svinestald i 1972 og renoveret i 1989, svinestald fra 1972 og 
lade fra 1920. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 2.000 stk. årligt. Plan
teproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er plansilo og korntørreri med 
varm luft.

OKSBØLVEJ 50, "BRAND- 
HØJVEJ", BRANDHØJ, 
6430 NORDBORG, tlf. 
74-458375.
NIELS RASMUSSEN, gård
ejer, født d. 13.-8.-1953, 
søn af Gunhild og Peter 
Rasmussen, gift d. 6.-9.- 
1975 med Bente Andersen, 
medhjælpende hustru, født 
d. 5.-9.-1952, datter af Ma
ren og Jørgen Andersen. 

Jørgen, født d. 29.-12.-1980,
Eva Maria, født d. 11.-4.-1983, og en pige, født d. 14.-1.-1991.
N.R. er i bestyrelsen for GASA i Sønderborg og Sydjydsk Grønsagsudvalg. Han overtog 
første halvdel af gården i 1978 og resten i 1980 fra sine forældre Gunhild og Peter 
Rasmussen. Nuværende ejer er 4. generation på gården, som er udflyttet fra Ravns
bjergvej 6 i Stevning By i 1985.
Ejendomsskyld 1.320.000. Areal 12,5 ha. Der er forpagtet 6 ha.
Stuehuset er opført 1985. Der er særskilt aftægtshus til gården. Avlsbygningerne 
består af lade/maskinhus ombygget til kølerum, lager og pakkerum, en del bruges som 
maskinhus. Gårdens drift er gradvis ændret fra almindelig landbrugsproduktion til 
grønsagsproduktion, som startede med frilandsgartneri i 1956, hovedkulturen er blom
kål, hvidkål og derudover selleri, porrer og andre almindelige grønsager. Der er 4 
traktorer, 1 markvandingsanlæg samt specialmaskiner til gartneribrug. På gården er 
ansat 1 fast medhjælper og 2 på halvtid.

OVERBALLE 14, BRANDSBØL, 
6430 NORDBORG, tlf. 74-451992. 
JØRGEN SCHMIDT JØRGENSEN, 
gårdejer, født d. 17.-4.-1936, søn 
af Maren og Jakob Jørgensen, 
gift d. 9.-5.-1964 med Annema
rie Enderlein, medhjælpende hu
stru, født d. 31.-5.-1941, datter 
af Misse og Hans Enderlein. Par
ret har børnene: Jacob, født d. 
31.-5.-1966, Erik, født d. 20.-4.- 
1968, og Karen, født 9.-3.-1973.
J.S.J. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården i 1970 fra sine for
ældre Maren og Jakob Jørgensen. Nuværende ejer er 13. generation på gården, som 
kom i familiens eje i 1555.
Areal 36 ha., heraf 3,5 ha. skov. Der er forpagtet 18 ha.
Stuehuset er opført i 1856 og løbende restaureret. Der er særskilt aftægtshus til 
gården. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1920 ændret til svinestald i 1970 og 
til pelsningsrum i 1985, svinestald fra 1920 løbende renoveret, 4 minkhaller bygget fra 
1985-88, lade fra 1909, maskinhus fra 1973 og foderhus ombygget til svinestald i 1970. 
Gården drives med en slagtesvineproduktion på 1.300 stk. årligt, desuden er der en 
minkbestand på 550 avlstæver. Planteproduktionens saglsafgrøder er raps og rødsvin
gel. Der er 2 traktorer, halvpart i mejetærsker, kornsilo, korntørreri med varm luft 
samt halmfyr. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
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OVERBALLE 19, BRANDSBØL, 
6430 NORDBORG, tlf. 74-451875. 
HANS EBBE MATTHIESEN, gård
ejer, født d. 28.-4.-1956, søn af 
Annelise og Peter Matthiesen. 
H.E.M. har været på Gråsten 
Landbrugsskole. Han overtog går
den i 1982 fra Cicilie Clausen. 
Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 
34,5 ha., heraf 4 ha. skov og 1,5 
ha. eng. Der er forpagtet 22 ha. 
Stuehuset er 150 år gammelt og

løbende restaureret. Der er særskilt aftægtshus, som er renoveret i 1985. Avlsbygnin
gerne består af kvægstald fra 1910 ændret i 1955, svinestald fra 1910, lade udvidet i 
1982 og maskinhus fra 1987. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 1.000 stk. 
årligt, desuden er der 38 ammekøer, 19 ungdyr og 35 slagtekalve af racen Simmen
taler. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og græsfrø. Der er 3 traktorer, 1 
mejetærsker, plansilo, korntørreri med varm og kold luft samt halmfyr. På gården er 
ansat 1 deltidsmedhjælper. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

OVERBJERG 2, BRANDSBØL, 
6430 NORDBORG, tlf. 74-453523. 
LAURITZ JEPSEN, gårdejer, 
født d. 23.-6.-1947, søn af Hele
ne og Jacob Jepsen, gift d. 
10.-4.-1976 med Ingerlise Karls
son, medhjælpende hustru, født 
d. 19.-4.-1949, datter af Anne 
Marie og Frants Karlsson. Parret 
har børnene: Jakob, født d. 
29.-5.-1977, og Troels, født d. 
15.-12.-1981.
L.J. har været på Gråsten Land
brugsskole. Han overtog gården 
d. 1.-5.-1976 fra sin far Jackob Jepsen. Nuværende ejer er 14. generation på gården, 
som kom i familiens eje omkr. 1650.
Areal 46 ha., heraf 4 ha. marginaljord. Der er forpagtet 3 ha.
Stuehuset er opført i 1835 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald udbygget i 1952 og ombygget til svinestald i 1974, svinestalde fra 1900 og 1980, 
lade fra 1900, maskinhus fra 1983 og gylletank. Gården drives med en svineproduktion 
på 80 årssøer, der produceres 1.500 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde 
er raps. Der er 4 traktorer, halvpart i mejetærsker, kornsilo, korntørreri med varm 
luft samt halmfyr. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

PØL NØRREGADE 5, "MUNKE
GÅRD", PØL, 6430 NORDBORG, 
tlf. 74-450265.
JES PETER SKOVGÅRD PETER
SEN, gårdejer, født d. 5.-10.- 
1940, søn af Cathrine Elisabeth 
og Thorvald Skovgård Petersen, 
gift d. 1.-10.-1971 med Karen 
Louise Storgård, lærer, født d. 
31.-5.-1942, datter af Birthe og 
Viggo Storgård. Parret har bør
nene: Anne, født d. 21.-7.-1972,

og Dorte, født d. 25.-8.-1974. K.L.S.P. er formand for Nordborg Menighedsråd.
J.P.S.P. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården i 1971 fra sin far
Thorvald Skovgård Petersen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.
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Areal 48 ha., heraf tilkøbt 10 ha., der er 3 ha. skov og eng. Der er forpagtet 10 ha. 
Stuehuset er opført i 1792, det er restaureret i 1892 og derefter løbende modernise
ret. Der er særskilt aftægtshus til gården. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 
1908 og 1988, svinestald ændret til løsdriftsstald i 1976 og udvidet i 1988 til fjerkræ
produktion, hønsehuse fra 1964 og 1969, lade fra 1908, maskinhus fra 1972, foderhus 
fra 1976, udendørs køresilo og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 27 
årskøer, 40 ungdyr og 14 slagtekalve af racen RDM, desuden er der en rugeægproduk
tion med 10.000 høner. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 6 traktorer, 1 
mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, plansilo og korntørreri med varm luft. Man har 7 
skoledrenge og -piger til hjælp. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

PØL NØRREGADE 31, "STENHOLTGAARD", PØL, 6430 NORDBORG, tlf. 74-491547. 
HENRIK CLAUSEN, gårdejer, født d. 26.-8.-1965, søn af Cathrine Struck og Georg 
Clausen, gift d. 18.-5.-1991 med Tove Sønniksen Jensen, sygehjælper, født d. 23.-1.- 
1962, datter af Kamelie Linnet og Poul Jensen.
H.C. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-6.-1988 fra Hans 
Skov Petersen. Gården er fra 1845.
Ejendomsskyld 1.850.000. Areal 34,5 ha.
Stuehuset er opført i 1874 og løbende moderniseret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1874 ombygget til svinestald i 1978, svinestalde fra 1908 og 1978, lade fra 
1943 og gylletank. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 2.100 stk. årligt. 
Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og rug. Der er 2 traktorer. Maskinstation 
bruges til en del af markarbejdet. H.C. har sammen med faderen dannet "Kolmos So 
I/S" på Rambøgevej 3, I/S'et er dannet som led i generationsskiftet, og smågrisene 
købes hos "Kolmos So I/S".

PØL NØRREGADE 36, PØL, 6430 NORDBORG, tlf. 74-453244.
FREDE KOLMOS, gårdejer, født d. 13.-5.-1942, søn af Jørgen Kolmos, bor sammen 
med Ina Petersen, danfoss-arbejder, født d. 17.-12.-1945, datter af Inge og Knud 
Knudsen.
F.K. er danfoss-arbejder. Han forpagtede gården i 1965 og købte den i 1973 fra Jes 
Kolmos. Nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 880.000. Areal 12 ha.
Stuehuset er opført i 1837 og løbende moderniseret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1837, svinestald fra 1942, maskinhus fra 1985 og lade. Gården drives med en 
besætningn på 7 ammekøer, 7 ungdyr og 4 slagtekalve af blandet race. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er byg, hvede og havre. Der er 2 traktorer og 2 kornsiloer. 
Maskinstation bruges til høst.

mand for Landboforeningen for Als Nørherred og er

RAMBØGEVEJ 3, "GRAUGAARD", 
PØL, 6430 NORDBORG, tlf. 74- 
451315.
GEORG CLAUSEN, gårdejer, 
født d. 30.-10.-1938, søn af Jen- 
sine og Jeppe Clausen, gift d. 
1.-8.- 1964 med Cathrine Jørgen
sen, medhjælpende hustru, født 
d. 29.- 11.-1938, datter af Marie 
og Jørgen Jørgensen. Parret har 
børnene: Henrik, født d. 26.-8.-1965, 
Karen, født d. 17.-11.-1967, og 
Ulrik, født d. 17.-11.-1971.
G.C. har været på Gråsten Land
brugsskole, han har været for- 
i bestyrelsen for Danpo Fjerkræ

slagteri. Han overtog gården i 1964 fra Peter Bendix Grau Hansen. Sønnen Henrik har 
som led i generationsskifte dannet I/S med faderen, det hedder "Kolmos So I/S". Des
uden drives "Gammelskov Fisk A/S", det er bygget i 1989 med havdambrug, arealet er 
7 ha., og årsproduktionen er på 300 tons saltvandsørreder, det passes af 1 fiskemester
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og 1 medhjælper, familiemedlemmer har bestyrelsesposter.
Ejendomsskyld 4.410.000. Areal 66 ha., heraf tilkøbt 14 ha., der er 5,5 ha. skov. Der 
er forpagtet ialt 68 ha.
Stuehuset er restaureret i 1880 og derefter løbende vedligeholdt. Avlsbygningerne 
består af kvægstald fra 1900 ombygget til kalkunfarm og senere igen til svinestald, 
kyllingehuse fra 1968, 1972 og 1983, det ældste er renoveret i 1989, der er svinestald 
fra 1900 ombygget i 1950, svinestald fra 1965 siden renoveret, værksted fra 1975, 
lade fra 1906 renoveret i 1986 og maskinhus fra 1982, der er 3 gylletanke. I/S'et 
drives med en svineproduktion på 230 søer, der produceres 2.700 slagtesvin årligt, 
resten sælges som smågrise til sønnens gård, desuden er der en slagtekyllingeproduk- 
tion på 565.000 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 5 trakto
rer, 1 mejetærsker, plansilo, tårnsilo, gennemløbstørreri med varm luft samt halmfyr. 
På gården er ansat 3 faste medhjælpere. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. 
G.C. ejer og driver også Gammelskovvej 15, som er på 15 ha. og tilkøbt i 1985.

RAMBØGEVEJ 16, "JUELSKROG", PØL, 6430 NORDBORG, tlf. 74-451685.
HANS HAKANOWITZ, gårdejer, født d. 31.-7.-1948, søn af Anne Lise og Hans Hakano- 
witz, gift d. 31.-7.-1971 med Else Marie Hansen, medhjælpende hustru, født d. 20.- 
11.-1951, datter af Helene og Peter Hansen. Parret har børnene: Betina, født d. 
13.-2.-1973, og Hans, født d. 24.-10.-1976.
H.H. er i bestyrelsen for Familiebrug for Als og Sundeved. Han overtog gården i maj 
1973 fra sin mor Anne Lise Hakanowitz. Gården er fra 1674, den er delvis nyopført i 
1865 og 1874.
Ejendomsskyld 2.500.000. Areal 40 ha., den er sammenlagt af 2 ejendomme, der er 1,5 
ha. eng og 1 ha. skov. Der er forpagtet ialt 12 ha.
Stuehuset er opført i 1865 og moderniseret fra 1974-91. Avlsbygningerne består af 
kvægstald fra 1865 ombygget til svinestald i 1976 og renoveret i 1990 efter udbrud af 
auyeskyssyge, svinestald udbygget i 1974 og renoveret i 1991, svinestalde fra 1977, 
1978 og 1979, lade fra 1865 renoveret i 1967, maskinhus fra 1986 og gylletank. Går
den drives med en svineproduktion på 250 årssøer, der sælges 3.000 smågrise og 2.000 
slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, hvede, byg og rug. Der er 
4 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, korntørreri med varm luft og staldvarme anven
des til opvarmning af stuehuset. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

RAMSEL 1, "RAMSHERRED- 
GÅRD", TORUP, 6430 NORD
BORG, tlf. 74-456243.
CLAUS CLAUSEN, gårdejer, født 
d. 10.-3.-1931, søn af Anne Ma
rie og Jørgen Clausen, gift d. 
17.-5.-1957 med Anne Kathrine 
Krog Jensen, medhjælpende hustru, 
født d. 13.-4.-1935, datter af 
Andrea Jørgine og Antoni Jen
sen. Parret har børnene: Marian
ne, født d. 2.-12.-1957, Jørgen

Erik, født d. 13.-5.-1960, og Jesper, født d. 15.-8.-1966.
C.C. har været på Lyngby Landbrugsskole. Han forpagtede gården i 1958 og overtog 
den i 1964 fra sin far Jørgen Clausen. Nuværende ejer er 9. generation på gården, 
som kom i slægtens eje i 1691.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 30 ha., heraf 2 ha. skov og 1 ha. eng. Der er forpagte 
2 ha.
Stuehuset er opført i 1882 og udbygget med aftægtsafdeling i 1925, det er løbende 
restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1856 ombygget og renoveret i 
1969 og 1976, svinestald fra 1910 ombygget til kvægstald i 1976, lade fra 1910 og 
maskinhus fra 1976. Gården drives med en kvægproduktion på 40 årskøer, 50 ungdyr 
og 20 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er hvede. Der er 3 
traktorer, plansilo og korntørreri med kold luft. Maskinstation bruges til en del af 
markarbejdet.
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RAVNSBJERGVEJ 3, "JUN
KERGÅRD", STEVNING, 
6430 NORDBORG, tlf. 74- 
458374.
CHRISTIAN NISSEN, gård
ejer, født d. 17.-5.-1932, 
søn af Kristine og Johan
nes Nissen, gift d. 3.-12.- 
1955 med Anni Valentin, 
medhjælpende hustru, født 
d. 30.-9.-1934, datter af 
Christine og Rasmus Va

lentin. Parret har børnene: Johannes, født d. 19.-11.-1957, Kjeld, født d. 14.-1.-1959, 
og Svend Anker, født d. 7.-3.-1963.
C.N. forpagtede gården d. 1.-1.-1958 og overtog den d. 1.-7.-1968 fra sin far Johannes 
Nissen. Gården er en gammel junkergård under Sønderborg Slot, den tilhørte Hertug 
Hans fra 1600. Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 29 ha., heraf tilkøbt 8 ha., der er 3 ha. 
skov. Der er forpagtet 6 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1600, det er ændret og ombygget i 1941 og 1943, det er 
yderligere ændret i 1955. Der er særskilt aftægtshus, som er ombygget i 1977. Avls
bygningerne består af svinestalde fra 1962 og 1971, kvægstald fra 1872 ombygget til 
svinestald i 1984, lade fra 1949 og maskinhus fra 1972. Gården drives med en slagte- 
svineproduktion på 1.000 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 
2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo og korntørreri med varm luft. Maskinstation 
bruges til skårlægning.

SANDVEJ 1, SVENSTRUP, 6430 
NORDBORG, tlf. 74-456159.
JØRGEN ESPENSEN, gårdejer, 
født d. 23.-8.-1945, søn af Anne 
Margrethe og Christian Espensen, 
gift d. 24.-7.-1971 med Arietta 
Christensen, klubassistent, født 
d. 3.-6.-1945, datter af Kathrine 
Marie og Peter Christensen. Par
ret har datteren Sabine, født d. 
5.-10.-1978.
J.E. er danfoss-arbejder og er
desuden aftenskolelærer. Han overtog gården i 1977 fra sin far Christian Espensen.
Nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 10 ha. Der er forpagtet 13,5 ha.
Stuehuset er opført i 1864, det er ombygget og udvidet i 1970. Avslbygningerne består 
af svinestalde fra 1973 og 1981, lade fra 1981, maskinhus fra 1975 og gylletank. Går
den drives med en svineproduktion på 30 årssøer, der produceres 350 slagtesvin årligt. 
Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, hvede og byg. Der er 2 traktorer, 1 meje
tærsker og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

SANDVEJ 15, SVENSTRUP, 6430 
NORDBORG, tlf. 74-456225.
NIS JØRGENSEN, gårdejer, født 
d. 30.-11.-1934, søn af Anne Ma
rie og Jørgen Jørgensen, gift d. 
20.-10.-1961 med Kirsten Marie 
Jørgensen, medhjælpende hustru, 
født d. 20.-9.-1940, datter af 
Marie og Nicolai Jørgensen. Par
ret har børnene: Christian, født 
d. 20.-1.-1967, og Jørgen, født d. 
9.-2.-1971.
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N.J. overtog gården i juli 1961 fra sin svigerfar Nicolai Jørgensen. Nuværende ejer er 
8. generation på gården, som kom i slægtens eje i 1686.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 29 ha., heraf 1,6 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1856 og løbende moderniseret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1896 ombygget til svinestald i 1982, svinestald fra 1967, lade fra 1932 
ombygget i 1990, maskinhus fra 1974 og gastæt silo. Gården drives med en svinepro
duktion på 40 årssøer, der sælges 550 smågrise og 90 slagtesvin årligt. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er raps og hvede. Der er 3 traktorer og korntørreri med varm 
luft. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

SANDVEJ 29, "SVENSTRUPGÅRD", SVENSTRUP, 6430 NORDBORG, tlf. 74-456389. 
FLEMMING CHRISTIANSEN, gårdejer, født d. 20.-2.-1954, søn af Christine og Ludvig 
Christiansen, gift d. 7.-3.-1987 med Helle Henningsen, børnehavepædagog, født d. 
28.-3.-1961, datter af Else og Adolf Henningsen. Parret har datteren Anne Christine, 
født d. 29.-12.-1989.
F.C. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 28.-12.-1978 fra 
sine forældre Christine og Ludvig Christiansen.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 34,5 ha., heraf 2,5 ha. skov og 3 ha. eng. Der er 
forpagtet 5 ha. eng.
Stuehuset er løbende moderniseret. Avlsbygningerne nedbrændte i 1927 og 1947, de 
blev genopført i 1947 med kvægstald renoveret i 1979, svinestald ændret til kvægstald 
i 1979 og lade, desuden er der foderhus fra 1980, gylletank og udendørs køresilo. 
Gården drives med en kvægproduktion på 40 årskøer, 50 ungdyr og 20 slagtekalve af 
racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er frøgræs og hvede. Der er 3 trakto
rer, plansilo og korntørreri med varm luft. På gården er ansat 1 deltidsmedhjælper. 
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

SEBBELUNDVEJ 6, "HØJGAARD", 
EGEN, 6430 NORDBORG, tlf. 
74-458337.
MATHIAS MATHIESEN BONE
FELD, gårdejer, født d. 25.-5.- 
1942, søn af Marie og Jørgen 
Bonefeld, gift d. 18.-3.-1966 med 
Birgit Iversen Elnef, medhjælpen
de hustru, født d. 17.-5.-1943, 
datter af Anne Marie og Jacob 
Elnef. Parret har børnene: Gert, 
født d. 26.-2.-1967, og Gitte, 
født d. 7.-2.-1971.

B.I.B. er melem af Egen Menighedsråd.
M.M.B. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han forpagtede gården fra 1966 til han 
overtog den d. 1.-4.-1972 fra sin svigermor Anne Marie Elnef. Gården er fra 1750, 
slægten har været der siden 1880.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 36 ha., heraf tilkøbt 1,5 ha., der er 3,5 ha. skov og 
eng. Der er forpagtet 17 ha.
Stuehuset er opført i 1927 og løbende restaureret. Der er særskilt aftægtshus fra 
1890. Avslbygningerne består af kvægstald ombygget til svinestald i 1972, svinestalde 
fra 1956 og 1974, udhus ombygget til svinestald i 1975, lade fra 1912 og maskinhus 
fra 1946. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 2.500 stk. årligt. Plante
produktionens salgsafgrøder er byg, hvede, ærter og raps. Der er 2 traktorer og 1 me
jetærsker. Maskinstation bruges til skårlægning.

SEBBELUNDVEJ 9A, EGEN, 6430 NORDBORG, tlf. 74-458782.
ERLING ANDERSEN, gårdejer, født d. 11.-7.-1937, søn af Maren og Jørgen Andersen, 
gift d. 17.-3.-1962 med Inga Johannsen, medhjælpende hustru, født d. 28.-8.-1941, 
datter af Christine Marie og Johan Johannsen. Parret har børnene: Lone, født d. 
13.-10.-1967, og Michael Erling, født d. 8.-1.-1976.
E.A. overtog gården i 1972 fra Knud Evald. Nuværende ejer er 3. generation på
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svinestald og lade, begge fra

gården. Ejendomsskyld 1.760.000. 
Areal 35 ha., heraf tilkøbt ialt 
28,5 ha., der er 7 ha. skov og 
eng. Der er forpagtet 4 ha. 
Sebbelundvej 9A's stuehus er me
get gammelt, det er restaureret 
og ombygget i 1913 og modernise
ret i 1968. Der er særskilt af
tægtsbolig til gården. Avlsbygnin
gerne består af kvægstald, fra 
1913 ændret og forbedret i 1972 
og ombygget til sostald i 1990,

1913 og ombygget i 1990, svine
stald fra 1970 restaureret i 
1988, desuden er der svinestald 
fra 1979 og maskinhus fra 1980, 
som begge er opført 300 m. fra 
Sebbelundvej 9A, da gården var 
meget indeklemt i Egen By. 
Gården drives med en svinepro
duktion på 86 årssøer, der pro
duceres 1.650 slagtesvin årligt. 
Planteproduktionens salgsafgrø
der er raps, hvede, byg og rug. Der er 3 traktorer. Maskinstation bruges til mejetærsk
ning og skårlægning.

SEBBELUNDVEJ 31, EGEN, 6430 NORDBORG, tlf. 74-458340.
SVEND AAGE ANDERSEN, gårdejer, født d. 29.-12.-1933, søn af Anna og Peter Ander
sen, gift d. 28.-11.-1959 med Helga Marie Wrang, medhjælpende hustru, født d. 4.- 
4.-1939, datter af Petrine og Hans Wrang. Parret har børnene: Henning, født d. 
16.-5.-1960, Aage, født d. 26.-9.-1963, og Pia, født d. 28.-7.-1978.
S.AA.A. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han forpagtede gården i 1964 og over
tog den d. 1.-4.-1969 fra sine svigerforældre Petrine og Hans Wrang. Gården har 
været i slægten i ca. 350 år.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 34 ha., heraf tilkøbt 13 ha., der er 4 ha. eng og 2 ha. 
skov. Der er forpagtet 6,5 ha.
Stuehuset er opført i 1805 og restaureret flere gange senest i 1977. Avlsbygningerne 
består af kvægstald fra 1805 ombygget i 1912 og igen i 1970 til sostald, som er 
renoveret i 1988, svinestalde fra 1964 og 1979, begge renoveret i 1988, svinestald fra 
1973 renoveret i 1982, værksted fra 1969, maskinshus fra 1976, 2 gastætte siloer og 2 
gylletanke. Gården drives med en svineproduktion på 160 årssøer, der sælges 2.700 
smågrise og 800 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 2 
traktorer, 1 mejetærsker, 1 brovægt og anparter i vindmølle. Sønnen Aage er deltids- 
medhjælp, han har lejet avlsbygningerne på Sebbelundvej 35, hvor han opfeder svin, 
købt hos faderen.

SEBBELUNDVEJ 41, EGEN, 6430 
NORDBORG, tlf. 74-458159.
PETER HØI, gårdejer, født d. 
18.-8.-1936, søn af Marie Leono
ra og Christen Jørgensen Høi, 
gift d. 18.-6.-1960 med Karen 
Helene Fogt, medhjælpende hustru, 
født d. 18.-6.-1939, datter af 
Marie Louise og Hans Valdemar 
Fogt. Parret har børnene: Hol
ger, født d. 16.-9.-1960, Hans 
Jørgen, født d. 1.-2.-1962, og
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Flemming, født d. 17.-9.-1966.
P.H. overtog gården d. 1.-3.-1972 fra sin svigerfar Hans Valdemar Fogt.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 31,5 ha., heraf tilkøbt 3,5 ha., der er 1 ha. skov. Der 
er forpagtet 2 ha. græsareal.
Stuehuset er opført i 1841 og løbende moderniseret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald, svinestald og lade, alle formentligt fra 1850, kvægstalden er ombygget i 1973, 
sviestalden er ombygget til kvægstald i 1975, desuden er der maskinhus fra 1990, 
indendørs køresilo og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 28 årskøer, 
25 ungdyr og 14 slagtekalve af racerne RDM og SDM, desuden er der 300 slagtesvin. 
Der e 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 kornmagasin, korntørreri med varm luft og stald
varme anvendes til opvarmning af stuehuset. Maskinstation bruges til lidt af mark
arbejdet.

S3ELLERUPVE3 38, S3ELLERUP, 6430 NORDBORG, tlf. 74-458107.
CHRISTEN HANSEN, gårdejer, født d. 3.-9.-1922, søn af Marie og 3ens Hansen, gift i 
februar 1948 med Anna Madsen, medhjælpende hustru, født d. 10.-11.-1924, datter af 
Inge og Peter Madsen. Parret har børnene: Inge Marie, født d. 1.-5.-1948, Anna, født 
d. 29.-3.-1951, og Christa, født d. 11.-5.-1955.
C.H. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården i 1951 fra sine for
ældre Marie og Jens Hansen.
Areal 35 ha., heraf tilkøbt 1,5 ha., der er 1 ha. skov og 2 ha. eng. Oorden er bort
forpagtet.
Stuehuset er opført i 1790 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald ombygget og udvidet i 1954, lade fra 1924, maskinhus fra 1973 og svinestald. 
Gården drives med en besætning på 6 ammekøer, 3 ungdyr og 3 slagtekalve af racen 
Simmentaler, desuden er der 6 avlsheste af racen Dansk Varmblod. Der er 2 traktorer, 
1 mejetærsker, kornsilo og korntørreri med varm luft.

SKADEB3EGVE3 48, S3EL- 
LERUP, 6430 NORDBORG, 
tlf. 74-459129.
NIELS MØLLER, gårdejer, 
søn af Marie og 3es Møl
ler, gift d. 12.-3.-1977 
med Annelie Krogh, læge
sekretær, født d. 12.-9.-1945, 
datter af Hulda og Martin 
Krogh. Parret har børnene: 
Lotte, født d. 1.-5.-1973, 
og Lene, født d. 7.-12.-1978.

N.M. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården i 1977 fra sin far 3es 
Møller. Gården har været i slægtens eje siden 1524.
Ejendomsskyld 2.300.000. Areal 37,5 ha., heraf tilkøbt 6,5 ha., der er 1,5 ha. skov og 
eng. Der er forpagtet ialt 20 ha.
Stuehuset er opført i 1919 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1945 ombygget til svinestald i 1974, svinestald fra 1945 siden renoveret, lade 
fra 1945 og gylletank. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 2.400 stk. år
ligt, desuden er der 3 heste. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, hvede og byg. 
Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo og korntørreri med varm luft. Maskinsta
tion bruges til lidt af markarbejdet.

SKOLEBAKKEN 3, BROBALLE, 6430 NORDBORG, tlf. 74-454250.
CHRESTEN CHRISTIANSEN MØLLER, gårdejer, født d. 2.-11.-1943, søn af Marie og 
Peter Møller, gift d. 28.-3.-1970 med Kirsten Damgård, børnehavepædagog, født d. 
28.-8.-1947, datter af Helga og Poul Henning Damgård. Parret har børnene: Lone, født 
d. 2.-10.-1974, og Claus, født d. 27.-9.-1976.
C.C.M. forpagtede gården i 1968 og købte den i foråret 1970 fra sin far Peter Møller. 
Ejendomsskyld 1.650.000. Areal 29 ha., heraf tilkøbt 5 ha. Der er forpagtet ialt 17,5 
ha.
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Stuehuset er opført i 1700, det er restaureret i 1910 og moderniseret efter overtagel
sen. Avlsbygningerne består af kvægstald fra omkr. 1700 ændret til svinestald i 1985, 
svinestald fra 1920 forbedret i 1968 og udvidet i 1976, svinestald fra 1976, lade 
ændret til svin i 1985 og maskinhus fra 1972. Gården drives med en slagtesvinepro- 
duktion på 2.500 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 4 trak
torer, 1 mejetærsker, plansilo og korntørreri med varm luft. Maskinstation bruges til 
lidt af markarbejdet.

SKOLEVÆNGET 23, STEVNING, 
6430 NORDBORG, tlf. 74-459102. 
JACOB RUDOLPH, gårdejer, 
født d. 20.-10.-1947, søn af Kir
stine og Christen Rudolph.
J.R. overtog gården i 1983 fra 
sin far Christen Rudolph. Nuvæ
rende ejer er 9. generation på 
gården, som har været i slægtens 
eje siden 1640.
Areal 31 ha., heraf 2 ha. skov. 
Der er forpagtet 2,5 ha.

Stuehuset er opført i 1792 og løbende vedligeholdt. Der er særskilt aftægtshus fra 
1984. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1941, svinestald fra 1910, lade fra 
1939, maskinhus fra 1986 og udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion 
på 22 årskøer, 20 ungdyr og 15 slagtekalve af race RDM. Planteproduktionens salgs
afgrøder er ærter, hvede og byg. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo og korn
tørreri med varm luft. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

SKOVVEJ 26, HAVNBJERG, 6430 NORDBORG, tlf. 74-453107.
ANDREAS ANDRESEN SCHMIDT, gårdejer, født d. 24.-10.-1952, søn af Signe og 
Andreas Andresen Schmidt, gift d. 13.-5.-1978 med Hanne Berthelsen, trafikassistent, 
født d. 24.-10.-1954, datter af Elli og Tage Berthelsen. Parret har børnene: Birgitte, 
født d. 12.-9.-1983, Martin, født d. 11.-9.-1985 og Signe, født d. 25.-11.-1990.
A.A.S. har været på Gråsten Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for Landboforenin
gen for Als og Sundevej. Han overtog første halvpart af gården i 1978 og resten i 
1988 fra sin far Andreas Andresen Schmidt. Nuværende ejer er 6. generation på går
den, som kom i slægtens eje i 1826, ejerne har altid haft samme navne. 
Ejendomsskyld 2.450.000. Areal 35,5 ha., heraf 2,8 ha. skov og 3 ha. eng. Der er for
pagtet ialt 15,2 ha.
Stuehuset er opført i 1855 og renoveret i 1924 og 1976. Der er aftægtshus fra 1865. 
Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1855 løbende renoveret, svinestald fra 1914 
siden renoveret, fare- og løbestald fra 1977, fravænningsstald fra 1978, ungsvinestald 
fra 1989, lade fra 1855, maskinhus og 2 gylletanke. Gården drives med en svinepro
duktion på 170 årssøer, der sælges 3.550 smågrise årligt. Planteproduktionens salgs
afgrøder er raps, oliehør, hvede og byg. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo og 
korntørreri med varm luft. På gården er ansat 1 fast medhjælper. Maskinstation bru
ges til lidt af markarbejdet. A.A.S. og H.B.S. byggede i 1979 hus på Skovvej 34, det 
er familiens nuværende adresse.

SKOVVEJ 39, "SKOVVANG", 
HAVNBJERG SKOV, 6430 NORD
BORG, tlf. 74-453198.
HANS CHRISTIAN FREDERIK
SEN, gårdejer, født d. 22.-2.- 
1940, søn af Ellen og Frederik 
Frederiksen, gift d. 10.-12.-1966 
med Birgit Steffens, danfoss-ar- 
bejder, født d. 11.-12.-1943, dat
ter af Didde og Bertus Steffens. 
Parret har børnene: Karin, født
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d. 10.-10.-1967, Dorthe, født d. 6.-4.-1970, og Nina, født d. 12.-12.-1977.
H.C.F. overtog gården i 197 fr sin mo Ellen Frederiksen.
Ejendomsskyld 880.000. Areal 8,8 ha.
Stuehuset er opført i 1932 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1932 ændret til svin i 1973, svinestalde fra 1932 og 1973, lade fra 1932, 
maskinhus fra 1975 og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 45 årssøer, 
der sælges 800 smågrise årligt. Der er 1 traktor, kornsilo og korntørreri med varm 
luft. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

sen. Parret har børnene: Peter, født d. 22.-1.-1982,

SKOVVEJ 40, "HAVNBJERG
SKOV", HAVNBJERG SKOV, 
6430 NORDBORG, tlf. 74- 
451284.
SVEND JOHANSEN, gård
ejer, født d. 3.-3.-1950, 
søn af Margåtha og Peter 
Johansen, gift d. 9.-10.- 
1982 med Hanne Bach Chri- 
stophersen, medhjælpende 
hustru, født d. 7.-2.-1950, 
datter af Ragnhild og Kri
stian Bach Christopher- 

Mette, født d. 12.-9.-1983.
S.J. overtog gården i 1972 fra sin far Peter Johansen. Gården er een af tre ejendom
me som i 1932 blev udstykket so statshusmandsbrug.
Ejendomsskyld 1.470.000. Areal 8 ha. Der er forpagtet ialt 70 ha.
Stuehuset er opført i 1932, det er moderniseret og udbygget i 1986. Avlsbygningerne 
består af kvægstald fra 1932 ombygget til sostald i 1979, svinestalde fra 1969, 1975, 
1977, 1980 og 1983, lade fra 1932, maskinhuse fra 1973 og 1985 samt gylletank. Går
den drives med en svineproduktion på 80 årssøer, der sælges 1.200 smågrise og 500 
slagtesvin årligt, desuden er der 10 ammekøer og 2 slagtekalve af bandet race. Plan
teproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og hvede. Der er 3 traktorer, 2 mejetær
skere, en del kornsiloer og 1 korntørreri med varm luft. På gården er ansat 1 fast 
medhjælper det meste af året. Maskinstation bruges til lidt af mrkarbejdet.

SKÆRTOFTVEJ 2, ØSTERHOLM, 
6430 NORDBORG, tlf. 74-474357. 
ERIK BJERREGÄRD KRISTEN
SEN, gårdejer, født d. 16.-11.- 
1939, søn af Elly og Hans Bjerre- 
gård Kristensen, gift d. 16.-5.- 
1964 med Rita Penduro Øster
gård, medhjæpende hustru, født 
d. 19.-11.-1937, datter af Ruth 
og Vagner Østergård. Parret har 
børnene: Annie, født d. 12.-10.- 
1968, og Jette, født d. 15.-4.- 
1973.
E.B.K. er formand for Sønder
jysk Jerseyforening. Han over
tog gården 1.-2.-1970 fra Anna Johansen.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 23 ha., heraf tilkøbt 11 ha., der er 4 ha. eng. Der er 
forpagtet ialt 12,5 ha.
Stuehuset er opført i 1870 og ombygget i 1970. Avlsbygningerne består af kvægstald 
fra 1974 udbygget i 1984, svinestald fra 1977 ombygget i 1985, lade fra 1976 udvidet i 
1981, maskinhus fra 1984 og udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion 
på 40 årskøer, 46 ungdyr og 20 slagtekalve af racen Jersey, desuden produceres der 
615 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 3 traktorer. På 
gården er ansat 1 fast medhjælper. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
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SPANGSVEJ 32, "FOLD- 
BJERGGAARD", BROBAL
LE, 6430 NORDBORG, tlf. 
74-451340.
PETER RASMUSSEN, gård
ejer, født d. 20.-3.-1934, 
søn af Marie og Peter 
Thøysen Rasmussen, gift d. 
15.-11.-1958 med Magdale
ne Margrethe Petersen, 
medhjælpende hustru, født 
d. 15.-4.-1939, datter af 
Ella Margrethe og Nikolai 

og Finn, født d. 3.-7.-1961.
P.R. er medlem af repræsentantskabet i Slagterirenion Syd. Han forpagtede gården i 
1961 og købte den i 1964 af sin far Peter Thøysen Rasmussen. Nuværende ejer er 6. 
generation på gården.
Ejendomsskyld 2.400.000. Areal 33 ha., der er senere tilkøbt en gård på 26 ha., der er 
2,5 ha. skov. Der er forpagtet 4 ha.
Stuehuset er opført i 1736 og løbende forbedret. Avlsbygningerne består af kvægstald 
fra 1736 ændret til svinestald i 1968 og renoveret senest i 1990, svinestald fra 1736 
indrettet til halmfyr i 1979, svinestalde fra 1972 og 1975 begge ændret i 1985, lade 
ombygget til svinestald i 1968 og restaureret i 1985, maskinhus fra 1975 og gylletank. 
Gården drives med en svineproduktion på 140 årssøer, der produceres 3.000 slagtesvin 
årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 1 traktor, kornsilo, korntørreri 
med kold luft samt halmfyr. Maskinstation bruges til skårlægning.

SPANGSMOSEVE3 39, BROBALLE, 6430 NORDBORG, tlf. 74-490423.
GERT KNUTZ, gårdejer, født d. 14.-8.-1955, søn af E. og C. Knutz.
G.K. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården i marts 1983 fra Nis 
Valdemar Schmidt.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 53 ha., heraf 3 ha. skov.
Stuehuset er løbende restaureret. Avlsbygningerne består af svinestalde renoveret i 
1988 og 1 gylletank. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 3.300 stk. årligt. 
Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, 
korntørreri med varm luft og halmfyr. Maskinstation bruges til skårlægning.

STEVNING GADE 17, "VESTER
GÅRD", STEVNING, 6430 NORD
BORG, tlf. 74-459454.
HELGE MATHIESEN, gårdejer, 
født d. 4.-8.-1954, søn af Anna 
og Nis Mathiesen, gift d. 13.-8.- 
1977 med Doris Petersen, med
hjælpende hustru, født d. 21.-3.- 
1952, datter af Helga og Marius 
Petersen. Parret har børnene: 
Mette Maria, født d. 12.-1.-1978, 
Britta, født d. 17.-11.-1979,
Anna, født d. 15.-11.-1983, og Nis, født d. 16.-4.-1986.
H.M har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog første halvdel af gården i 
1977 og resten i 1987 fra sin far Nis Mathiesen. Nuværende ejer er 9. generation på 
gården, som kom i slægtens eje i 1687.
Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 30 ha., heraf 4 ha. skov og eng. Der er forpagtet 8 
ha. Stuehuset er opført i 1854 og løbende moderniseret. Avlsbygningerne består af 
kvægstald fra 1940 ombygget til svinestald i 1972, svinestald fra 1890 ombygget i 
1987, svinestald fra 1979, maskinhus fra 1983, gastæt silo og gylletank. Gården drives 
med en slagtesvineproduktion på 4.000 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder



-243- 

er raps og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og halmfyr. Maskinstation bruges 
til skårlægning.
H.M. ejer og driver også Overballe 5, som er på 18,7 ha. Ejendomsskyld 800.000. og er 
tilkøbt i 1985. I 1990 blev Stevning Gade 26 tilkøbt, den er på 18 ha.

STEVNING GADE 23, "STEVNINGGÅRD", STEVNING, 6430 NORDBORG, tlf. 74- 
458317.
PETER MADSEN, gårdejer, født d. 28.-5.-1939, søn af Anni og Christen Madsen, gift 
d. 29.-9.-1962 med Jette Klindt Jørgensen, medhjælpende hustru, født d. 10.-3.-1938, 
datter af Ingeborg og Jens Klindt Jørgensen. Parret har børnene: Lise, født d. 11.-8.- 
1963, og Jens, født d. 28.-11.-1970.
P.M. har været på Dalum Landbrugsskole, han er i repræsentantskabet for Slagteri
region Syd og har været i bestyrelsen for Landboforeningen for Als og Nørherred. Han 
overtog gården i juli 1966 fra sin far Christen Madsen. Nuværende ejer er 10. genera
tion på gården, som har været i slægtens eje siden 1685.
Areal 52 ha., heraf tilkøbt 2 ha., der er 2 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1924, det er moderniseret i 1967 og derefter løbende vedlige
holdt. Avslbygningerne består af kvægstald fra 1912 ombygget til svinestald i 1966, 
svinestald fra 1913 ombygget i 1948 og restaureret i 1966, sostald fra 1962, slagte- 
svinestald fra 1970, goldsostald fra 1974, hestestald ombygget til frugtlager i 1984, 
mølleri fra 1912 ombygget til moderne kornlager i 1977 og lade/maskinhus fra 1971. 
Gården drives med en svineproduktion på 92 årssøer, der produceres 1.800 slagtesvin 
årligt. Der drives 10 ha. med gartneri, planteproduktionens salgsafgrøder er frugt, bær 
og grønsager, æbleplantagen startedes i 1924. Der er 6 traktorer, 1 mejetærsker, nød
vendige gartnerimaskiner, kornsilo og korntørreri med varm luft. På gården er ansat 1 
fast medhjælper, og man anvender løs hjælp i sæsonen. Maskinstation bruges til lidt af 
markarbejdet.

STEVNING GADE 32, "LINDEGAARD", STEVNING, 6430 NORDBORG, tlf. 74-469223. 
FINN VOSS, gårdejer, født d. 31.-3.-1963, søn fMaren og Svnd Aage Voss, gift d. 
20.-4.-1991 med Signe Frank Petersen, kontorassistent, født d. 2.-11.-1967, datter af 
Nanna og Christian Petersen.
F.V. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 15.-12.-1990 fra Jan 
Rasmussen. Ejendomsskyld 2.300.000. Areal 35 ha., heraf 2 ha. skov og eng. 
Stuehuset er opført i 1880. Der er særskilt aftægtshus fra 1950. Avlsbygningerne 
består af svinestald fra 1913 om- og tilbygget i 1970 og renoveret i 1991, svinestald 
fra 1913 om- og tilbygget i 1950 og renoveret i 1987, svinestald fra 1978 renoveret i 
1991, maskinhus fra 1976 og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 165 
årssøer, der sælges 2.500 smågrise og 1.000 slagtesvin årligt. Planteproduktionens 
salgsafgrøder er raps, ærter, hvede og byg. Der er 2 traktorer. Maskinstation bruges 
til lidt af markarbejdet.

STEVNINGNORVEJ 8, "BONDE
GÅRDEN", STEVNING, 6430 
NORDBORG, tlf. 74-458423. 
BERTEL JACOBSEN BONDE, 
gårdejer, født d.14.-12.-1933, søn 
af Marie og Jacob Bonde, gift i 
1957 med Helene Hansen, med
hjælpende hustru, født d. 26.-5.- 

I 1938, datter af Anna Christine 
og Hans Peter Hansen. Parret 
har børnene: Jacob, født d. 20.- 
3.-1958, Hans Jørgen, født d.

31.-10.-1959, og Birgitte, født d. 11.-3.-1967.
B.J.B. har været på Gråsten Landbrugsskole, han er i repræsentantskabet for Slagteri
region Syd. Han forpagtede gården i 1961 og overtog den i august 1971 fra sin far 
Jacob Bonde. Nuværende ejer er 11. generation på gården, som kom i slægtens eje i 
1630.
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Ejendomsskyld 2.500.000. Areal 43 ha., heraf 4 ha. skov.
Stuehuset er løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1913 om
bygget til farestald i 1976 og renoveret i 1986, slagtesvinestald fra 1974, svinestald 
fra 1913 renoveret senest i 1990, svinestald fra 1977, kornmagasin fra 1945, lade fra 
1913 ombygget til svinestald i 1967, maskinshus fra 1977 og gylletank. Gården drives 
med en svineproduktion på 215 årssøer, der sælges 4.200 smågrise og 500 slagtesvin 
årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 3 traktorer, 1 
mejetærsker, kornsilo, korntørreri med varm luft samt halmfyr. På gården er ansat 1 
fuldtids- og 1 deltidsmedhjælper. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

STEVNINGNORVEJ 19, "NYGÅRDEN", STEVNING, 6430 NORDBORG, tlf. 74-458608. 
JENS PETER PETERSEN MADSEN, gårdejer, født d. 7.-12.-1946, søn af Margrethe og 
Asmus Madsen, gift d. 14.-6.-1975 med Anne Holmquist Sørensen, husmor, født d. 
17.-9.-1946, datter af Gerda og Ingvard Sørensen. Parret har tvillingerne Søren og 
Anders, født d. 25.-2.-1968.
J.P.P.M. driver maskinstation og entreprenørforretning fra gården, han har været på 
Gråsten Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for Nordborg Kommunes Produktionsskole 
og er medlem af Tolv-mandsforeningen for Nord-Als. Han overtog gården i juni 1970 
fra sin far Asmus Madsen.
Ejendomsskyld 3.900.000. Areal 70 ha., heraf 4,5 ha. eng og 4 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1913, det er ændret og moderniseret efter overtagelsen. Avls
bygningerne består af 2 svinestalde fra 1978, svinestald fra 1923 moderniseret senest i 
1971, svinestald fra 1971, svinestald fra 1976 ombygget til maskinhus i 1985, lade fra 
1880 ombygget i 1981, halmlade fra 1978 og gylletank. Gården drives med en svine
produktion på 160 årssøer, der produceres 4.000 slagtesvin årligt. Planteproduktionens 
salgsafgrøder er raps, ærter og græsfrø. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 3 buldo
zere, 1 gummiged, 5 gravemaskiner, 3 lastbiler, 2 dumpere, forskellige mindre special
maskiner, kornsilo og halmfyr. På maskinstationen er ansat 6 faste medhjælpere.
J.P.P.M. ejer og driver også Stevningnorvej 33 og barndomshjemmet Skovvej 4, sidst
nævnte er på 15 ha. og er vurderet til 1.100.000.

STOLBRO GADE 16, "ROSENLUND", STOLBRO, 6430 NORDBORG, tlf. 74-458158. 
JØRN MOOS, gårdejer, født d. 16.-12.-1946, søn af Marie og Jes Moos, gift i 1971 
med Helga Bille-Hansen, medejer, født d. 26.-7.-1951, datter af Inger og Helge Bille- 
Hansen. Parret har børnene: Kirstine, født i 1973, Agnete, født i 1975, Kristoffer, 
født i 1980, og Aleksander, født i 1984.
J.M. har været på Gråsten Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for Gasa, Sønderborg. 
Han overtog gården i 1974 fra sin far Jes Moos. Nuværende ejere er 4. generation på 
gården. Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 26,5 ha., heraf 2 ha. skov og 3,5 ha. eng. Der 
er forpagtet 3,5 ha.
Stuehuset er opført i 1854 og løbende forbedret. Avlsbygningerne består af kvæstald 
og svinestald, begge fra 1854 og ændret til kølerum for porrer, hønsehus fra 1974, 
lade indrettet til servicerum for porrer samt lade/maskinhus fra 1990. Gården drives 
med en bestand på 10.000 ægliggende høns (ikke burhøns). Planteproduktionens salgs
afgrøder er byg og porrer. Der er 4 traktorer, specialmaskiner til porreproduktion og 
eget ægpakkeri. Man har 20 større skolebørn til hjælp. Maskinstation bruges til en del 
af markarbejdet.

STOLBRO GADE 17, STOLBRO, 6430 NORDBORG, tlf. 74-458467.
JØRGEN THOMSEN, gårdejer, født d. 13.-8.-1938, søn af Anna og Jørgen Thomsen, 
gift i maj 1972 med Anne Merete Fynholt, medhjælpende hustru, født d. 28.-9.-1945, 
datter af Marie og Peter Fynholt. Parret har børnene: Marianne, født d. 22.-5.-1973, 
og Hans Jørgen, født d. 20.-5.-1976.
J.T. overtog gården d. 1.-7.-1963 fra sin far Jørgen Thomsen.
Areal 25 ha., heraf tilkøbt 4,5 ha., der er 2 ha. skov og eng.
Stuehuset er opført i 1910, det er restaureret i 1964 og derefter løbende vedligeholdt. 
Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1870 ombygget i 1979 til svinestald og ud
videt i 1978, svinestald fra 1870 ombygget i 1979, lade fra 1926 og maskinhus fra 
1974. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 575 stk. årligt. Planteproduktio-
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nens salgsafgrøde er byg. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 2 kornsiloer og korn
tørreri med varm luft. Man har 1 skoledreng til hjælp. Maskinstation bruges til lidt af 
markarbejdet.

STOLBRO GADE 23, "STOLBRO
GÅRD", STOLBRO, 6430 NORD
BORG, tlf. 74-458354.
JØRGEN JØRGENSEN, gårdejer, 
født d. 26.-8.-1941, søn af Anna 
og Jens Jørgensen, gift d. 24.- 
5.-1969 med Lis Rasmussen, kon
torassistent, født d. 27.-5.-1939, 
datter af Edith og Laurtz Ras
mussen. Parret har børnene: Le
na, født d. 3.-5.-1972, og Nanna, 
født d. 16.-10.-1976.

J.J. har haft timer som lærer på Østerlund Skole, det er unge i Alternativklassen, han 
har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1970 fra sin far 
Jens Jørgensen.
Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 48 ha., heraf tilkøbt 18,5 ha. Der er forpagtet 6 ha. 
Stuehuset er opført i 1875, det er ombygget og moderniseret indenfor de sidste 15 år. 
Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1874 renoveret omkr. 1900 og ombygget til 
svin i 1972 og 1989, svinestald fra 1874 renoveret senest i 1989, lade fra 1874 om
bygget til svinestald i 1976, maskinhus fra 1971 ombygget til svinestald i 1978, maskin
hus fra 1986 og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 280 årssøer, der 
sælges 3.000 smågrise og 2.200 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er 
raps, hvede og byg, desuden drives der 5 ha. med jordbær. Der er 4 traktorer, 1 me
jetærsker, 1 markvandingsanlæg, plansilo, tårnsilo, korntørreri med varm luft, halmfyr 
og anparter i vindmølle. På gården er ansat 2 faste medhjælpere. Maskinstation bruges 
til skårlægning.

STOLBRO GADE 30, "WRANG- 
GÅRD", STOLBRO, 6430 NORD
BORG, tlf. 74-458679.
JØRGEN WRANG, gårdejer, født 
d. 15.-1.-1945, søn af Lisbeth og 
Jacob Wrang, gift d. 10.-12.-1970 
med Anne Holm Pedersen, syge
hjælper, født d. 3.-10.-1948, dat
ter af Ella og Johannes Holm 
Pedersen. Parret har børnene: 
Karina, født d. 3.-6.-1973, Kim 
Jacob, født d. 31.-7.-1975, og 
Claus Jørgen, født d. 12.-3.-1980. J.W. har været på Malling Landbrugsskole. Han
forpagtede gården d. 1.-10.-1971 og købte den d. 1.-8.-1975 af sin far Jacob Wrang. 
Gården har været i slægtens eje siden 1524.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 39 ha., heraf 2,5 ha. skov og 2 ha. eng. Der er for
pagtet 9 ha.
Stuehuset er opført i 1880 og moderniseret i 1975. Gården blev nybygget i 1952, men 
brændte i 1955 og blev genopført med kvægstald, ændret og moderniseret fra 1971-75, 
svinestald ombygget til kvægstald fra 1971-75, lade fra 1955, der er svinestald fra 
1971 ombygget til ungdyr i 1977, maskinhuse fra 1980 og 1984, udendørs køresilo og 
gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 50 årskøer, 50 ungdyr og 25 slag
tekalve af racen SDM, desuden er der 4 får og 1 æsel. Der er 3 traktorer, anparter i 
vindmølle og staldvarme anvendes til opvarmning af stuehuset. På gården er ansat 1 
fodermester. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

STOLBRO GADE 35, STOLBRO, 6430 NORDBORG, tlf. 74-458856.
PETER CHRISTIANSEN, gårdejer, født d. 27.-5.-1951, søn af Winni og Peter Chris-
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tiansen, gift i 1981 med Kaja Petersen, født d. 20.-8.-1961, datter af Annette og 
Werner Petersen. Parret har børnene: Jens Peter, født d. 11.-12.-1981, og Helle, født 
d. 20.-11.-1983.
P.C. har været på Gråsten Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for Landboforeningen 
for Als og Sundeved. Han overtog gården i 1974 fra Asmus Petersen.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 22 ha., heraf 2 ha. skov og eng. Der er forpagtet 5,5 
ha. Stuehuset er opført i 1795, det er restaureret i 1895 og derefter løbende moder
niseret. Avlsbygningerne består af kvægstald ombygget til svinestald i 1978, svinestald 
ændret i 1985 og ny svinestald fra 1981. Gården drives med en svineproduktion på 250 
årssøer, der produceres 5.000 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er 
raps, ærter, hvede og byg. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, korntørreri 
med varm luft samt halmfyr. På gården er ansat 2 faste medhjælpere. Maskinstation 
bruges til lidt af markarbejdet.
P.C. ejer og driver også Nørregade 10, som er på 20 ha. og vurderet til 1.050.000 
samt Stolbro Gade 33, som er på 31 ha. og vurderet til 2.150.000.

STOLBRO GADE 43, STOLBRO, 
6430 NORDBORG, tlf. 74-458126. 
ANNA BIRGIT SCHMIDT AAES, 
forpagter, født d. 20.-1.-1958, 
datter af Anne Marie og Hans 
Christian Schmidt, gift d. 7.-5.- 
1983 med Ingolf Zacher Aaes, 
oppasser på Danfoss, født d. 7.- 
3.-1956, søn af Annelise Margre
the og Thorfinn Zacher Aaes. 
Parret har børnene: Hannah, født 
d. 2.-4.-1984, Kristina, født d. 
22.-6.-1986, og Maria, født d. 
23.-11.-1987.

A.B.S.AA. har forpagtet gården af sin mor Anne Marie Schmidt, som overtog den i 
1955 fra sin moster. Slægten har været på gården siden 1579.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 31 ha., heraf 3,5 ha. skov og eng.
Stuehuset er opført i 1897 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1770 siden ombygget, svinestald fra 1966 ombygget til løsdriftstald for kvæg 
i 1972, lade fra 1898 ændret til svinestald i 1968 og lade/maskinhus fra 1987. Gården 
drives med en besætningen på 9 ammekøer, 9 ungdyr og 6 slagtekalve af racen DRK 
med overgang til Simmentaler. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede, raps 
og rødsvingel. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsiloanlæg og korntørreri med 
varm luft. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

STRELBJERGVEJ 11, ØSTER- 
HOLM, 6430 NORDBORG, tlf. 
74-474325.
HEINRICH CHRISTIAN BREUM 
SCHNEIDER, gårdejer, født d. 
5.-9.-1945, søn af Anna Karoline 
og Heinrich Schneider, bor sam
men med Gurli Nielsen, hjemme
hjælpende, født d. 11.-12.-1940, 
datter af Bothilde og Edvard 
Petersen. Parret har tvillingerne 
Heinrich og Gustav, født d. 10.- 
4.-1980.
H.C.B.S. er handelsmand indenfor husdyr. Han overtog gården i 1974 fra sin far 
Heinrich Schneider.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 25 ha., heraf tilkøbt ialt 11,5 ha., der er 3,5 ha. eng.
Der er forpagtet ialt 27 ha.
Stuehuset er ca. 200 år gammelt og gennemgribende ombygget i 1974, det er udvidet



-w- 

med aftægtsafdeling i 1976. Avlsbygningerne består af kvægstald ca. 200 år gammel, 
ændret og udvidet i 1970, svinestald ca. 200 år gammel og ændret til kvægstald i 
1982, hestestald fra 1977, lade fra 1974 og maskinhus fra 1985. Gården drives med en 
kvægproduktion på 17 årskøer, 50 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM, desuden 
produceres der 200 slagtesvin årligt, der er 12 ammekøer af racen Char olais, 10 
heste, nogle får, geder, høns, gæs, ænder og duer. Der er 3 traktorer, kornmagasin, 
korntørreri med kold luft og staldvarme anvendes til opvarmning af stuehuset. Maskin
station bruges til høst.

STÆRBÆKVEJ 4, "SMEDEGÅRD", 
KØBINGSMARK, 6430 NORD
BORG, tlf. 74-451801.
PETER PETZ, gårdejer, født d. 
18.-8.-1943, søn af Hanne og 
Heinrich Otto Petz, gift d, 6.-7.- 
1963 med Elna Hansen, medhjæl
pende hustru, født d. 8.-8.-1944, 
datter af Anna og Peter Hansen. 
Parret har børnene Otto, født d. 
5.-8.-1963, Per, født d. 20.-6.- 
1964, Claus, født d. 29.-10.-1965, 
og Mette, født d. 13.-2.-1973. 
E.P. er medlem af Menighedsrå
det for Nordborg Kirkesogn.

P.P. er i bestyrelsen for Kvægavlsforeningen for Sønderjylland. Han overtog gården d. 
1.-10.-1964 fra Hans Mathiesen.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 52 ha., heraf tilkøbt ialt 41,5 ha., der er 2 ha. med 
juletræsproduktion. Der er forpagtet 3,5 ha.
Stuehuset er opført i 1860 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1952, svinestald fra 1900 ombygget til kvægstald i 1970, svinestald fra 1971 
ombygget til kvægstald i 1979, halmlade fra 1974, foderhus fra 1979 og maskinhus fra 
1986. Gården drives med en kvægproduktion på 62 årskøer, 60 ungdyr og 30 slagte
kalve af racen Jersey, desuden produceres der 600 slagtesvin årligt, og der er 2 heste. 
Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, rug og byg. Der er 4 traktorer, 1 mejetær
sker og 1 markvandingsanlæg. På gården er ansat 1 fast medhjælper. Maskinstation 
bruges til lidt af markarbejdet.
P.P. ejer og driver også Drejkobbel 10, som er på 11,6 ha. og vurderet til 530.000. 
Der er fedesvin på denne ejendom.

STÆRBÆKVEJ 6, KØBINGSMARK, 
6430 NORDBORG, tlf. 74-451489. 
VAGN HJULER, gårdejer, født 
d. 9.-4.-1935, søn af Therese og 
Hans Hjuler, gift d. 2.-6.-1962 
med Else Bodil Larsen, medhjæl
pende hustru, født d. 2.-7.-1940, 
datter af Marie og Aage Larsen. 
Parret har børnene: Frank, født 
d. 20.-4.-1963, Torben, født d. 
16.-9.-1967, og Grete, født d. 
26.-5.-1972.
V.H. har været på Kærhave Land
brugsskole. Han overtog gården 
d. 1.-4.-1963 fra F.F.H. Schimke. Gården er udflyttet i 1780.
Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 16 ha., heraf tilkøbt ialt 7 ha.
Stuehuset er opført i 1780 og restaureret i 1940, det er udvidet og moderniseret efter 
overtagelsen. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1780 ombygget i 1964 og æn
dret til goldsostald i 1978, svinestald fra 1780 indrettet til goldsostald i 1978, fare- 
stald fra 1974, slagtesvinestald fra 1978, garage og værksted fra 1976, halmlade fra
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1972 og maskinhus fra 1984. Gården drives med en svineproduktion på 60 årssøer, der 
produceres 1.150 slagtesvin årligt. Der er 2 traktorer, anpart i mejetærsker, tårnsilo 
og korntørreri med varm luft. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

SØHOLMVEJ 8, "SØHOLM", BRO
BALLE, 6430 NORDBORG, tlf. 
74-451296.
JOHANN PETERSEN, gårdejer, 
født d. 12.-3.-1944, søn af Anne 
Kathrine og Mads Petersen, gift 
d. 3.-8.-1968 med Jonna Jessen, 
bankassistent, født d. 28.-3.-1948, 
datter af Minna Kruse Enevold
sen og Jes Jessen. Parret har 
børnene: Britta, født 6.-6.-1970, 
og Mona, født d. 26.-8.-1972.

J.P. er medlem af Planteavlsudvalget i Landboforeningen for Als og Sundeved. Han 
overtog gården d. 1.-6.-1971 fra Bent Nør Jensen. Gården blev tilkøbt fødegården 
Nedermarksvej 2, som J.P. opkøbte i juni 1967.
Ejendomsskyld 3.000.000. Areal 63 ha., heraf tilkøbt 7 ha., der er 4 ha. skov.
Stuehuset er ca. 200 år gammelt og løbende moderniseret. Avlsbygningerne består af 
kvægstald ca. 200 år gammel og ændret flere gange senest til svin i 1972, svinestald 
fra 1912 renoveret i 1975, svinestald fra 1980, lade ca. 200 år gammel og maskinhus 
fra 1979. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 2.200 stk. årligt. Plantepro
duktionens salgsafgrøde er raps. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, korntørre
ri med varm luft og halmfyr. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

TONTOFT 13, "TONTOFTGÄRD", 6430 NORDBORG, tlf. 74-450610.
CHRISTEN JØRGENSEN, gårdejer, født d. 25.-8.-1952, søn af Marie Regina og Hans 
Jørgensen, gift d. 28.-7.-1979 med Jonna Margit Jensen, klinikassistent, født d. 24.- 
8.-1956, datter af Ketty og Henry Jensen. Parret har børnene: Kennet, født d. 15.-3.- 
1979, og Kåre, født d. 16.-7.-1982.
C.J. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården i 1978 fra sin far Hans 
Jørgensen.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 23 ha.
Stuehuset er opført i 1770 og moderniseret i 1980. Avlsbygningerne brændte i 1975 og 
blev genopført med svinestald og maskinhus, desuden er der gylletank. Gården drives 
med en svineproduktion på 180 årssøer, der sælges 3.500 smågrise årligt. Plantepro
duktionens salgsafgrøde er raps. Der er 3 traktorer, og staldvarme anvendes til op
varmning af stuehuset. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

ULBJERGVEJ 31, "BAKKEGÅRD", 
ULBJERG, 6430 NORDBORG, 
tlf. 74-451973.
JØRGEN KOLMOS, gårdejer, 
født d. 30.-11.-1939, søn af Else 
og Jørgen Kolmos, gift d. 16.- 
10.-1971 med Helga Hansen, læ
rer, født d. 4.-11.-1945, datter 
af Marie og Jes Hansen. Parret 
har børnene: Jes-Henrik, født d. 
2.-8.-1972, og Elsebeth, født d. 
6.-5.-1976.
J.K. overtog gården i 1968 fra sin far Jørgen Kolmos.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 25 ha., heraf tilkøbt ialt 12 ha., der er 5,5 ha. eng. 
Der er forpagtet 3 ha.
Stuehuset er opført i 1856 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1856 udvidet i 1954, svinestald fra 1856, lade fra 1946, maskinhus fra 1956, 
gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 15 årskøer,
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32 ungdyr og 8 slagtekalve af racen SDM, desuden produceres der 200 slagtesvin år
ligt, og der er 2 heste, som bruges til ringridning. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 
plansilo og korntørreri med kold luft. Maskinstaton bruges til hø-høst.

Maria, født d. 10.-9.-1975.

VEESBÆKVEJ 14, "LINDEGÅRD", 
DYNDVED, 6430 NORDBORG, 
tlf. 74-458672.
JØRGEN JACOBSEN, gårdejer, 
født d. 7.-9.-1942, søn af Dora 
og Peter Jacobsen, gift d. 8.-7.- 
1967 med Annemie Mathiesen, ca
feteriamedhjælper, født d. 3.-3.- 
1946, datter af Cathrine og Jør
gen Mathiesen. Parret har børne
ne: Kent, født d. 18.-8.-1968, 
Torben, født d. 21.-3.-1972 og

J.J. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han forpagtede gården i 1965 og overtog 
den d. 1.-4.-1971 fra Peter Lauritsen.
Ejendomsskyld 850.000. Areal 26,5 ha., heraf 2 ha. skov og eng. Der er forpagtet ialt 
44 ha. Stuehuset er opført omkr. 1800, det er restaureret og genopbygget efter en 
brand i 1956 og moderniseret i 1985. Der er særskilt aftægtshus til gården. Avlsbyg
ningerne består af kvægstald fra 1956 ændret til svinestald i 1988, svinestalde fra 
1800 og 1977, lade fra 1800 og maskinhus fra 1978. Gården drives med en slagtesvine
produktion på 2.000 stk. årligt, desuden er der 10 ammekøer, 4 ungdyr og 10 slagte
kalve af racen Simmentaler, der er 3 heste, som bruges til ringridning. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er raps, græsfrø, byg og hvede. Der er 3 traktorer, 1 mejetær
sker, plansilo, korntørreri med varm luft og 1 vindmølleanpart. Maskinstation bruges 
til lidt af markarbejdet.

VESTERBALLE 9, "VESTERGÅRD", 
BRANDSBØL, 6430 NORDBORG, 
tlf. 74-491600.
LAURITZ VESTERGAARD JEP
SEN, gårdejer, født d. 29.-10.- 
1951, søn af Gunder Marie og 
Hans Jepsen, gift d. 9.-6.-1984 
med Henni Clausen, medhjælpen
de hustru, født d. 10.-4.-1958, 
datter af Henni og Harald Clau
sen. Parret har børnene: Hans 
Harald, født d. 23.-9.-1983, og 
Lasse, født d. 17.-9.-1986.
L.V.J. overtog gården d. l.-l.- 
1985 fra sine forældre Gunder Marie og Hans Jepsen. Nuværende ejer er 16. genera
tion på gården, som kom i slægtens eje i 1649.
Ejendomsskyld 1.850.000. Areal 53 ha., heraf 4,5 ha. skov og eng. Der er forpagtet 6,4 
ha. Stuehuset er opført omkr. 1810, det er moderniseret og udvidet senest i 1990. 
Avlsbygnignerne består af kvægstald fra 1922 ombygget til svinestald i 1982, svine
stald fra 1922 ombygget og udvidet i 1957, svinestald fra 1979, lade fra 1922, maskin
hus fra 1986 og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 85 årssøer, der 
produceres 1.500 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. 
Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og korntørreri med varm luft. Maskinsta
tion bruges til lidt af markarbejdet.

VESTERBALLE 12, "ENGGÅRDEN", BRANDSBØL, 6430 NORDBORG, tlf. 74-451049. 
VIGGO MATZEN, gårdejer, født d. 17.-1.-1946, søn af Anne og Jørgen Matzen, gift d. 
10.-6.-1972 med Else Andersen, medhjælpende hustru, født d. 7.-12.-1944, datter af 
Karta og Jørgen Andersen. Parret har børnene: Jørgen, født d. 22.-2.-1973, Claus,
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født d. 15.-11.-1974, og Hans, 
født d. 5.-10.-1977.
Viggo Matzen har været på Grå
sten Landbrugsskole. Han overtog 
gården d. 1.-4.-1972 fra sin far 
Jørgen Matzen. Nuværende ejer 
er 3. generation på gården, hvis 
historie kan føres tilbage til ca. 
1570, den nuværende ejer er nr. 
15.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 
39 ha., heraf tilkøbt 8 ha., der 
er 2 ha. skov.

Stuehuset er opført i 1870 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1870 ombygget og udvidet i 1971, kalvestald fra 1972, svinestald fra 1870, 
ungdyrstald og maskinhus begge fra 1979, udendørs køresilo, foderhus og gylletank. 
Gården drives med en kvægproduktion på 54 årskøer, 90 ungdyr og 30 slagtekalve af 
racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, byg og rug. Der er 3 trak
torer, 1 mejetærsker, plansilo og korntørreri med varm luft. På gården er ansat 1 
deltidsmedhjælper. Maskinstation bruges til græsinsilering.
V.M. ejer og driver også Tværballe 11, som er på 40 ha. og vurderet til 1.900.000.

VESTERVEJ 1, "DAMGÅRD", 
HAVNBJERG, 6430 NORDBORG, 
tlf. 74-451014.
HANS FREDERIKSEN, gårdejer, 
født d. 8.-2.-1936, søn af Amalie 
og Claus Frederiksen, gift d. 7.- 
5.-1960 med Dorthea Caroline 
Kongsted, medhjælpende hustru, 
født d. 27.-10.-1934, datter af 
Caroline og Rasmus Kongsted. 
Parret har børnene: Claus, født 
d. 28.-5.-1961, Hanne, født d.
16.-2.-1963, og Bente, født d. 18.-12.-1966.
H.F. har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1963 fra sin 
far Claus Frederiksen. Nuværende ejer er 5. generation på gården, hvis historie kan 
føres tilbage til 1530.
Ejendomsskyld 2.400.000. Areal 36,5 ha., heraf 4,5 ha. skov og eng. Der er forpagtet 
ialt 27 ha.
Stuehuset er opført i 1815 og løbende moderniseret. Avslbygningerne består af kvæg
stald fra 1848 ombygget til svinestald i 1954 og igen til kvægstald i 1974, kvægstald 
fra 1951 renoveret i 1974, løsdriftsstald til ungdyr fra 1972, 4 svinestalde fra 1960, 
1978 og 1989, lade fra 1951, maskinhus fra 1978, gastæt silo og gylletank. Gården 
drives med en kvægproduktion på 43 årskøer, 50 ungdyr og 20 slagtekalve af racerne 
SDM og Jersey, desuden er der en slagtesvineproduktion på 3.000 stk. årligt. Plante
produktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 3 traktorer og halvpart i meje
tærsker. På gården er ansat 1 fast medhjælper, det er p.t. sønnen Claus, som ejer 
"Fjordgården", Oksbølvej 34, der er maskinsamdrift mellem de 2 gårde. Maskinstation 
bruges til skårlægning.

VESTERVEJ 7, HAVNBJERG, 6430 NORDBORG, tlf. 74-461208.
HANS PHILIPSEN SCHMIDT, gårdejer, født d. 15.-9.-1941, søn af Lisbeth og Bertel 
Schmidt, gift d. 17.-8.-1974 med Ellen Margrethe Christensen, medhjælpende hustru, 
født d. 23.-11.-1941, datter af Vita og Frank Christensen. Parret har børnene: Allan, 
født d. 15.-7.-1964, Gitte, født d. 18.-8.-1967, og Tinna, født d. 31.-12.-1974. 
H.P.S. har været på Nordisk Landbrugsskole. Han overtog gården i 1972 fra sin far 
Bertel Schmidt. Nuværende ejer er 5. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.210.000. Areal 11,2 ha. Der er forpagtet 9 ha.
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Vestervej 7 brændte i 1941 og 
blev genopført med stuehus i 
1943, som løbende er modernise
ret. Avlsbygningerne blev genop
ført med kvægstald i 1943 æn
dret til sostald i 1972, svinestald 
fra 1943 senere renoveret, der er 
sostald fra 1978, farestald fra 
1980 ændret til klimastald i 
1990, lade fra 1943, maskinhus 
fra 1975 og gylletank. Gården 
drives med en svineproduktion på 

110 årssøer, der sælges 2.200 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er 
raps. Der er 2 traktorer, nogle tårnsiloer og korntørreri med varm luft. Maskinstation 
bruges til lidt af markarbejdet.

VIKKEB3ERGVE3 7, "VIKKE- 
B3ERG", BROBALLE MARK, 
6430 NORDBORG, tlf. 74-450726. 
HELGE NISSEN, gårdejer, født 
d. 22.-1.-1940, søn af Margrethe 
og 3ens Nissen, gift d. 31.-10.- 
1964 med Kirsten Nielsen, aften
skolelærer, født d. 21.-8.-1942, 
datter af Helga og Andreas Niel
sen. Parret har børnene: Claus, 
født d. 19.-11.-1962, og Birgit, 
født d. 31.-12.-1968.
K.N. er medlem af Oksbøl Sogns Menighedsråd. H.N. har været på Gråsten Landbrugs
skole. Han overtog gården d. 1.-3.-1969 fra Frederik Kolmos. Gården blev udflyttet 
fra Broballe i 1979 p.g.a. manglende udvidelses muligheder.
Areal 48 ha., heraf tilkøbt ialt 34,5 ha., der er 2,5 ha. skov og 1 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1979. Avlsbygningerne består af svinestald fra 1990, maskinhus 
fra 1979 og gylletank. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 6.500 stk. år
ligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 
plansilo og korntørreri med varm luft. På gården er ansat 1 fast medhjælper. Maskin
station bruges til lidt af markarbejdet.
H.N. ejer og driver også Fjordvej 8, som er på 10,5 ha., bygningerne udnyttes i pro
duktionen.

VOLDGADE 11, HIMMARK, 6430 
NORDBORG, tlf. 74-456301.
PETER MØLLER, gårdejer, født 
d. 12.-1.-1942, søn af Anna Ma
rie og Hans Møller, gift d. 24.- 
9.-1983 med Marianne 3acobsen, 
sygeplejerske, født d. 28.-9.-1959, 
datter af Inga og Egon 3acobsen. 
Parret har børnene: Hans-3acob, 
født d. 7.-7.-1983, og Anne Met
te, født d. 6.-4.-1987.
P.M. har været på Gråsten Land

brugsskole, han er medlem af Menighedsrådet for Svenstrup Kirkesogn. Han overtog 
gården d. 1.-6.-1971 fra sin far Hans Møller. Nuværende ejer er 9. generation på 
gården, som kom i slægtens eje i 1730.
Areal 25 ha., heraf 2 ha. skov. Der er bortforpagtet 3 ha.
Stuehuset er flere hundrede år gammelt og løbende moderniseret. Avlsbygningerne 
består af kvægstald fra 1902 ombygget til svinestald i 1970, svinestald fra 1908, lade 
fra 1950 ombygget til svinestald i 1970 og maskinhus ombygget i 1980. Gården drives
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med en svineproduktion pä 60 årssøer. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, 
hvede og byg. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 2 kornsiloer, korntørreri med varm 
luft og halmfyr. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
P.M. ejer og driver også Voldgade 5A,som er på 6 ha., avlsbygningerne benyttes til 
produktionen.

VOLDGADE 18, HIMMARK, 
6430 NORDBORG, tlf. 74- 
456304.
JØRGEN GOOD, gårdejer, 
født d. 2.-8.-1939, søn af 
Margrethe og Jørgen Clau
sen Good, gift d. 20.-11.- 
1965 med Inge Elisabeth 
Frederiksen, medhjælpende 
hustru, født d. 15.-6.-1943, 
datter af Christine og Cla
us Frederiksen. Parret har

børnene: Claus Jørgen, født d. 4.-3.-1968, Martin, født d. 26.-3.-1972, og Henning, 
født d. 8.-3.-1975.
J.G. har været på Gråsten Landbrugsskole og er i bestyrelsen for F.Ä.F. Han overtog 
gården d. 1.-5.-1966 fra sin far Jørgen Clausen Good. Nuværende ejer er 3. generation 
på gården, som oprindeligt er fra 1666.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 27 ha., heraf 4 ha. skov og 1 ha. eng. Der er for
pagtet ialt 23 ha.
Stuehuset er opført i 1911 og moderniseret i 1976. Der er særskilt aftægtshus til går
den. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1920 ændret til fedesvin i 1970, svine
stald fra 1908 renoveret til klimastald i 1986, svinestalde fra 1972 og 1975, samtlige 
stalde er moderniseret efter Aujeszkys-syge i 1988, der er lade fra 1923, maskinhus 
fra 1969 og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 220 årssøer, der sæl
ges 5.000 smågrise og 500 slagtesvin årligt, sammen med 3 andre landmænd har J.G. 
42 stk. dåvildt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 4 trak
torer, 1 mejetærsker, plansilo, korntørreri med varm luft samt halmfyr. På gården er 
ansat 1 fast medhjælper. Maskinstation bruges til skårlægning.
J.G. ejer og driver også Sebbelundvej 35, som er hans hjem, den er på 35 ha. og vur
deret til 1.500.000.

VOLDGADE 32, HIMMARK, 
6430 NORDBORG, tlf. 74-456185. 
HOLGER HANSEN, gårdejer, 
født d. 22.-1.-1951, søn af Chri
stine og Jens Hansen, gift d. 4.- 
8.-1973 med Sigrid Rasmussen, 
sygehjælper, født d. 22.-12.-1950, 
datter af Gundhild og Peter Ras
mussen. Parret har børnene: Tho
mas, født d. 23.-12.-1973, Randi, 
født d. 8.-1.-1976, og Lisbeth, 
født d. 1.-9.-1984.
H.H. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han forpagtede gården i 1974 og overtog 
den d. 1.-7.-1978 fra sin morbror Jacob Clausen. Gården har været i slægtens eje i 
300 år. Areal 48 ha., heraf 4,5 ha. skov og 3,5 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1863 og restaureret flere gange senest efter overtagelsen. Der 
er særskilt aftægtshus og arbejderbolig til gården. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1863 ombygget i 1943 og ændret til svin i 1986, svinestald fra 1910 reno
veret i 1977, svinestald fra 1983, lade fra 1914 og maskinhus fra 1982. Gården drives 
med en slagtesvineproduktion på 3.000 stk. årligt, desuden er der 2 heste, som bruges 
til ringridning. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, hvede og byg. Der er 2 
traktorer og 1 halmfyr. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
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NR. RANGSTRUP

AGERSKOV KÅDNER 2, GEJLBJERG, 6534 AGERSKOV, tlf. 74-833647.
ERLING SKOV, gårdejer, født d. 30.-7.-1960, søn af Signe og Jørgen Skov, gift d. 
30.-7.-1990 med Lona Knudsen, kommuneassistent, datter af Larsine og Niels Knudsen. 
Parret har sønnerne: Palle, født d. 18.-11.-1986, og Per, født d. 8.-8.-1988.
E.S. er driftsleder af en slagtekyllingefarm hos Flemming Møller og har været på Grå
sten Grundskole. E.S. overtog gården d. 1.-4.-1988 fra Egon Schmidt.
Ejendomsskyld 970.000. Areal 25,3 ha.
Stuehuset er opført i 1971, det er restaureret i 1988 og 1990. Avlsbygningerne består 
af kvægstald samt kombineret lade og maskinhus begge fra 1972 samt gylletank. Går
den drives med en besætning på 5 ammekøer og 5 ungdyr af racen Hereford samt 1 
avlstyr og 5 moderfår. Planteproduktionens salgsafgrøder er vinterbyg, rug og raps. 
Der er 1 traktor, 1 markvandingsanlæg og halmfyr.

AGERSKOV KÅDNER 7, "FLENG- 
HUS", 6534 AGERSKOV, tlf. 74- 
833297.
EGON PETERSEN, husmand, født 
d. 26.-10.-1925, søn af Eleonora 
og Ejnar Petersen, gift d. 3.-1.- 
1953 med Dagny Jepsen, medhjæl
pende hustru, født d. 4.-11.-1930, 
datter af Agnethe og Johan Jep
sen. Parret har børnene: Nora, 
født d. 6.-9.-1954, Lene, født d. 
18.-7.-1957, og Johan, født d.

29.-8.-1960. E.P. er formand for Agerskov Ungdomsskole, han har været på Riber 
Kjærgård Landbrugsskole og er mejerikredsformand for Bramdrup Mejeri. Han overtog 
gården d. 1.-4.-1956 fra Lorens Lange.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 25,4 ha., heraf tilkøbt 15,4 ha.
Stuehuset er opført i 1939, det er restaureret og udvidet i 1974. Avlsbygningerne 
består af kvægstald fra 1930 ændret til ungkvæg i 1971, kostald og foderlade begge 
fra 1971, maskinhus fra 1974 og ajlebeholder. Gården drives med en besætning på 32 
årskøer og 40 slagtekalve af racerne RDM og SDM. Der er 2 traktorer, kraftfodersilo 
og 2 insilage siloer.

ALLERUP NORD 1, ALLERUP, 
6520 TOFTLUND, tlf. 74-831569. 
CARL CHRISTIAN MADSEN. 
Omtales under Allerupvej 10. 
C.C.M. overtog halvdelen af går
den d. 1.-11.-1973 fra Marie og 
Andreas Clausen, og resten d. 
1.-5.-1978 fra Elsine og Peter 
Fredensborg.
Ejendomsskyld 790.000. Areal 29 
ha.
Stuehuset er opført i røde tegl-
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sten. Avlsbygningerne består af kombineret lade, kvæg- og svinestald fra 1930 udvidet 
flere gange. C.C.M. ejer og driver også Allerupvej 10, Allerup, 6520 Toftlund.

ALLERUP NORD 2, "NORDBYGÄRD", ALLERUP, 6520 TOFTLUND, tlf. 74-831732. 
HANS CHRISTIAN HANSEN, gårdejer, født d. 27.-9.-1945, søn af Marie Kathrine og 
Villy Christian Hansen, gift d. 3.-6.-1978 med Karen Marie Hansen, sygehjælper. 
Parret har sønnen Flemming, født d. 10.-6.-1974.
H.C.H. overtog gården d. 1.-5.-1989 fra Poul Madsen.
Stuehuset er opført i 1900 og siden restaureret. Avlbygningerne består af kvægstald 
fra 1960, lade og foderlade fra 1974 samt indendørs køresilo. Gården drives med en 
besætning på 100 årskøer og 250 ungdyr af racen SDM samt 100 stude. Gården drives 
som "Brødrene Hansen I/S" sammen med Allerup Nord 8.

ALLERUP NORD 8, "LINDHOLM- 
GÅRD", LINDHOLM, 6520-TOFT
LUND, tlf. 74-831732.
LAURIDS JUNKER HANSEN, 
gårdejer, født d. 12.-11.-1947, 
søn af Marie Kathrine og Villy 
Christian Hansen, bor sammen 
med Solveig Christine Pedersen, 
kroejer, født d. 23.-11.-1947, 
datter af Ellen og Søren Peder
sen.
L.J.H. driver maskinstation. Han 

overtog gården d. 1.-7.-1975 fra sin far Villy Chr. Hansen.
Ejendomsskyld 6.600.000. Areal 242,5 ha., heraf tilkøbt 132,5 ha. Der er forpagtet 100 
ha. Stuehuset er opført i 1972. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1968, ung
kvægstald fra 1972, lade fra 1975, 2 maskinhuse fra 1978 og foderhus fra 1985. Plan
teproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede, raps og ærter. Der er 10 traktorer, 3 
mejetærskere, 2 markvandingsanlæg, 1 vandingsmaskine, 1 kombi såmaskine, 1 roe- 
såmaskine, 1 majssåmaskine, 2 græsslåmaskiner, 3 finsnittere, 3 storballepressere, 2 
roeoptagere, 1 rundballepresser, 2 majsspredere, 2 gummigedslæssere, 3 gyllevogne 
samt diverse plove, harver og vogne. På gården er ansat 6 faste medhjælpere.
L.J.H. ejer og driver også Humlehavevej 1, 6520 Toftlund. Gården drives som "Brød
rene Hansen I/S" sammen med Allerup Nord 2.

ALLERUP NORD 9, "SKOVLY", 
ALLERUP, 6520 TOFTLUND, 
tlf. 74-832115.
FREDDY RASMUSSEN, gårdejer, 
født d. 20.-10.-1961, søn af An
ne og Svend Rasmussen, gift d. 
3.-5.-1985 med Susanne Johan
sen, kontorassistent, født d. 13.- 
5.-1964, datter af Birthe og 
Hans Jørgen Johansen. Parret 
har døtrene: Pernille, født d. 
17.-2.-1986, Henriette, født d.
25.-9.-1987, og Christine, født d. 17.-7.-1990.
F.R. er udvalgsmedlem for svineavl. Han overtog gården d. 5.-6.-1987 fra D.L.R. 
Ejendomsskyld 1.550.000. Areal 38,3 ha.
Stuehuset er opført i 1926 og restaureret i 1974. Avlsbygningerne består af lade og 
kostald lagt sammen med svinestald i 1974, svinestald fra 1926 udvidet i 1974, foder
hus fra 1985, maskinhus fra 1990 og gylletank. Gården drives med en svineproduktion 
på 150 årssøer, der sælges 3.200 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er 
raps, ærter, byg, hvede og rug. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo samt plan
tørreri med varm og kold luft.
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ALLERUP SYD 1, ALLERUP, 
6520 TOFTLUND, tlf. 74-832994. 
POUL ERIK CHRISTENSEN, gård
ejer, født d. 22.-1.-1964, søn af 
Johanne Kjerstine og Harry Chri
stensen, gift d. 27.-4.-1991 med 
Natascha Hansen, tjener, født d. 
27.-12.-1967, datter af Betty og 
Erling Hansen.
P.E.C. har været på Kjærgård 
Landbrugsskole. Han overtog går
den i 1982 fra Jens Erik Mikkel
sen.

Areal 50 ha., heraf tilkøbt 3,5 ha., der er frasolgt 1,2 ha. 15 ha. er forpagtet.
Stuehuset er restaureret i 1964. Avlsbygningerne består af kvægstald udvidet med ny 
stald i 1975, maskinhus fra 1985, foderlade fra 1989 og gylletank. Gården drives med 
en kvægproduktion på 50 årsskøer, 50 ungdyr og 25 slagtekalve af racerne SDM, RDM 
og Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og hvede. Der er 2 traktorer og 1 
markvandingsanlæg.

ALLERUP SYD 2, "DAMGÅRD", ALLERUP, 6520 TOFTLUND, tlf. 74-831398.
LEIF THESTRUP SCHMIDT, gårdejer, født d. 27.-8.-1943, søn af Dinne og Poul The- 
strup Schmidt, gift d. 7.-5.-1966 med Birgitte Baastrup Jensen, kontorassistent, født 
d. 27.-9.-1947, datter af Karen Baastrup og Johannes Jensen. Parret har børnene: 
Helle, født d. 7.-7.-1967, Marianne, født d. 11.-6.-1969, Betina, født d. 28.-3.-1972, og 
Ole, født d. 14.-11.-1974.
L.T.S. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-1.-1964 fra sin 
mor Dinne Thestrup Schmidt.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 42 ha., heraf tilkøbt 11 ha.
Stuehuset er opført i 1867 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1939 tilbygget i 1974, kalvestald og lade begge fra 1939 samt maskinhus fra 
1989. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg, hvede, ærter 
og raps. Der er 2 traktorer og 1 markvandingsanlæg.

ALLERUPVEJ 1, "BENNEDIKTHEGÅRD", ALLERUP, 6520 TOFTLUND, tlf. 74- 
831120.
HENNING SKØTT PETERSEN, gårdejer, født d. 16.-5.-1962, søn af Ingrid og Jens 
Peter Petersen, bor sammen med Annette Schmidt, kontorassistent, født d. 22.-5.- 
1965, datter af Inge-Lise og Hans Christian Schmidt.
H.S.P. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården d. 15.-3.-1986 fra 
Martin Madsen.
Ejendomsskyld 3.000.000. Areal 48,7 ha. Der er forpagtet 3 ha.
Stuehuset er opført i 1974. Avlsbygningerne består af svinestald fra 1974 ændret til 
drægtighedsstald i 1986, farestald og klimastald begge fra 1986, fedestald fra 1990, 
lade fra 1974, maskinhus fra 1976 og gylletank. Gården drives med en svineproduktion 
på 150 årssøer, der sælges 1.800 smågrise og 600 slagtesvin årligt, desuden er der 750 
sopolte samt en avlsbesætning og opformering af 2 årsammekøer og 2 ungdyr af racen 
DRK, der er 2 heste. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 4 traktorer, 1 
mejetærsker, kornsilo, korntørreri med varm og kold luft samt halmfyr. På gården er 
ansat 1 fast medhjælper.

ALLERUPVEJ 10, "ROSENGÅRDEN", ALLERUP, 6520 TOFTLUND, tlf. 74-831569. 
CARL CHRISTIAN MADSEN, gårdejer, født d. 1.-6.-1941, søn af Marie og Laurids 
Madsen, gift d. 15.-3.-1969 med Inger Langhoff Clausen, medhjælpende hustru, født d. 
2.-6.-1943, datter af Marie og Villy Clausen. Parret har døtrene: Karin, født d. 30.- 
11.-1973, og Merete, født d. 10.-1.-1979.
C.C.M. har været på Tommerup Højskole med landbrugsfag. Han overtog gården d. 
2.-1.-1969 fra sin far Laurids Madsen. Gården har været i slægtens eje siden 1923. 
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 25 ha., der er frasolgt 12 ha. til byggegrunde. Der er
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forpagtet 46 ha.
"Rosengården"s stuehus er opført 
i 1915 og udvidet senest i 1983. 
Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1915 udvidet senest i 
1965, ristestald tilbygget i 1976, 
lade fra 1952, maskinhus fra 
1970, foderhus fra 1979, gylle
tank og indendørs køresilo. Går
den drives med en kvægprodukti
on på 37 årskøer, 79 ungdyr og 
42 slagtekalve af racerne SDM

og DRK, desuden er der 3 årsammekøer og 3 ungdyr samt 17 stude af racen DRK, der 
udover er der 5 moderfår og 8 lam, 4 følhopper, 2 hingstplage samt 1 hoppeføl af 
racen Jyske samt 1 Nordbaggehoppe. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, hvede 
og byg. Der er 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg, kornsilo, tårnsilo, korntørreri med 
varm og kold luft samt halmfyr. Man har 1 skoledreng til hjælp.
C.C.M. ejer og driver også Allerup Nord 1, 6520 Toftlund.

ALLERUPVEJ 15, ALLERUP, 6520 TOFTLUND, tlf. 74-830448.
KARL ERIK KRISTENSEN, gårdejer, født d. 6.-3.-1959, søn af Gerda og Anton Kri
stensen, gift d. 26.-7.-1986 med Kia Fog Pedersen, kontorassistent, født d. 18.-9.- 
1964, datter af Jonna Stenvad Andersen og John Fog Pedersen. Parret har sønnerne: 
Kristian, født d. 26.-1.-1988, og Klaus, født d. 2.-2.-1990.
K.E.K. har været på Kalø Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-5.-1990 fra D.L.R. 
Areal 30 ha.
Stuehuset er opført i 1915 og restaureret i 1981. Avlsbygningerne består af sostald fra 
1976, fedestald fra 1975 ændret til sostald i 1990, fravænningsstald fra 1977 ændret 
til sostald i 1990, lade fra 1973, maskinhuse fra 1955 og 1980 samt gylletank. Gården 
drives med en svineproduktion på 270 årssøer, der sælges 6.000 smågrise årligt. Plan
teproduktionens salgsafgrøder er raps, hvede, byg og rug. Der er 3 traktorer, 1 meje
tærsker, kornsilo, tårnsilo, korntørreri med varm og kold luft samt halmfyr. På gården 
er ansat 1 fast medhjælper.

ALLERUPVEJ 21, ALLERUP, 
6520 TOFTLUND, tlf. 74-831782. 
NIELS HENNING ANDERSEN, 
gårdejer, født d. 5.-2.-1940, søn 
af Karoline og Aage Andersen, 
gift d. 12.-5.-1962 med Erna 
Larsen, husmor, født d. 17.-3.-1937, 
datter af Sigrid og Christian 
Larsen. Parret har døtrene: Bir
the, født d. 9.-2.-1963, Annette, 
født d. 12.-11.-1966 og Gitte, 
født d. 11.-9.-1973.
N.H.A. har været på Vejlby Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1962 fra Jes 
Møller. Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 25 ha., heraf tilkøbt 8 ha. Der er forpagtet 35 
ha. Stuehuset er opført i 1840 og restaureret i 1976. Avlsbygningerne består af kom
bineret kvæg- og svinestald fra 1965 ændret til køer i 1976, ungkvægstald fra 1976 og 
maskinhus fra 1970. Gården drives med en kvægproduktion på 62 årskøer, 45 ungdyr 
og 30 slagtekalve af racen Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede, 
ærter og raps. Der er 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg, 2 kornsiloer samt korntørreri 
med varm og kold luft. På gården er ansat 1 fast medhjælper. D. 1.-8.-1990 blev 
gården solgt til Lüetjen Mulder fra Holland.

ALLERUPVEJ 26, "MØLLEGÅRDEN", ALLERUP, 6520 TOFTLUND, tlf. 74-831575. 
MARTIN FOGTMANN, gårdejer, født d. 19.-5.-1916, søn af Christiane og Johannes 
Fogtmann, gift d. 12.-5.-1944 med Marie Christensen, husmor, født d. 20.-4.-1915,
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datter af Hansine og Jens Chri
stensen. Parret har døtrene: Kir
sten, født d. 22.-3.-1946 og Sig
ne, født d. 16.-3.-1949.
Martin Fogtmann har været på 
Gråsten Landbrugsskole. Han for
pagtede gården fra 1946 til over
tagelsen i 1962 fra sin far Johan
nes Fogtmann. Gården har været 
i slægtens eje siden 1919.
Ejendomsskyld 950.000. Areal 32 
ha.

Stuehuset er restaureret i 1900. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svine
stald samt lade begge fra 1928. Gården drives udelukkende med planteproduktion 
bestående af rug, byg, ærter, hvede og raps. Der er 1 traktor, kornsilo samt korn
tørreri med varm og kold luft. Maskinstation bruges til markarbejdet.

ALLERUPVEJ 27, ALLERUP, 
6520 TOFTLUND, tlf. 74-831178. 
BONDE BRUUN AARHUS, gård
ejer, født d. 17.-7.-1941, søn af 
Karen og Peter Aarhus, gift d. 
7.-3.-1964 med Annelise Peter
sen, husmor, født d. 10.-4.-1945, 
datter af Grethe og Simon Pe
tersen. Parret har børnene: 
Britta, født d. 24.-7.-1964, Poul, 
født d. 18.-6.-1966, Lisbeth, født 
d. 6.-12.-1972, og Karen Mar
grethe, født d. 6.-7.-1974. B.B.AA. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole og er 
medlem af repræsentantskabet for M.D. Food. Han overtog gården d. 1.-6.-1970 fra 
Caroline og Karl Andresen.
Ejendomsskyld 2.400.000. Areal 44 ha., heraf tilkøbt 10 ha. Der er forpagtet 25 ha. 
Stuehuset er opført i 1964, det er restaureret og udvidet i 1975. Avlsbygningerne be
står af kvægstald fra 1965 udvidet i 1976, svinestald fra 1817 renoveret i 1965, foder
lade og maskinhus begge fra 1979, gylletank og indendørs køresilo. Gården drives som 
et alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 60 årskøer, 60 ungdyr og 100 slagte
kalve af racen SDM samt en svineproduktion på 2 årssøer, der sælges 40 smågrise 
årligt, desuden er der 1 ridehest og 1 føl. Der er 3 traktorer, kornsilo, korntørreri 
med varm og kold luft samt halmfyr. På gården er ansat 1 faste medhjælper.

ALLERUPVEJ 31, "ALLERUPGÅRD", ALLERUP, 6520 TOFTLUND, tlf. 74-831713. 
BENT HENNINGSEN, gårdejer, født d. 22.-11.-1944, søn af Marie og Knud Henningsen, 
gift d. 16.-11.-1974 med Kirsten Jensen, butiksassistent, født d. 26.-3.-1955, datter af 
Ingrid og Svend Åge Jensen. Parret har sønnerne: Jon Christoffer, født d. 24.-1.-1979, 
og Peter Andre, født d. 11.-1.-1982.
Familien er døgnplejer. B.H. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog 
gården i 1969 fra Peter Tode og Heinrich Hübschmann.
B.H.'s mor er født på gården og er søster til de forrige ejere.
Ejendomsskyld 2.050.000. Areal 78,5 ha., heraf tilkøbt 25 ha., der er frasolgt 1,6 ha. 
24 ha. er forpagtet.
Stuehuset er opført i 1833 og restaureret i 1972. Avlsbygningerne består af svinestald 
og lade begge opført i 1898 efter brand samt maskinhus fra 1974. Gården drives ude
lukkende med planteproduktion til fremavl bestående af raps, byg, hvede, rug, ærter 
og frøgræs. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, 2 vandingsmaski
ner, kornsilo, plansilo, gennemløbstørreri med varm og kold luft samt plantørreri.
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ARNUMVEJ 1, ROOST, 6520 TOFTLUND, tlf. 74-834401.
BENT ROLOFF MEINE, landmand, født d. 26.-5.-1957, søn af Ingrid og Frederik 
Meine, gift d. 4.-7.-1981 med Lene Sørensen, butikschef, født d. 29.-12.-1959, datte af 
Martha og Jørgen Sørensen.
B.R.M. er maskinfører. Han overtog gården i 1982 fra Petra Petersen.
Ejendomsskyld 600.000. Areal 13,5 ha.
Stuehuset er opført i 1950 og restaureret senest i 1990. Avslbygningerne består af 
kvægstald og lade begge fra 1950 samt hønsehus. Gården drives med en kødkvægs
besætning på 5 årsammekøer, 4 ungdyr og 2 slagtekalve af blandet race. Plantepro
duktionens salgsafgrøde er byg og hvede. Der er 1 traktor, kornsilo samt korntørreri 
med kold luft.

ARNUMVEJ 2, ROOST, 6520 TOFTLUND, tlf. 74-834171.
GUNDER JØRGENSEN, gårdejer, født d. 13.-2.-1914, datter af Ingeborg og Anders 
Andersen, gift d. 29.-10.-1941 med Thesten Jørgensen, født d. 23.-3.-1914, søn af 
Chathrine og Peter Jørgensen. Parret har døtrene: Chathrine, født d. 11.-8.-1943, og 
Kirsten, født d. 14.-4.-1951.
G.J. overtog gården i 1948 fra Statens Jordbrugsudvalg.
Areal 19,5 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1948 og restaureret fra 1987-90. Avlsbygningerne består af 
kombineret lade, kvæg- og svinestald fra 1948.

ARNUMVEJ 3, ROOST, 6520 TOFTLUND, tlf. 74-834482.
ERIK ANDERSEN, gårdejer, født d. 10.-10.-1959, søn af Kjerstine og Otto Andersen, 
bor sammen med Dorte Lauersen, kontorassistent/gårdejer, født d. 30.-10.-1960, dat
ter af Annelise og Svend Lauersen. Parret har sønnen: Lars, født d. 23.-6.-1990.
E.A. har været på Grindsted Landbrugsskole. Parret overtog gården d. 1.-4.-1988 fra 
Christoffer Bonde.
Ejendomsskyld 720.000. Areal 14 ha.
Stuehuset er opført i 1950 og gennemmoderniseret i 1988. Avlsbygnignerne består af 
kvægstald fra 1950 ændret til svin i 1990 samt maskinhus fra 1990. Gården drives med 
en slagtesvineproduktion på 260 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. 
Der er 3 traktorer.

ARNUMVEJ 4, ROOST, 6520 TOFTLUND, tlf. 74-834539.
FRANK CKRISTENSEN, deltidslandmand, født d. 15.-10.-1952, søn af Hansine og 
Peter Emil Kristensen, gift d. 30.-6.-1978 med Ulla Hansen, serviceassistent, født d. 
27.-3.-1958, datter af Ingrid og Arthur Hansen. Parret har døtrene: Joan, født d. 
28.-5.-1977, Sanne, født d. 18.-5.-1979, Rikke, født d. 30.-5.-1986, og Lena, født d. 
5.-5.-1989.
F.K. driver byggefirma. Han overtog gården d. 1.-7.-1984 fra Anna og Thorvald Dani
elsen. Ejendomsskyld 590.000. Areal 12 ha. Der er bortforpagtet 7 ha.
Stuehuset er opført i 1947 og totalt restaureret i 1987. Avlsbygningerne består af 
kombineret kvæg- og svinestald samt lade begge fra 1947. Gården drives udelukkende 
med planteproduktion bestående af hvede. Der er 1 traktor.

i 1950 fra "Hofmansgave".

ARNUMVEJ 5, ROOST, 6520 
TOFTLUND, tlf. 74-834167.
HANS NISSEN, gårdejer, født d. 
9.-10.-1924, søn af Bergitte og 
Peter Nissen, gift d. 5.-1.-1952 
med Else Frandsen, født d. 20.- 
3.-1927, datter af Kjerstine og 
Thorvald Frandsen. Parret har 
døtrene: Gerda, født d. 3.-4.-1954, 
og Inge, født d. 28.-5.-1955. 
H.N. har været på Gråsten Land
brugsskole. Han overtog gården
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Ejendomsskyld 580.000. Areal 15,6 ha.
Stuehuset er opført i 1952 og siden restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald 
fra 1952 udvidet med lade i 1960 samt maskinhus fra 1960. Gården drives udelukkende 
med planteproduktion bestående af byg, hvede og raps. Der er 1 traktor samt andel i 
vindmøllelaug.

overtog gården i 1979 fra Christian Hansen. 
Ejendomsskyld 620.000. Areal 11,8 ha.

ARNUMVEJ 6, ROOST, 6520 
TOFTLUND, tlf .74-834409.
MAGNUS J. NIELSEN, deltidsland
mand, født d. 13.-1.-1947, søn af 
Julie og Frederik Nielsen, gift d. 
13.-11.-1976 med Inge-Marie Han
sen, husmor, født d. 16.-6.-1954, 
datter af Marie og Hans Hansen. 
Parret har børnene: Michael, 
født d. 11.-9.-1974, og Margre
the, født d. 10.-11.-1980.
M.J.N. er amts vejformand. Han

Stuehuset er opført i 1930 og restaureret i 1980. Avlsbygningerne består af kom
bineret kvæg- og svinestald samt lade begge fra 1930 og maskinhus fra 1984. Gården 
drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg, hvede, rug og raps. Der er 
1 traktor.

ARNUMVEJ 7, "ÄVANG", 
ROOST, 6520 TOFTLUND, 
tlf. 74-834341.
SVEND ERIK LAURIDSEN, 
gårdejer, født d. 23.-3.-1950, 
søn af Anne Marie og Jens 
Peter Lauridsen, gift d. 
2.-11.-1974 med Karen 
Lindberg Nielsen, lægese
kretær, født d. 22.-10.-1952, 
datter af Anne og Aage 
Lindberg Nielsen. Parret 
har børnene: Marianne,
S.E.L. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1976 fra sin 
far Jens Peter Lauridsen.
Ejendomsskyld 930.000. Areal 17 ha. Der er forpagtet 33 ha.
Stuehuset er opført i 1950 og restaureret i 1977. Avlsbygningerne består af kvægstald 
fra 1950 moderniseret og udvidet i 1977, ungdyrstald med spalter fra 1983, lade fra 
1977, maskinhus fra 1978 og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 34 
årskøer, 40 ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 1 ridehest. Plante
produktionens salgsafgrøder er byg og raps. Der er 3 traktorer, anpart i vindmølle 
samt træfyr.

ARNUMVEJ 8, ROOST, 6520 
TOFTLUND, tlf. 74-834391.
HANS ANDRESEN, landmand, 
født d. 26.-9.-1927, søn af Inge
borg og Theodor Andresen.
H.A. overtog gården i 1958 fra 
Sigurd Pedersen.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 
28,8 ha. Der er bortforpagtet 14 
ha.
Stuehuset er opført i 1930 og re-
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staureret i 1962. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1930 udvidet og modernise
ret i 1969, lade fra 1930 ombygget i 1985, maskinhus fra 1979 og udendørs køresilo. 
Gården drives udelukkende med planteproduktion betående af byg og hvede. Der er 2 
traktorer. Maskinstation bruges til høst.

ARNUMVEJ 9, "DUEGÄRD", ARRILD, 6520 TOFTLUND, tlf. 74-834138.
PEDER MØLLER, gårdejer, født d. 8.-11.-1927, søn af Elene og Johannes Møller, gift 
d. 16.-2.-1957 med Olga Gyldenvang, husmor, født d. 12.-1.-1930, datter af Chalotte 
og Aksel Gyldenvang. Parret har børnene: Inge, født d. 2.-2.-1962, Erik, født d. 
24.-8.-1963, og Finn, født d. 25.-9.-1969.
P.M. har i 25 år været repræsentant for H.Y.M. og til sidst M.D. Food. Han forpag
tede gården fra 1964 til overtagelsen i 1970 fra Christan Hanquist. I 1960 blev "Arrild 
Mølle", Kokkenborgvej 3, 6520 Toftlund lagt ind under gården.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 55 ha.
Stuehuset er opført i 1945 og restaureret i 1980. Avlsbygningerne består af kvægstald 
fra 1945 udvidet i 1974-75, lade fra 1945, roehus fra 1970, maskinhus fra 1977-78 og 
udendørs køresilo. Gården drives med en kødkvægsbesætning på 7 årsammekøer, 23 
ungdyr og 15 slagtekavle af blandet race, desuden er der 6 stude. Planteproduktionens 
salgsafgrøder er byg, hvede, raps, ærter, vinterhvede, vinterraps og maltbyg. Der er 3 
traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo samt korntørreri med varm og kold luft.

A.B. forpagtede gården fra 1947 til overtagelsen i 
sen. Hansine Jacobsen er A.B.'s faster.

ARNUMVEJ 11, ARRILD, 6520 
TOFTLUND, tlf. 74-834204.
ALFRED BERGHOLT, landmand, 
født d. 14.-11.-1920, søn af Pe- 
trea og Hans Jessen Bergholt, 
gift d. 21.-2.-1957 med Helga 
Schmidt, husmor, født d. 29.-3.- 
1933, datter af Andrea og Chri
stian Schmidt. Parret har børne
ne: Kjeld, født d. 22.-6.-1958, 
Pia, født d. 29.-11.-1963 og Leif, 
født d. 13.-3.-1971.

1952 fra Hansine og Johan Jacob-

Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 37,4 ha., heraf tilkøbt 5 ha., der er 17,5 ha. eng. 32 
ha. er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1959 efter brand. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- 
og svinestald samt lade begge fra 1959 og maskinhus fra 1970. Gården drives med en 
kødkvægsbesætning på 4 årsammekøer og 7 ungdyr af blandet race. Der er 2 trak
torer, kornsilo samt korntørreri med varm og kold luft.

ARNUMVEJ 17, ARRILD, 6520 
TOFTLUND, tlf. 74-834122.
HOLGER BERGHOLT, gårdejer, 
født d. 24.-9.-1923, søn af Pe- 
trea og Hans Jessen Bergholt, 
bor sammen med Karola Terp, 
husmor, født d. 2.-12.-1928. Par
ret har sønnen Hans, født d. 
23.-1.-1966.
H.B. overtog gården i 1957 fra 
sin far Hans Jessen Bergholt. 
Nuværende ejer er 3. generation 
på gården. Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 80 ha. Der er bortforpagtet 12 ha. græs.

1975. Avlsbygningerne består af kvægstaldStuehuset er opført i 1870 og restaureret i 
renoveret i 1950, lade fra 1930, maskinhus fra 1950 og svinestald. Gården drives 
udelukkende med planteproduktion bestående af byg, rug, hvede, raps og ærter. Der er 
2 traktorer, kornsilo, korntørreri med varm og kold luft samt gasvarme.
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ARNUMVEJ 28, ARRILD, 6520 
TOFTLUND, tlf. 74-834123.
GUNNAR BERGHOLT, gårdejer, 
født d. 1.-1.-1931, søn af Anna 
og Rasmus Bergholt, gift d. 2.- 
11.-1952 med Kirsten Hybschmann, 
husmor, født d. 22.-4.-1933, dat
ter af Minna og Christian Hybsch
mann. Parret har børnene: Elisa
beth, født d. 8.-3.-1953, og Lars, 
født d. 16.-4.-1956.
G.B. er fabriksarbejder og dri

ver bondegårdsferie på ejendommen. Han forpagtede gården fra 1956 til overtagelsen i 
1962 fra sin far Rasmus Bergholt.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 45 ha. Oorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1622 og restaureret i 1978. Avlsbygningerne består af kvægstald 
og lade begge fra 1950. Der er 1 traktor og 1 halmfyr. Stuehuset er den gamle præste
bolig og var før Herredsmandens bolig, mange af

ARNUMVEJ 43, HØNNING, 6520 
TOFTLUND, tlf. 74-834395.
ARNE OTTSEN, gårdejer, født 
d. 30.-8.-1923, søn af Karen og 
Martin Ottsen, gift d. 10.-10.- 
1953 med Krestine Warming, spe
cialarbejder, født d. 14.-5.-1931, 
datter af Kathrine og Poul War
ming. Parret har sønnerne: Bent, 
født d. 5.-7.-1956, Vagn, født d. 
7.-8.-1959, og Erling, født d. 
27.-10.-1962.

de gamle døre er bevaret.

A.O. har arbejdet på Gram Tæppefabrik. Han overtog gården d. 1.-4.-1952 fra Dorthea 
Poulsen. Ejendomsskyld 450.000. Areal 21,5 ha., heraf 7 ha. eng, 2,5 ha. skov og 2,5 
ha. mose. Der er bortforpagtet 16,5 ha.
Stuehuset er opført i 1906 og restaureret i 1977. Avlsbygningerne består af kvægstald 
moderniseret i 1964, svinestald udvidet i 1970 samt lade. Der er 1 traktor.

ARNUMVEJ 47, HØNNING, 6520 
TOFTLUND, tlf. 74-834452.
CECILIE HØRLYCK, gårdejer, 
født d. 23.-11.-1905, datter af 
Margrethe Jepsen og Anders Ma
thisen Hørlyck.
C.H. overtog gården fra sin far 
Anders Mathisen Hørlyck.
Areal 27 ha. Jorden er bortfor
pagtet.
Stuehuset er opført før 1870. 
Avlsbygningerne består af stald, 
svinestald og lade.

ARNUMVEJ 49, HØNNING, 6520 TOFTLUND, tlf. 74-834383.
CHRISTIAN SIMONSEN, gårdejer, født d. 7.-8.-1946, søn af Losia og Valdemar Simon
sen, gift d. 7.-9.-1974 med Karen Hansen, gårdejer, født d. 2.-10.-1948, datter af 
Magda og Thorvald Hansen. Parret har børnene: Anders, født d. 2.-7.-1976, Hanne, 
født d. 17.-8.-1978, og Lars, født d. 26.-1.-1980.
C.S. er træhandler. Parret overtog gården i 1985 fra C.S.'s moster Elisabeth og hen
des mand Anders Møller. Gården har været i slægtens eje siden 1790.
Areal 120 ha., heraf tilkøbt 5 ha., der er 65 ha. skov og 15 ha. eng. 6 ha. er forpag-
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tet. Stuehuset er opført i 1988. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1955 og 
maskinhus fra 1948, desuden er der aftægtshus fra 1933, som blev restaureret i 
1973-74. Gården drives med en kødkvægsbesætning på 15 årsammekøer og 25 ungdyr 
af racen Limousine. Planteproduktionens salgsafgrøder er rug, byg, hvede, ærter og 
raps. Der er 5 traktorer, 1 mejetærsker, 1 rendegraver og 1 skovtraktor.

ARNUMVEJ 72, LINDET SKOV, 6520 TOFTLUND.
ASGER ROOST, gårdejer, født d. 14.-4.-1942, søn af Anne 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: Martin, født d. 22.-5.-1973, og Susanne, født d. 31.-12.-1974. 
A.R. har været på Kjærgård Landbrugsskole, han er medlem af repræsentantskabet i 
M.D. Food samt formand for Landvindingslauget Kastrup/Tiset. Han overtog gården d. 
1.-5.-1983 fra Christian Wråe.
Ejendomsskyld 300.000. Areal 17,5 ha., heraf 15 ha. skov. Der er udlejet 2,5 ha. 
Stuehuset er opført i 1930. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1930.
A.R. ejer og driver også Skibelundbjergvej 1, Kastrup, 6510 Gram.

ARNUMVEJ 74, "LINDET KRO", LINDET SKOV, 6520 TOFTLUND, tlf. 74-826276. 
HALVOR SKOV, gårdejer, født d. 4.-12.-1936, søn af Sigrid og Åge Skov, gift d. 13.- 
10.-1959 med Inger Stougaard, husmor, født d. 14.-3.-1941, datter af Karen og Poul 
Stougaard. Parret har børnene: Ole, født d. 17.-9.-1963 og Vibeke, født d. 9.-11.-1972. 
l.S. er døgnplejer. H.S. er medlem af repræsentantskabet i Nørre Rangstrup Landbo
forening. Han overtog gården i 1959 fra Mathias Mathiasen.
Ejendomsskyld 3.350.000. Areal 87 ha., heraf tilkøbt 45 ha., der er 5 ha. skov og krat 
samt 3 ha. skov. 23 ha. er forpagtet.
Stuehuset er opført i 1881 og restaureret i 1975. Avlsbygningerne består af kvægstald 
fra 1969-70 ændret til kostald i 1983 og igen senere ændret til ungkreaturer og kalve, 
løsdriftskostald fra 1980, maskinhus fra 1979, foderhus fra 1975, gylletank og 2 uden
dørs køresiloer. Gården drives med en kvægproduktion på 130 årskøer, 150 ungdyr og 
70 slagtekalve af racen SDM-stambesætning, desuden er der 10 får og 1 hest. Plante
produktionens salgsafgrøder er byg, hvede, rug, ærter og raps. Der er 4 traktorer, 1 
mejetærsker og 2 vandingsmaskiner. På gården er anat 1 fodermester.
H.S. ejer og driver også Toftlundvej 67 i Skærbæk Kommune. H.S. ejer også Allerupvej 
34, som er sammenlagt med Arnumvej 74.

ARNUMVEJ 84, "BIRKELY", LIN
DET SKOV, 6520 TOFTLUND, 
tlf. 74-826185.
CHRISTIAN KISENDAL, husmand, 
født d. 26.-4.-1923, søn af Sara 
Chatrine og Johan Frederik Ki
sendal, gift d. 15.-6.-1946 med 
Marie Krogh, husmor, født d. 
12.-12.-1924, datter af Anna So
phie og Andreas Krogh. Parret 
har børnene: Anne Sophie, født 
d. 26.-3.-1949, Svend Erik, født

d. 10.-2.-1955, og Sara Chatrine, født d. 20.-9.-1956.
C.K. overtog gården d. 1.-8.-1955 fra Astrid og Jakob Juhl.
Ejendomsskyld 420.000. Areal 18,5 ha., heraf 1 ha. skov.
Stuehuset er opført før 1850 og restaureret i 1966. Avlsbygningerne består af kombi
neret kvæg- og svinestald fra før 1850 samt lade fra 1950. Besætningen består af 1 
årso. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 3 traktorer, og indtil 1988 blev 
der høstet med selvbinder.

ARNUMVEJ 92, "LINDETGÅRD", LINDET SKOV, 6520 TOFTLUND, tlf. 74-826180. 
ADOLF SCHÜTT, gårdejer, født d. 12.-12.-1929, søn af Kethe og Johan Schütt, gift d. 
27.-11.-1954 med Dagny Christiansen, medhjælpende hustru, født d. 31.-3.-1933, datter 
af Marie og Martin Christiansen. Parret har børnene: Linda, født d. 23.-6.-1958,
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Randi, født d. 7.-6.-1960, og 
Erik, født d. 12.-2.-1964.
Adolf Schütt forpagtede gården 
fra 1955 til overtagelsen i 1965 
fra sin svigerfar Martin Christian
sen, som byggede gården i 1924. 
Ejendomsskyld 900.000. Areal 54 
ha., heraf 3 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1924. Avls
bygningerne består af kvægstald 
fra 1924 udvidet og moderniseret 
i 1970, lade fra 1924 senere lagt

til 
en 
er

stalden, maskinhus fra 1967, garage og hønsehus samt gylletank. Gården drives med 
kvægproduktion på 24 årskøer, 40 ungdyr og 15 slagtekalve af racen SDM, desuden 
der 20 høns. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede og raps. Der er 2 

traktorer, kornsilo, korntørreri med varm og kold luft samt elvarme.

BEDSTEDVEJ 5, "KÆRGÅRD", KÆRGÅRD, 6534 AGERSKOV, tlf. 74-833691.
LORENZ PEDER RIIS, gårdejer, født d. 11.-5.-1951, søn af Marie og Hans Christian 
Riis, gift d. 13.-9.-1980 med Kirsten Elise Hansen, dyrlæge, født d. 21.-3.-1952, datter 
af Ellen og Helge Vestenbæk Hansen. Parret har børnene: Torben, født d. 26.-2.-1984, 
Anne Birgit, født d. 21.-11.-1986, og Kathrine, født d. 4.-4.-1990.
L.P.R. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-5.-1978 
fra sin far Hans Christian Riis. Nuværende ejer er 3 generation på gården.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 40 ha. Der er forpagtet 19 ha.
Stuehuset er opført i 1928. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1928, malke- og 
kalvestald fra 1987, kostald fra 1973-74, lade fra 1975, maskinhus fra 1966, gylletank, 
udendørs køresilo og gastæt silo til korn. Gården drives med en kvægproduktion på 80 
årskøer, 90 ungdyr og 40 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder 
er byg og hvede. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, 1 gummi
ged, kornsilo samt korntørreri med varm og kold luft. På gården er ansat 1 foderme
ster. L.P.R. ejer og driver også Vellerupvej 38, 6535 Agerskov.

BEDSTEDVEJ 6, "KÆRGÅRD", AGERSKOV, 6534 AGERSKOV, tlf. 74-833699.
CHRESTEN KRISTENSEN, deltidslandmand, født d. 30.-10.-1951, søn af Margrethe og 
Jens Kristensen, gift d. 31.-5.-1984 med Karin Jensen, født d. 16.-4.-1956, datter af 
Mimmi og Niels Peter Jensen. Parret har sønnerne: Kim, født d. 16.-3.-1985, og Kas
per, født d. 12.-5.-1989.
C.K. arbejder ved Midtjylland Elforsyning og har været på Gråsten Landbrugsskole. 
Han overtog gården d. 1.-6.-1981 fra Jørgen Elneff.
Ejendomsskyld 920.000. Areal 17 ha. Der er forpagtet 3 ha.
Stuehuset er opført i 1937. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade begge fra 
1937 samt maskinhus fra 1983. Gården drives med en kødkvægsbesætning på 16 års- 
ammekøer og 20 ungdyr af racen Charolais, desuden er der 5 får og 1 pony. Der er 2 
traktorer, 1 mejetærsker samt plansilo.

BEDSTEDVEJ 16, "TYRESTATI
ON BOVLUND", BOVLUND, 
6534 AGERSKOV, tlf. 74-835124. 
SØNDERJYSK KVÆGAVLSFOR
ENING, bestyrer JOHANNES H. 
LUND, født d. 18.-1.-1943, søn 
af Else Marie og Peter H. Lund, 
gift d. 25.-2.-1972 med Ninna 
Sønnisksen, kontorassistent, født 
d. 9.-11.-1952, datter af Ester 
og Fritz Sønnisksen. Parret har 
børnene: Lykke, født d. 23.-5.- 
1973, og Peter, født 10.-1.-1979.
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J.H.L. har været på Bygholm Landbrugsskole og er bl.a. landbrugsuddanent med 2 år i 
USA, desuden er han tillidsmand på en cellulosefabrik. De fem kvægavlsstationer i 
Sønderjylland gik sammen og købte i 1967 jorden, der var frijord.
Areal 30 ha., heraf tilkøbt 20 ha. Der er forpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført i 1967. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1967, 1978, 1982 
og 1986, lader fra 1967 og 1978, maskinhus fra 1968, udendørs køresilo og ajlebehol
der, desuden er der medhjælperbolig fra 1986. Gården drives med en besætning på 270 
avlstyre af racen SDM, 22 af racen RDM, 10 af racen Jersey og 5 af racen DRK. Der 
er 4 traktorer, kornsilo samt korntørreri med varm og kold luft. På gården er ansat 3 
faste medhjælpere.

M.C. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han

BEVTOFTGÄRDVEJ 2, "BEVTOFT- 
GÅRD", 6541 BEVTOFT, tlf. 74- 
514280.
MARKUS CALLØ, gårdejer, født 
d. 18.-6.-1948, søn af Didde og 
Johannes Callø, gift d. 21.-7.-1973 
med Lisbeth Schmidt, lærer, født 
d. 5.-12.-1948, datter af Laura 
og Jes Schmidt. Parret har børne
ne: Kirstine, født d. 23.-1.-1975, 
Johannes, født d. 26.-12.-1976, 
og Jes, født d. 22.-10.-1981.

overtog gården i 1977 fra sin far
Johannes Callø. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens 
eje siden 1912.
Ejendomsskyld 4.000.000. Areal 163,6 ha., heraf 40 ha. skov. Der er forpagtet 11 ha. 
Stuehsuet er opført i 1980. Avlsbygningerne består af lade og maskinhus begge fra 
1980. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af raps, ærter, frø
græs, maltbyg, hvede og byg. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo med varm og 
kold lufts tørreri samt træfyr.

BEVTOFTVEJ 11, HØLLESKOV, 
6520 TOFTLUND, tlf. 74-831366. 
LAUE LAURITZEN JUHL, land
mand, født d. 3.-5.-1932, søn af 
Kjerstine og Hans Juhl, gift d. 
15.-4.-1954 med Mona Elvira Bro
dersen, rengøringsassistent, født 
d. 29.-3.-1936, datter af Kjersti
ne og Alfred Brodersen. Parret 
har børnene: Jørn, født d. 14.- 
6.-1954, Hanne, født d. 8.-7.- 
1955, og Leif, født d. 4.-4.-1958.
L.L.J. er altmuligmand på Toftlund Apotek og har været på Gråsten Landbrugsskole. 
Han overtog gården i oktober 1963 fra Eline Skøtt.
Ejendomsskyld 380.000. Areal 3 ha., heraf tilkøbt 1 ha.
Stuehuset er opført i 1890 og restaureret senest i 1990. Avlsbygningerne består af 
løsdriftsstald fra 1976. Gården drives med en kødkvægsbesætning på 4 årsammekøer 
og 5 ungdyr af racen Hereford. Der er 1 traktor.

BEVTOFTVEJ 12, HØLLESKOV, 6520 TOFTLUND, tlf. 74-831361.
NIELS CHRISTIAN MADSEN, gårdejer, født d. 24.-9.-1927, søn af Cathrine og Jens 
Hansen Madsen, gift d. 2.-12.-1950 med Mary Jensen, husassistent på plejehjem, født 
d. 19.-5.-1931, datter af Cecilie og Emil Jensen. Parret har børnene: Karin, født d. 
23.-5.-1952, Jens Ejler, født d. 19.-10.-1956, og Bjarne, født d. 14.-9.-1959.
N.C.M. overtog gården d. 2.-12.-1950 på jord udstykket fra faderens gård. 
Ejendomsskyld 900.000. Areal 16,5 ha., der er frasolgt 25,5 ha., der er 7 ha. skov. 
25,5 ha. er forpagtet.
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Stuehuset er opført i 1950 og restaureret i 1990. Avlsbygningerne består af kombine
ret kvæg- og svinestald samt lade begge fra 1950 og maskinhus fra 1960. Gården 
drives med en slagtesvineproduktion på 180 stk. årligt, desuden er der 60 stude af 
racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 2 traktorer, kornsilo, 
korntørreri med varm og kold luft samt træfyr.

BEVTOFTVEJ 16, HØLLESKOV, 6520 TOFTLUND, tlf. 74-831105.
ANNE CATHRINE HEGELUND NIELSEN, gårdejer, født d. 24.-6.-1953, datter af Else 
Johanne Hegelund og Thorkild Nielsen, gift d. 9.-11.-1985 med Bjarne Rasmussen, 
teknisk tegner, født d. 3.-10.-1951, søn af Meta og Børge Rasmussen. Parret har bør
nene: Jonas, født d. 16.-9.-1981, Anne Mette, født d. 27.-6.-1983, og Søren, født d. 
23.-4.-1986.
A.C.H.N. er ekspeditrice. Hun overtog gården i 1987 fra Johannes Hegelund Nielsen. 
Ejendomsskyld 530.000. Areal 9,6 ha. Der er bortforpagtet 7,6 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1860 og restaureret i 1986. Avlsbygningerne består af 
kvæg- og svinestalde begge fra 1967 samt lade fra 1961. Gården drives med en besæt
ning på 6 moderfår af racen Texel og Svensk Finuldsfår, desuden er der 1 pony. Der 
er 1 traktor, kornsilo samt korntørreri med varm og kold luft.

L.M. er asfaltarbejder. Han overtog gården i 1962 
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 30 ha.

BEVTOFTVEJ 21,"TOLDSTED
GÅRD", TIRSLUND, 6541 BEV- 
TOFT, tlf. 74-831466.
LAUNY MADSEN, gårdejer, født 
d. 22.-10.-1930, søn af Marie og 
Kristian Madsen, gift d. 26.-12.- 
1978 med Hanne Westergaard, bu
tiksassistent, født d. 13.-8.-1943, 
datter af Gudrun og Henning We
stergaard. Parret har børnene: 
Michael, født d. 11.-10.-1967, og 
Kirsten, født d. 16.-5.-1956.

fra Anders Huusmann.

Stuehuset er opført før 1875 og restaureret i 1971. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1932, svinestald fra 1962 og maskinhus fra 1954. Gården drives udelukkende 
med planteproduktion bestående af byg og raps. Der er 2 traktorer, plansilo samt 
korntørreri med varm og kold luft.

BEVTOFTVEJ 22, "BJORHOLMSMINDE", GØTTERUP, 6520 TOFTLUND, tlf. 74- 
831467.
CARL ERIK ZACHARIASSEN, gårdejer, født d. 14.-1.-1950, søn af Margrethe og Iver 
Zachariassen, gift d. 19.-5.-1973 med Inge-Lene Høffner, medhjælpende hustru, født d. 
29.-10.-1952, datter af Christel og Fritz Høffner. Parret har døtrene: Christel, født d. 
1.-5.-1974, Sidsel, født d. 29.-8.-1977, og Rachel, født d. 5.-1.-1983.
C.E.Z. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han forpagtede gården fra 1977 til over
tagelsen d. 1.-7.-1988 fra Bjorholm Petersens arvinger.
Ejendomsskyld 6.000.000. Areal 207 ha., heraf tilkøbt 3,6 ha., der er 9 ha. skov og 2,5 
ha. mose.
Avlsbygningerne består af løsdriftsstald fra 1977, kalvestald fra 1988, dybstrøelses
stald, lade og foderhus, alle fra 1989, gylletank og udendørs køresilo. Gården drives 
med en kvægproduktion på 105 årskøer, 140 ungdyr og 60 slagtekalve af racen SDM, 
desuden er der 10 årsammekøer og 5 ungdyr af racen Limousine. Planteproduktionens 
salgsafgrøder er raps, frøgræs, ærter og korn. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 
gummiged, plansilo, gennemløbstørreri med varm luft samt træfyr. På gården er ansat 
1 fodermester, 1 fast medhjælper samt lidt løs hjælp. Maskinstation bruges til 
markarbejdet.
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Told- og Skattevæsenet. Han overtog gården i

BEVTOFTVEJ 27, TIRSLUND, 
6541 BEVTOFT, tlf. 74-831976. 
SØREN KJÆR, gårdejer, født d. 
5.-3.-1932, søn af Marie og Ras
mus Kjær, gift d. 28.-6.-1958 
med Elke Kamieth, medhjælpen
de hustru, født d. 22.-8.-1939, 
datter af Magarete og Karl Ka
mieth. Parret har døtrene: Laila, 
født d. 7.-11.-1960, og Mona, 
født d. 31.-3.-1964.
S.K. er vurderingsformand for

1958 fra sin far Rasmus Kjær. Nuvæ
rende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 27 ha., heraf tilkøbt 3 ha. Der er forpagtet 3 ha. mose. 
Stuehuset er opført i 1810, det er udvidet i 1880 med aftægtsbolig og gennemrestaure- 
ret i 1970. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1927 moderniseret i 1954 og 1967 
samt udvidet i 1976, lade fra 1970 og gylletank. Gården drives med en produktion på 
110 slagtekalve samt 35 stude, alle af racen SDM. Der er 2 traktorer, 1 markvan
dingsanlæg, 1 rundballepresser, 1 ballepresser, 1 kraftfodersilo samt staldvarme til 
stuehuset.

BEVTOFTVEJ 28, "LANGSTED- 
GÄRD", GØTTERUP, 6541 BEV
TOFT, tlf. 74-832240.
STEFFEN OXHOLM, gårdejer, 
født d. 21.-2.-1945, søn af Bodil 
og Oskar Oxholm.
S.O. har været på Ladelund Land
brugsskole. Han overtog gården 
d. 1.-7.-1970 fra sin far Oskar 
Oxholm. Gården er bygget i 
1772 og udflyttet fra Gøtterup. 
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 
63 ha., heraf 1,3 ha. skov. Der er forpagtet 3 ha.
Stuehuset er opført i 1984. Avlsbygningerne består af lade fra 1982, maskinhus fra 
1972 samt 2 svinestalde. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 900 stk. år
ligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, vinter- og vårraps samt græsfrø. Der 
er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, kornsilo, tårnsilo samt korntørre
ri med varm og kold luft. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

BEVTOFTVEJ 32, "LANGKJÆR- 
GÅRD", TIRSLUND, 6541 BEV
TOFT, tlf. 74-832019.
HANS PETER CARSTENS, gård
ejer, født d. 9.-5.-1947, søn af 
Mine og Carsten Carstens, gift 
d. 12.-10.-1974 med Karen Ør
ting, medhjælpende hustru, født 
d. 13.-4.-1944, datter af Severine 
og Johannes Ørting. Parret har 
døtrene: Mette, født d. 22.-11.- 
1976, og Helle, født 1.-3.-1980.

H.P.C. har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gården i maj 1975 fra sin 
far Carsten Carstens. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i 
slægtens eje siden 1907.
Ejendomsskyld 2.500.000. Areal 80 ha., heraf tilkøbt 4 ha., der er 2 ha. plantage og 15 
ha. eng.
Stuehuset er opført i 1930 og restaureret i 1952. Avlsbygningerne består af kvægstald
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fra 1930 udvidet i 1956 og moderniseret i 1969, ungkvægstald fra 1969, svinestald fra 
1930 siden ændret til kalve, lade fra omkr. 1917, maskinhus fra 1964, gylletank og 
udendørs køresilo, desuden er der fodermesterbolig fra 1943. Gården drives med en 
kvægproduktion på 77 årskøer, 97 ungdyr og 40 slagtekalve af racen SDM. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er ærter og byg. Der er 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg, 
kornsilo samt korntørreri med varm og kold luft. På gården er ansat 1 fodermester.

den blev udflyttet efter brand.

BEVTOFTVEJ 34, HJARTBRO, 
6541 BEVTOFT, tlf. 74-514248. 
CHRISTIAN NANSEN, landmand, 
født d. 15.-8.-1926, søn af Maren 
og Ole Nansen, gift d. 7.-7.-1962 
med Paula Holm, hjemmehjælper, 
født d. 25.-2.-1936, datter af 
Didde og Alfred Holm. Parret 
har sønnerne: Orla, født d. 23.- 
7.-1963, og Alfred, født d. 8.- 
9.-1965.
C.N. overtog gården i 1948, da

Ejendomsskyld 920.000. Areal 25 ha., heraf tilkøbt 2 ha., der er 1 ha. skov.
Gårdens avlsbygninger består af kvægstald tilbygget i 1965, maskinhus fra 1976 og gyl
letank. Gården drives med en besætning på 23 årskøer og 40 ungdyr af racen SDM. 
Der er 3 traktorer, 1 vandingsmaskine, tårnsilo og korntørreri med varm luft. Maskin
station bruges til markarbejdet.

BEVTOFTVEJ 38, KROGAGER, 
6541 BEVTOFT, tlf. 74-514315. 
KNUD JOCHIMSEN, landmand, 
født d. 30.-11.-1937, søn af Sara 
og Anders Jochimsen, gift d. 
30.-11.-1962 med Ella Mathie 
Pedersen, gartnermedhjælper, 
født d. 6.-2.-1941, datter af 
Laura og Harry Pedersen. Parret 
har børnene: Marie Kirstine, 
født d. 16.-11.-1964, Hans Chri
stian, født d. 28.-10.-1966, Jens
Peter, født d. 20.-2.-1968, og Inge Lise, født d. 1.-4.-1971.
K.J. er fabriksarbejder på Brdr. Gram og har været på Ladelund Landbrugsskole. Han 
overtog gården d. 15.-3.-1962 fra Karl Kock.
Ejendomsskyld 650.000. Areal 16 ha., heraf 2,5 ha. eng. Der er bortforpagtet 14 ha. 
Stuehuset er opført i 1913 og restaureret i 1973. Avlsbygningerne består af lade fra 
1981. Der er 1 traktor, 1 markvandingsanlæg samt halmfyr.

Landbrugsskole i 7 år. Han overtog gården i april 
Areal 28 ha. Der er forpagtet 14 ha.

BEVTOFTVEJ 40, "KROGAGER", 
KROGAGER, 6541 BEVTOFT, 
tlf. 74-514618.
JOHANNES VON DE KAMP, 
gårdejer, født d. 27.-8.-1957, søn 
af Anni og Valter von de Kamp, 
bor sammen med Iris Broywer, 
medhjælpende hustru, født d. 
23.-4.-1963, datter af Nicoel og 
Hannike Broywer. Parret har 
sønnen Jelle, født d. 27.-2.-1991. 
J.V.D.K. har været på Hollandsk 

1989 fra Svend Boysen.
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Stuehuset er opført i 1972. Avlsbygningerne 
alle fra 1977 samt gylletank. Gården drives 
ungdyr af racen SDM. Der er 2 traktorer, 1 
tørreri med varm og kold luft.

består af kvægstald, lade og maskinhus 
med en besætning på 63 årskøer og 60 
markvandingsanlæg, kornsilo samt korn-

BEVTOFTVEJ 42, KROGAGER, 
6541 BEVTOFT, tlf. 74-514154. 
PETER HANSEN BRIK, gårdejer, 
født d. 14.-4.-1934, søn af Marie 
og Hans Brik, gift d. 9.-5.-1959 
med Kirstine Holm, medhjælpen
de hustru, født d. 20.-10.-1934, 
datter af Dora og Jens Holm. 
Parret har døtrene: Merete, født 
d. 7.-4.-1960, Ingrid, født d. 29.- 
4.-1961, Else, født d. 21.-11.- 
1963, og Dorte, født 25.-2.-1968.

P.H.B. har været på Haslev Landbrugsskole og er formand for Kristelig Lytter- og 
Fjernsynsforening. Han overtog gården d. 11.-7.-1959 fra sine forældre Marie og Hans 
Brik. Nuværende ejer er 4. generation på gården.
Ejendomsskyld 630.000. Areal 18,6 ha., heraf 2 ha. mose og eng.
Stuehuset er opført omkr. 1840 og restaureret senest i 1988. Avlsbygningerne består 
af kvægstald fra omkr. 1840 restaureret i 1953 og moderniseret i 1974, svinestald fra 
omkr. 1840 moderniseret til kalve i 1983, lade fra 1944, maskinhus fra 1978, foderhus 
fra 1965 og udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 18 årskøer, 20 
ungdyr og 8 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der 
er 2 traktorer samt kornsilo med varm og kold lufts tørreri.

BIRKELUNDVEJ 2, BIRKELUND, 
6541 BEVTOFT, tlf. 74-519297. 
HANS CHRISTIAN NIELSEN, 
gårdejer, født d. 14.-9.-1956, søn 
af Erna og Mathias Nielsen, gift 
d. 13.-5.-1978 med Lilly Falkes- 
gaard, medhjælpende hustru, 
født d. 17.-6.-1957, datter af 
Karen Lis og Ove Falkesgaard. 
Parret har sønnerne: Lars, født 
d. 8.-5.-1983, Benny, født d. 11.- 
5.-1985, og Martin, født d. 26.- 
4.-1988. H.C.N. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården d. 26.- 
4.-1986 fra sin far Mathias Nielsen. Nuværende ejer er 4. generation på gården.
Ejendomsskyld 2.300.000. Areal 105 ha., heraf tilkøbt 25 ha., der er 3 ha. eng og mose 
samt 1 ha. skov. Der er forpagtet 25 ha.
Stuehuset er opført i 1910 og restaureret fra 1989-90. Avlsbygningerne består af 
kvægstald fra 1910 udvidet i 1975, foderlade fra 1985, maskinhus fra 1970, 2 gylle
tanke og indendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 80 årskøer, 90 
ungdyr og 45 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, 
hvede og rug. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, kornsilo med 
varm og kold lufts tørreri, plansilo samt staldvarme til stuehuset. På gården er ansat 
1 fodermester.

BIRKELUNDVEJ 3, BIRKELUND, 6541 BEVTOFT, tlf. 74-519345.
JENS SNEDKER, gårdejer, født d. 26.-5.-1954, søn af Gerda og Aage Snedker, gift d. 
4.-8.-1979 med Kirsten Fredslund Petersen, medhjælpende hustru, født d. 14.-2.-1957, 
datter af Sigrid og Jens Fredslund Petersen. Parret har sønnerne: Bjarke, født d. 
18.-6.-1981, og Harald, født d. 29.-3.-1983.
J.S. har været på Bygholm og Ladelund landbrugsskoler og er medlem af regnskabsud
valget for Nørre Rangstrup Landboforening. Han overtog gården i 1978 fra Ejner
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Sørensen. Ejendomsskyld 1.750.000. 
Areal 47 ha., heraf 0,5 ha. skov. 
Der er forpagtet 32 ha.
Birkelundvej 3's stuehus er op
ført omkr. 1870. Avlsbygningerne 
består af svinestald renoveret i 
1978, svinestald fra 1978, kom
bineret maskinhus og lade fra 
1987 samt 2 gastætte siloer. Går
den drives med en svineprodukti
on på 200 årssøer, der sælges 
4.000 smågrise og 400 slagtesvin 
årligt.

Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og kartofler. Der er 4 traktorer, 
andel i mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, korn- og plansiloer begge med varm og 
kold lufts tørreri samt halmfyr. På gården er ansat 2 faste medhjælpere.
3.S. ejer og driver også Vestagervej 13, 6541 Bevtoft.

BIRKELUNDVEJ 7, "ASLUNDGÅRD", BIRKELUND, 6541 BEVTOFT, tlf. 74-519296. 
SVEND NØRGAARD, gårdejer, født d. 20.-6.-1955, søn af Helga og Nis Nørgaard, gift 
d. 31.-5.-1980 med Birgit Clausen, sygeplejerske, født d. 13.-11.-1959, datter af 
Cathrine og Anders Clausen. Parret har børnene: Ditte, født d. 26.-11.-1983, Sisse, 
født d. 4.-12.-1985, Esben, født d. 29.-10.-1987, og Astrid, født d. 11.-1.-1990. 
S.N. har været på Ladelund og Hammerum landbrugsskoler. Han overtog første halvdel 
af gården i 1979 og resten i 1987 fra sine forældre Helga og Nis Nørgaard. Nuværende 
ejer er 3. generation på gården.
Areal 40,5 ha., heraf tilkøbt 12,5 ha., der er 0,5 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1950. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1950, sostald fra 
1979, foderlade fra 1984, maskinhus fra 1989 og 2 gylletanke. Gården drives med en 
svineproduktion på 95 årssøer, der sælges 2.000 smågrise årligt, desuden er der 20 
årskøer og 25 ungdyr af racen SDM. Der er 2 traktorer, korn- og plansiloer begge med 
varm og kold lufts tørreri samt halmfyr. Man har 1 skoledreng til hjælp.

BIRKELUNDVEJ 9, BIRKE
LUND, 6541 BEVTOFT, 
tlf. 74-519298.
KAJ NØRGAARD, gårdejer, 
født d. 2.-5.-1951, søn af 
Else Marie og Jørgen Nør
gaard.
K.N. har været på Hamme
rum Landbrugsskole. Han 
overtog gården i 1983 fra 
sine forældre Else Marie 
og Jørgen Nørgaard. Går
den har været i slægtens eje siden 1946.
Areal 32,5 ha., heraf 1 ha. skov. Der er forpagtet 3 ha.
Stuehuset er opført i 1946 og restaureret i 1984. Avlsbygningerne består af kvægstald 
fra 1946 udvidet i 1976, svinestald fra 1964 ændret til kalve og ungkvæg i 1985, lade 
fra 1946, foderlade fra 1988, maskinhus fra 1970, gylletank og indendørs køresilo. 
Gården drives med en kvægproduktion på 30 årskøer, 40 ungdyr og 20 slagtekalve af 
racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og hvede. Der er 2 traktorer, 1 
markvandingsanlæg, kornsilo, korntørreri med varm og kold luft samt staldvarme til 
stuehuset.

BIRKELUNDVEJ 11, BIRKELUND, 6541 BEVTOFT, tlf. 74-519140.
EJNER BJØRN, gårdejer, født d. 1.-8.-1959, søn af Astrid og Ove Rasmus Bjørn, gift 
d. 30.-11.-1990 med Marie Dorthea Larsen, kontorassistent, født d. 6.-2.-1960, datter 
af Jenny og Nis Larsen. Parret har datteren Nichole, født d. 19.-11.-1986.
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E.B. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han forpagtede gården fra d. 1.-1.-1985 
til overtagelsen d. 1.-8.-1987 fra sin far Ove Rasmus Bjørn. Nuværende ejer er 3. 
generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1937.
Ejendomsskyld 1.110.000. Areal 43,4 ha., heraf tilkøbt 23,6 ha.
Stuehuset er opført før 1890 og restaureret i 1985. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1950'erne udvidet og moderniseret senest i 1990 samt lade fra 1970. Gården 
drives med en besætning på 31 årskøer og 35 ungdyr af racen SDM. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er raps, frøgræs, hvede og byg. Der er 3 traktorer og 1 mark
vandingsanlæg.

Ivan, født d. 4.-11.-1974, Robert, født d. 2.-4.-1976

BIRKELUNDVEJ 13, BIRKELUND, 
6541 BEVTOFT, tlf. 74-519142. 
HENRY REFSLUND-NØRGAARD, 
deltidslandmand, født d. 19.-1.- 
1946, søn af Anna og Kristian 
Nørgaard, gift d. 13.-6.-1970 
med Inge Elvers-Thomsen, om
sorgsassistent, født d. 28.-5.-1945, 
datter af Elinor og Wilhelm El- 
ver-Thomsen. Parret har sønner
ne: Kennet, født d. 17.-9.-1971, 
Lennart, født d. 9.-10.-1973, 

, og Asger, født d. 4.-3.-1978.
H.R.N. er omsorgsassistent. Han overtog gården i 1970 fra sine forældre Aanna og 
Kristian Nørgaard. Gården har været i slægtens eje siden 1940.
Ejendomsskyld 700.000. Areal 22,5 ha., heraf 1 ha. skov og mose.
Stuehuset er opført før 1890, det er ombygget på ydersiden 1947 og moderniseret fra 
1970-77. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1956 ombygget til værksted og 
fyrrum fra 1980-86 samt lade fra omkr. 1955. Gården drives udelukkende med plante
produktion bestående af byg, rug, hvede, ærter og raps. Der er 2 traktorer, kornsilo, 
korntørreri med varm og kold luft samt halmfyr.

BJØRNKÆRVEJ 4, BJØRNKÆR, 
6520 TOFTLUND, tlf. 74-834464. 
PETER JØRGENSEN, landmand, 
født d. 22.-9.-1941, søn af Bir
the og Børge Jørgensen, gift d. 
17.-5.-1980 med Gudrun Enemark 
Madsen, medhjælpende hustru, 
født d. 8.-4.-1956, datter af Else 
og Anders Madsen. Parret har 
børnene: Karen, født d. 13.-6.- 
1983, Henning, født d. 6.-4.-1985, 
og Anne, født d. 9.-6.-1987. 
P.J. har været på Lyngby Landbrugsskole. Han overtog gården d.
kredit. Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 27 ha.
Stuehuset er opført i 1968. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald 
fra 1968 moderniseret til køer i 1978, ungkvægstald fra 1989, foderhus fra 1978, gyl
letank og indendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 42 årskøer, 50 
ungdyr og 20 slagtekalve af racerne SDM og RDM. Der er 2 traktorer og rendegraver.

BJØRNKÆRVEJ 5, BJØRNKÆR, 6520 TOFTLUND, tlf. 74-834266.
GÜNTER PORT, gårdejer, født d. 11.-11.-1934, søn af Bertha og Carsten Port, gift d. 
14.-11.-1959 med Helga Martensen, husmor, født d. 26.-3.-1939, datter af Christine og 
Andreas Martensen. Parret har børnene: Johnny, født d. 11.-9.-1960, Carsten, født d. 
16.-8.-1962, Dieter, født d. 3.-2.-1965, Reinhardt, født d. 29.-12.-1967, og Betina, født 
d. 10.-3.-1971.
G.P. overtog gården i 1960 fra Jordlovsudvalget.
Ejendomsskyld 700.000. Areal 23 ha., heraf tilkøbt 5 ha. Jorden er bortforpagtet.
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Bjørnkærvej 5's stuehus er opført 
i 1960 og udvidet i 1973. Avlsbyg
ningerne består af kvægstald fra 
1960 udvidet i 1970, ombygget i 
1975 og igen udvidet i 1978, fo
derhus fra 1986 og ajlebeholder. 
Der er kornsilo, korntørreri med 
varm og kold luft samt gasvar
me.

BJØRNKÆRVEJ 6, BJØRNKÆR, 6520 TOFTLUND, tlf. 74-834236.
CARSTEN PORT, gårdejer, født d. 16.-8.-1962, søn af Helga og Günter Port, gift d. 
1.-10.-1988 med Tina Hasling Christiansen, køkkenassistent, født d. 22.-10.-1968, 
datter af Agnes og Gunnar Christiansen. Parret har sønnen Dennis, født 13.-9.-1989. 
C.P. har været på Gråsten Landbrugsskole og er medlem af bestyrelsen i L.W.H. Han 
overtog gården i 1986 fra Hans Johansen.
Ejendomsskyld 460.000. Areal 25,7 ha., heraf 0,5 ha. skov. Der er forpagtet 35 ha. 
Stuehuset er opført i 1964. Avlsbygningerne består af kvægstald, svinestald og lade 
alle fra 1964. Gården drives med en svineproduktion på 2 årssøer, der sælges 20 små- 
grise og 20 slagtesvin årligt, desuden er der 41 årskøer og 40 ungdyr af racen SDM. 
Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og hvede. Der er 4 traktorer, 1 markvan
dingsanlæg, 4 kornsiloer, korntørreri med varm og kold luft samt gasvarme. På gården 
er ansat 1 fast medhjælper. Gården drives som økologisk landbrug.

BJØRNKÆRVEJ 7, BJØRNKÆR, 
6520 TOFTLUND, tlf. 74-834320. 
BENT PEDERSEN, landmand, 
født d. 4.-11.-1931, søn af Ester 
og Jørgen H. Pedersen, bor sam
men med Ellen Lodahl, køkken
assistent, født d. 29.-12.-1933, 
datter af Kathrine og Jacob Ej- 
dahl. Parret har børnene: Rene, 
født d. 16.-10.-1959, og Linda, 
født d. 28.-7.-1963.
B.P. overtog gården i februar 
1967 fra Edel Nielsen.
Ejendomsskyld 600.000. Areal 23,8 ha., heraf tilkøbt 5 ha. Der er forpagtet 6 ha. 
Stuehuset er opført i 1962 og restaureret i 1989. Avlsbygningerne består af kom
bineret kvæg- og svinestald fra 1962 ændret til svin i 1978, lade fra 1973 og maskin
hus fra 1962. Gården drives med en svineproduktion på 15 årssøer, der produceres 250 
slagtesvin årligt, desuden er der 10 fededyr af racen SDM. Planteproduktionens salgs
afgrøde er ærter. Der er 2 traktorer og 1 kornsilo.

BJØRNKÆRVEJ 8, BJØRNKÆR, 
6520 TOFTLUND, tlf. 74-834229. 
ANDERS P. OTTSEN, husmand, 
født d. 28.-6.-1919, søn af Karen 
og Martin Ottsen, gift d. 22.-11.- 
1947 med Lene Brodesen, født d. 
22.-7.-1923, datter af Anna Bro
desen. Parret har børnene: Bir- 
tha, født i 1948, Martin, født i 
1950, Ejvind, født i 1958, og Ma
rianna, født i 1962.
A.P.O. overtog gården i 1961 fra
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3ordlovsudvalget. Ejendomsskyld 460.000. Areal 19,5 ha., heraf tilkøbt 2 ha.
Stuehuset er opført i 1961. Avlsbygningerne består af kvægstald, svinestald og lade 
fra 1961. Gården drives med en kvægproduktion på 8 årskøer, 21 ungdyr og 2 slagte
kalve af racerne SDM og RDM. Der er 2 traktorer samt korntørreri med kold luft.

B30RNKÆRVE3 10, B30RNKÆR, 6520 TOFTLUND, tlf. 74-834246.
PETER 3ENSEN SCHADE, deltidslandmand, født d. 8.-5.-1965, søn af Ingrid Margrethe 
og Nikolaj Schade, gift d. 1.-12.-1990 med Birthe Degn, butiksassistent, født d. 6.- 
4.-1969, datter af Mie og Svend Åge Degn.
P.3.S. er landbrugsmaskinsmed. Han overtog gården d. 1.-5.-1989 fra sin far Nikolaj 
Schade, som byggede den i 1961.
Ejendomsskyld 600.000. Areal 23 ha. Der er forpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført i 1961 og restaureret i 1979. Avlsbygningerne består af kombine
ret kvæg- og svinestald fra 1961 udvidet senest i 1972, garage fra 1971, lade fra 1974 
og maskinhus fra 1964. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af 
byg, hvede, raps, ærter og rug. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo samt 
korntørreri med kold luft.

B30RNKÆRVE3 12, B30RNKÆR, 6520 TOFTLUND, tlf. 74-834309.
HANS 3ESSEN, landmand, født d. 20.-11.-1940, søn af Helene og 3ørgen 3essen, gift 
d. 5.-6.-1965 med Inge Marie 3uhler, medhjælpende hustru, født d. 5.-2.-1946, datter 
af Grethe og 3ohannes 3uhler. Parret har sønnerne: 3ohn, født d. 28.-4.-1971, og 3ørn, 
født d. 29.-4.-1974.
I.M.3. arbejder ved bageren i Arrild.
H.3. overtog gården d. 1.-11.-1968 fra 3ordlovsudvalget.
Ejendomsskyld 720.000. Areal 22,5 ha., heraf tilkøbt 4,5 ha. Der er forpagtet 1,5 ha. 
Stuehuset er opført i 1948-49 og restaureret i 1976. Avlsbygningerne består af kom
bineret kvæg- og svinestald fra 1948-49 ændret til svin i 1978 samt lade fra 1974. 
Gården drives med en svineproduktion på 35 årssøer, der sælges 700 smågrise årligt. 
Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, 
korntørreri med kold luft samt gasvarme.

B30RNSKOVVE3 4, "TINDELB3ERGGÅRD", RANGSTRUP MARK, 6534 AGERSKOV, 
tlf. 74-519186.
ALFRED KLINGENBERG, gårdejer, født d. 30.-7.-1959, søn af Margrethe og Pauli 
Klingenberg, gift d. 1.-6.-1985 med Hanne Kristensen, medhjælpende hustru, født d. 
22.-8.-1964, datter af Karen og Knud Kristensen. Parret har børnene: Karin, født d. 
1.-10.-1986, og Klaus, født d. 27.-3.-1989.
A.K. har været på Gråsten og Ladelund landbrugsskoler, han er kredsrepræsentant for 
Branderup M.D. Food og i repræsentantskabet for Slagteri Iversen-Syd. Han overtog 
gården d. 1.-6.-1983 fra sin far Pauli Klingenberg. Gården har været i slægtens eje 
siden d. 15.-3.-1954.
Areal 43 ha., heraf tilkøbt 23 ha. Der er forpagtet 5 ha.
Stuehuset er opført før 1800 og restaureret i 1990. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1963 moderniseret og udvidet i 1989, lade fra 1989, kombineret maskinhus og 
lade fra 1962, gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 42 
årskøer og 50 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og raps. 
Der er 2 traktorer.

B30RNSKOVVE3 5, "GE3LB3ERGGÅRD", B30RNSKOV, 6534 AGERSKOV, tlf. 74- 
519361.
ERIK MEINE, gårdejer, født d. 30.-8.-1961, søn af Ingrid og Frederik Meine, gift d. 
28.-5.-1987 med Annette Wolter, butiksassistent, født d. 12.-10.-1965, datter af 
Gunhild og Thorvald Wolter. Parret har sønnen Lasse, født d. 2.-6.-1989. 
E.M. har været på Bygholm og Tønder landbrugsskoler. Han overtog gården d. 20.-8.- 
1985 fra Maja og Niels Brødsgård.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 34 ha. Der er forpagtet 11 ha.
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"Gejlbjerggård"s stuehus er op
ført omkr. 1850 og restaureret 
fra 1985-90. Avlsbygningerne be
står af kvægstald fra 1938, svi
nestald og lade begge fra 1960 
samt maskinhus fra 1964. Gården 
drives med en kødkvægsbesætning 
på 10 årsammekøer, 5 ungdyr og 
5 slagtekalve. Planteproduktionens 
salgsafgrøder er ærter, byg, hve
de, rug og havre. Der er 2 trak
torer, andel i mejetærsker samt

kornog plansiloer begge med varm og kold lufts tørreri.

B30RNSKOVVE3 9, RANGSTRUP MARK, 6534 AGERSKOV, tlf. 74-519193.
K3ELD HANSEN, energirådgiver, født d. 26.-2.-1947, søn af Anne Bothilde og Kresten 
Hansen, gift d. 19.-7.-1975 med Bente Hejsel, lærer, født d. 21.-10.-1952, datter af 
Lydia og Lorens Hejsel. Parret har børnene: Michael, født d. 23.-7.-1977, Torben, født 
d. 7.-8.-1979, og Mai-Britt, født d. 12.-7.-1984.
K.H. overtog gården i 1975 fra sin far Kresten Hansen. Nuværende ejer er 3. genera
tion på gården. Ejendomsskyld 670.000. Areal 12 ha. Der er bortforpagtet 11 ha.
Stuehuset er opført før 1875 og udvidet i 1978. Avlsbygnigerne består af lade fra 
omkr. 1920 og maskinhus fra 1943. Der er 1 traktor samt træfyr og varmepumpe.

BOVLUND B3ERGVE3 4, 
"BRANDERUP MASKINSTA
TION", BRANDERUP, 6535 
BRANDERUP 3., tlf. 74- 
835205.
GERHARD BREDAHL, en
treprenør, født d. 16.-11.- 
1928, søn af Mette og An
dreas Bredahl, gift d. 28.- 
8.-1955 med Marie Beier, 
husmor, født d. 28.-2.-1935, 
datter af Abelone og Mi
kal Beier. Parret har børnene: Mikal, født d. 16.-2.-1956, Kamma, født d. 1.-3.-1958,
Mette, født d. 17.-11.-1961, og Bente, født d. 28.-4.-1970.
G.B. er medlem af bestyrelsen for Maskinstationsforeningen, Vandværksforeningen og 
Toftlund Brugsforening og har desuden tillidshverv i Branderup Ungdoms- og Idræts
forening. Han overtog grunden i 1958 fra Branderup Mølle.
Stuehuset er opført i 1959, det er restaureret og udvidet i 1970. Avlsbygningerne 
består af maskinhuse fra 1958, 1960, 1962, 1964 og 1970. Gården drives med en kød
kvægsbesætning på 14 årsammekøer, 6 ungdyr og 12 slagtekalve af racerne Hereford 
og Simmentalerkrydsning.
G.B. ejer og driver også Branderup Bygade 40, 6535 Branderup, den er på 12 ha.

BOVLUND B3ERGVE3 7, "MØLB3ERG", BOVLUND, 6535 BRANDERUP, tlf. 74- 
834151.
HANS PETER og 3ENS LARURITS THOMSEN, gårdejere.
H.P.T. er født d. 9.-11.-1962 og 3.L.T. er født d. 12.-11.-1966, sønner af Dagny og 
Hans Thomsen.
H.P.T. har været på Vejlby og Kjærgård landbrugsskoler, 3.L.T. har været på Kjærgård 
og Tønder landbrugsskoler og er konstabel i Flyvevåbenet. Brødrene overtog gården i 
marts 1988 fra deres far Hans Thomsen.
Ejendomsskyld 950.000. Areal 27 ha., heraf 1 ha. skov. Der er forpagtet 37 ha.
Stuehuset er opført i 1878. Avlsbygningerne består af kvægstald, svinestald og lade. 
Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af hvede, byg, ærter og 
raps. Der er 3 traktorer.
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BOVLUND BJERGVEJ 10, "THORSMARK", BOVLUND BJERG, 6535 BRANDERUP, tlf. 
74-835265.
BRODER HOLSTEEN JESSEN, gårdejer, født d. 19.-1.-1930, søn af Margrethe og Ove 
Christian Holsteen Jessen, gift d. 15.-10.-1960 med Esther Lautrup, medhjælpende 
hustru, født d. 16.-9.-1937, datter af Engeline og Jens Lautrup. Parret har børnene: 
Charlotte, født d. 6.-8.-1961, Margrethe, født d. 14.-3.-1963, Inge Line, født d. 
18.-11.-1967, Henriette, født d. 14.-10.-1972, og Rasmus, født d. 6.-5.-1980.
B.H.J. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården i 1958 fra sin far 
Ove Christian Holsteen Jessen. Gården har været i slægtens eje siden 1918.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 46 ha., heraf tilkøbt 5 ha., der er 1,5 ha. skov. 25 ha. 
er forpagtet.
Stuehuset er opført i 1912 og restaureret i 1977. Avlsbygningerne består af kvægstald 
fra 1972-73, lade fra 1973, maskinhus fra 1985, gylletank og udendørs køresilo. Gården 
drives med en kvægproduktion på 87 årskøer, 80 ungdyr og 25 slagtekalve af racen 
DRK. Der er 3 traktorer og 1 gummiged. På gården er ansat 1 fodermester.

BOVLUND BJERGVEJ 27, "BOVLUND KRO", BOVLUND BJERG, 6535 BRANDERUP, 
tlf. 74-835186.
JENS PETER THYSSEN, gårdejer, født d. 17.-5.-1944, søn af Margrethe og Helge Thys
sen, bor sammen med Conni Iliasoff, landbrugsmedhjælper, født d. 20.-8.-1950, datter 
af Anne Lise og Karl Falk.
J.P.T. overtog gården i august 1957 fra Christian Nielsen.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 36 ha., heraf tilkøbt 7 ha.
Stuehuset er opført i 1877 og restaureret i 1989. Avlsbygningerne består af kvægstald 
fra 1877 moderniseret i 1971, kombineret kørelade og stald fra 1877 ændret til ung
kvæg i 1971 og moderniseret med nyt tag i 1989 samt lade og maskinhus begge fra 
1935. Gården drives med en kvægproduktion på 31 årskøer, 45 ungdyr og 16 slagte
kalve af racen SDM. Der er 4 traktorer, kornsilo, korntørreri med varm og kold luft 
samt staldvarme til stuehuset.

BOVLUND BJERGVEJ 29, "LAU- 
TRUPGÄRD", VELLERUP, 6535 
BRANDERUP, tlf. 74-835316. 
LAURIDS LAUTRUP LARSEN, 
gårdejer, født d. 27.-5.-1954, søn 
af Inge Marie og Gunnar Larsen, 
gift d. 5.-4.-1980 med Merete 
Jessen, servitrice, født d. 26.-4.- 
1958, datter af Marie og Jes Pe
ter Jessen. Parret har sønnerne: 
Brian, født d. 7.-2.-1980, og Ken
net, født d. 4.-7.-1983.
L.L.L. har været på Gråsten 
Landbrugsskole. Han overtog går

den d. 1.-4.-1986 fra sin svigerfar Jes Peter Jessen. Nuværende ejer er 4. generation 
på gården, som har været i slægtens eje siden 1850.
Ejendomsskyld 3.100.000. Areal 103 ha., heraf 0,5 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1877. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1977, kostald fra 
1877 udvidet og moderniseret i 1977, lade fra 1948 og maskinhus fra 1977. Gården 
drives med en kvægproduktion på 80 årskøer, 90 ungdyr og 40 slagtekalve af racerne 
SDM og RDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og hvede. Der er 5 
traktorer, kornsilo, korntørreri med varm og kold luft samt staldvarme til stuehuset. 
På gården er ansat 1 fodermester.

BOVLUND BJERGVEJ 31, "BØTTCHER", VELLERUP, 6535 BRANDERUP, tlf. 74- 
835191.
NIELS S. B. SCHMIDT, gårdejer, født d. 19.-6.-1957, søn af Anne Kirstine og Jørgen 
Schmidt, gift d. 8.-9.-1984 med Birthe Bak Nielsen, sygeplejerske, født d. 12.-3.-1960, 
datter af Grethe og Ove Nielsen. Parret har børnene: Julie, født d. 24.-12.-1986, og
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Jørgen, født d. 29.-12.-1988. 
Niels S. B. Schmidt har været på 
Bygholm og Ladelund landbrugs
skoler. Han overtog gården i maj 
1988 fra sin far Jørgen Schmidt. 
Nuværende ejer er 5. generation 
på gården, som har været i slæg
tens eje siden 1825.
Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 
74 ha. Der er forpagtet 10 ha. 
Stuehuset er opført i 1906. Avls
bygningerne består af kvægstald 

fra 1906 udvidet og moderniseret i 1974 og igen i 1990, maskinhus fra 1978 og uden
dørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 61 årskøer, 70 ungdyr og 30 
slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, hvede, rug og 
ærter. Der er 2 traktorer, plansilo 
stuehuset.

BOVLUND BJERGVEJ 32, "LAU- 
TRUPSMINDE", VELLERUP, 6535 
BRANDERUP, tlf. 74-835196. 
HANS LAUTRUP, gårdejer, født 
d. 6.-12.-1925, søn af Jens og 
Ingeline Lautrup, gift d. 25.-10.- 
1952 med Marie Hansen, husmor, 
født d. 25.-6.-1930, datter af 
Dagny og Anders Hansen. Parret 
har børnene: Ingrid, født d. 30.- 
12.-1953, Dagny, født d. 15.-4.- 
1957, og Jens, født d. 15.-9.-1961.

med varm og kold lufts tørreri samt staldvarme til

H.L. har været på Ladelund Landbrugsskole, han er formand for Nørre Rangstrup 
Herreds Landboforening og Fælles Landbrugsforening Nord Slesvig. Han forpagtede 
gården fra 1955 til overtagelsen i 1963 fra sin far Jens Lautrup. Nuværende ejer er 8. 
generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1692.
Ejendomsskyld 2.250.000. Areal 80 ha.
Stuehuset er opført før 1692 og udvidet i 1847. Avlsbygningerne består af kvæg- og 
svinestalde begge fra før 1692 og moderniseret i 1957, svinestald fra 1964, kornlade 
fra 1923 og maskinhus fra 1980. Gården drives udelukkende med planteproduktion be
stående af raps, byg og hvede. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, plansilo 
samt korntørreri med varm og kold luft.

23.-12.-1965, og Karin, født d. 31.-8.-1970.

BOVLUND BJERGVEJ 33, VELLE
RUP, 6535 BRANDERUP, tlf. 
74- 835192.
ELLEN NIELSEN, gårdejer, født 
d. 20.-6.-1937, datter af Kathri
ne og Christian Nissen, gift d. 
1.-12.-1962 med Børge Nielsen, 
født d. 18.-8.-1925, søn af Ane 
Marie og Jens Kristian Nielsen. 
Parret har børnene: Ole, født d. 
23.-3.-1960, Jens Christian, født 
d. 13.-3.-1963, Marianne, født d.

E.N. overtog gården i 1962 fra August Nissen.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 40 ha., heraf tilkøbt 13 ha., der er 1,5 ha. mose. 11 
ha. er forpagtet.
Stuehuset er opført før 1800. Avlsbygningerne består kvægstald fra 1967, svinestald
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fra før 1800 samt kombineret maskinhus og lade pä loftet af kvægstalden fra 1967. 
Gården drives med en besætning på 20 ungdyr af racen SDM samt 3 årssøer. Plante
produktionens salgsafgrøder er raps, hvede, byg og græs. Der er 1 traktor.

BOVLUND BJERGVEJ 37, "TERPSMINDE", VELLERUP, 6535 BRANDERUP, tlf. 
74-835199.
PETER SCHELDE, gårdejer, født d. 6.-12.-1930, søn af Anne og Karl Schelde, gift d. 
2.-5.-1964 med Aase Fredsted Ravn, medhjælpende hustru, født d. 13.-6.-1943, datter 
af Ellen Fredsted og Peter Ravn. Parret har børnene: Kirsten, født d. 17.-9.-1965, 
Anne Mette, født d. 14.-6.-1968 og Karl Martin, født d. 8.-6.-1976.
P.S. har været på Gråsten Landbrusskole og er medlem af repræsentantskabet i Slag
teri Syd. Han overtog gården i 1963 fra sin far Karl Schelde. Nuværende ejer er 5. 
generation på gården.
Ejendomsskyld 5.350.000. Areal 165 ha., heraf tilkøbt 35 ha. fra Bovlund Bjergvej 5. 
Stuehuset er opført i 1937. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1937 ændret i 
1976, svinestald og lade begge fra 1937 samt fedestald og lade begge fra 1980-81. 
Gården drives med en slagtesvineproduktion på 3.000 stk. årligt, desuden er der 12 
årskøer og 10 ungdyr af racerne Hereford/Limousine. Planteproduktionens salgsaf
grøder er raps, maltbyg og frø. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandings
anlæg, kornsilo med portionstørreri, plansilo med varm og kold lufts tørreri samt 
halmfyr. På gården er ansat 1 fast medhjælper.

BOVLUND BJERGVEJ 38, "ØSTERGÅRD", VELLERUP, 6535 BRANDERUP, tlf. 
74-835197.
PETER HANQUIST, gårdejer, født d. 23.-12.-1947, søn af Didde og Johan Hanquist, 
gift d. 5.-1.-1972 med Ruth Østergård Jensen, medhjælpende hustru, født d. 4.-11.- 
1950, datter af Elsa og Gunner Jensen. Parret har døtrene: Bente, født d. 10.-8.-1972, 
Lis, født d. 18.-9.-1974, Trine, født d. 25.-7.-1977 og Ida, født d. 30.-3.-1982.
B.H. har været på Bygholm Landbrugsskole, han er formand for D.L.G. Sønderjylland 
og medlem af D.L.G.'s hovedbestyrelse. Han overtog gården d. 1.-7.-1971 fra sin far 
Johan Hanquist. Nuværende ejer er 4. generation på gården, som har været i slægtens 
eje siden 1856.
Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 69 ha., heraf tilkøbt 15 ha.
Stuehuset er opført i 1971. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1970, ungkvæg
stald fra 1971, foder lade fra 1973, maskinhus fra 1978 og indendørs køresilo. Gården 
drives med en kvægproduktion på 65 årkøer, 80 ungdyr og 40 slagtekalve af racerne 
SDM og RDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, hvede og byg. Der er 3 
traktorer, 1 markvandingsanlæg og staldvarme til stuehuset. På gården er ansat 1 
fodermester.

BOVLUND BJERGVEJ 43, LANG
LUND, 6534 AGERSKOV, tlf. 74- 
669319.
OVE ELNEFF, landmand, født d. 
13.-9.-1960, søn af Anne Dorthea 
og Jørgen Elneff, bor sammen 
med Birgit Hansen, student, født 
d. 2.-4.-1964, datter af Anne 
Grethe og Erik Hansen. Parret 
har børnene: Carsten, født d. 
21.-1.-1987 og Charlotte, født d. 
28.-12.-1988.

O.E. er orgelbygger. Han overtog gården i 1980 fra Hans og Kathrine Ratzer.
Areal 8,2 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er restaureret i 1991. Avlsbygningerne består af lade fra 1900.

BOVLUND BJERGVEJ 51, LANGLUND, 6534 AGERSKOV, tlf. 74-669184.
HANNE MARIE BESENDAHL, gårdejer, født d. 14.-12.-1960, datte af Birthe og Hans 
Peter Besendahl.
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H.M.B. har været på Bygholm og Gråsten landbrugsskoler. Hun overtog gården d. 
1.-12.-1989 fra Svend Knudsen.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 18,6 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1854 og restaureret i 1980. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1928 ændret til svin i 1979, svinestald fra 1979 og maskinhus fra 1980. 
Gården drives med en svineproduktion på 85 årssøer, der sælges 1.800 smågrise årligt, 
desuden er der 20 moderfår. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og hvede. Der 
er 2 traktorer.

BOVLUND BYGADE 2, "MELKÆR", BOVLUND, 6535 BRANDERUP, tlf. 74-835427. 
ELNA JEPPESEN, købmand, født d. 27.-4.-1962, datter af Cecilie og Kaj Aagaard, 
gift d. 30.-9.-1988 med Gunner Jeppesen, vejmand, født d. 28.-4.-1947, søn af Louise 
og Viggo Jeppesen. Parret har børnene: Per, født d. 22.-7.-1970, Brian, født d. 6.-9.- 
1972, og Dorthe, født d. 8.-2.-1988.
E.J. overtog gården i 1986 fra Per Steen Jensen.
Ejendomsskyld 380.000. Areal 0,5 ha.
Stuehuset er opført i 1862 og restaureret i 1970'erne. Avlsbygningerne består af 
kombineret kvæg- og svinestald fra 1862 samt lade fra 1900.

BOVLUND BYGADE 4, "DYBVÆLD", BOVLUND, 6535 BRANDERUP, tlf. 74-835357. 
SØREN JACOBSEN, gårdejer, født d. 29.-1.-1940, søn af Ingeborg og Niels Jacobsen, 
gift d. 29.-5.-1971 med Henriette Refslund Poulsen, medhjælpende hustru, født d. 
3.-10.-1943, datter af Anne Marie og Troels Refslund Poulsen. Parret har børnene: 
Troels, født d. 8.-5.-1973, Ulla, født d. 14.-10.-1975 og Ingeborg, født d. 22.-3.-1980. 
S.J. har været på Gråsten Landbrugsskole. S.J. overtog gården i 1971 fra sin svigerfar 
Troels Refslund Poulsen. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i 
slægtens eje siden 1914.
Ejendomsskyld 2.300.000. Areal 76 ha., heraf 8 ha. frijord. Der er forpagtet 2,5 ha. 
Stuehuset er opført i 1975. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1958 moderniseret 
i 1972, svinestald fra 1934 ændret til lade, plansilo og tørreri i 1970, depot fyrrum og 
garage fra 1924 samt maskinhus fra 1958 udvidet i 1983. Gården drives med en kød
kvægsbesætning på 3 årsammekøer og 3 ungdyr af racen Limousine, desuden er der 2 
heste. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, byg, raps, ærter, rug og rajgræsfrø. 
Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, korntørreri med varm og kold luft samt 
anlæg til træ og energikoks

BOVLUND BYGADE 6, BOVLUND, 
6535 BRANDERUP, tlf. 74-835263. 
CHRISTIAN HELMS, kontrolassi
stent, født d. 1.-9.-1923, søn af 
Christine og Hans Jakob Helms, 
gift d. 19.-5.-1957 med Anne 
Grundt, husmor, født d. 19.-2.- 
1937, datter af Amanda og Poul 
Grundt. Parret har sønnerne: Ja
kob, født d. 31.-5.-1962, og Per, 
født d. 31.-7.-1970.
C.H. har været på Lyngby og La

delund landbrugsskoler. Han overtog gården d. 1.-4.-1957 fra Niels Hjortlund.
Ejendomsskyld 570.000. Areal 7 ha., der er frasolgt 3 ha., 1 ha. er mose. Der er bort
forpagtet 6,5 ha.
Stuehuset er opført i 1925. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald 
fra 1925 ændret til høns i 1967 samt hønsehus fra 1961.

BOVLUND BYGADE 10, BOVLUND, 6535 BRANDERUP, tlf. 74-835260.
BUNDE REFSLUND, gårdejer, født d. 9.-7.-1920, søn af Bertha Line og Nis Refslund, 
gift d. 6.-3.-1954 med Gudrun Anker, husmor, født d. 21.-3.-1925, datter af Nanna og 
Frede Anker. Parret har børnene: Marianne, født d. 28.-4.-1956, Nis Anker, født d. 
27.-3.-1959 og Agathe, født d. 7.-2.-1962.
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Bunde Refslund har været på 
Ladelund Landbrugsskole og har 
været medlem af kommunalbesty
relsen i 20 år. Han overtog går
den d. 1.-11.-1950 fra sin far Nis 
Refslund. Farfaderen havde over
taget gården i 1863 fra familien. 
Ejendomsskyld 3.300.000. Areal 
117, heraf tilkøbt 18 ha. Der er 
bortforpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført i 1983. Avls
bygningerne består af kvægstald

fra 1911, lader fra 1911 og 1955 samt maskinhus fra 1978, desuden er der fodermester
bolig fra 1912 og aftægtshus fra 1870, som er moderniseret i 1974. Gården drives ude
lukkende med planteproduktion bestående af raps og korn. Der er 4 traktorer, 1 meje
tærsker, 1 rendegraver, 2 plansiloer, korntøreri med kold og varm luft samt træfyr.

BOVLUND NYMARKSVEJ 2, BOVLUND NYMARK, 6534 AGERSKOV, tlf. 74-833144. 
AASE LADEGAARD ERICHSEN, butiksmedhjælper, født d. 7.-1.-1960, datter af Hanne 
og Jørgen Nielsen, gift d. 10.-7.-1982 med Erich Erichsen, traktorfører, født d. 
2.-8.-1953, søn af Anne Marie og Peter Erichsen. Parret har sønnerne: Frank, født d. 
30.-9.-1983, og Kent, født d. 30.-6.-1986.
E.E. har været på Midtjysk Grindsted Landbrugsskole, han er formand for Nørre Rang
strup Husmandsforening og næstformand for Haderslev Vesteramts Husmandsforening. 
Parret overtog gården d. 1.-1.-1980 fra Peter Petersen.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 16,7 ha.
Stuehuset er opført før 1900 og restaureret i 1987. Avlsbygningerne består af svine
stald udvidet i 1967 samt udvidet og moderniseret i 1986 samt maskinhus fra 1981. 
Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af raps, hvede og byg. Der 
er 2 traktorer, plansilo samt plantørreri med varm og kold luft.

BOVLUND NYMARKSVEJ 4, 
BOVLUND NYMARK, 6534 AGER
SKOV, tlf. 74-833197.
PEDER SMIDT, gårdejer, født d. 
28.-3.-1925, søn af Ingeborg og 
Martin Smidt, gift d. 29.-4.-1952 
med Karen Hohwü Christensen, 
medhjælpende hustru, født d. 
13.-3.-1930, datter af Anna og 
Andreas Hohwü Christensen. 
Parret har børnene: Annegrete, 
født d. 13.-8.-1953, Jens Martin, 
født d. 10.-3.-1956 og Gunhild, født d. 10.-7.-1963.
P.S. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården i 1959 fra sin far 
Martin Smidt. Nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.535.000. Areal 42,3 ha., heraf tilkøbt 6 ha., der er 1,5 ha. skov.
Stuehuset er opført omkr. 1700 og restaureret senest i 1960. Avlsbygningerne består 
af kvægstald fra 1917 genopført og udvidet efter brand i 1957 samt moderniseret i 
1975, svinestald og lade fra 1957 samt maskinhus fra 1983. Gården drives med en kød
kvægsbesætning på 17 årsammekøer, 5 ungdyr og 10 slagtekalve af racen Limousine. 
Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter, hvede og byg. Der er 3 traktorer, 1 
mejetærsker, kornsilo, korntørreri med varm og kold luft samt træ- og koksfyr.

BOVLUND NYMARKSVEJ 6, "LILLE KÆRGÅRD", BOVLUND NYMARK, 6534 AGER
SKOV, tlf. 74-833151.
SVEND ÅGE RIIS, murer, født d. 29.-8.-1939, søn af Kristine og Christian Riis, gift d. 
11.-9.-1965 med Rita Christiansen, husmor, født d. 24.-1.-1942, datter af Martha og 
Andreas Christiansen. Parret har børnene: Anette, født d. 25.-1.-1966, Flemming, født
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d. 23.-1.-1969, og Kurt, født d. 14.-10.-1972.
S.Ä.R. overtog gården i 1973 fra sin far Christian Riis. Nuværende ejer er 3. gene
ration på gården, som har været i slægtens eje siden 1907.
Ejendomsskyld 660.000. Areal 17 ha. Der er bortforpagtet 16 ha.
Stuehuset er ombygget i 1904 og restaureret i 1975. Avlsbygningerne består af kom
bineret kvæg- og svinestald ændret til svin i 1975 samt lade fra 1949. Der er 1 trak
tor og 1 rendegraver.

gerne består af kvægstald og lade begge fra 1951

BOVVE3 2, "SUSVIND", GEESTRUP, 
6520 TOFTLUND, tlf. 74-831716. 
ANDERS KARL SCHMIDT, gård
ejer, født d. 11.-7.-1956, søn af 
Else og Mads Schmidt.
A.K.S. har været på Gråsten 
Landbrugsskole. Han overtog går
den i 1986 fra Kjeld Rasmussen. 
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 
60 ha., heraf 1 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1921 og 
restaureret i 1973. Avlsbygnin- 

samt maskinhus fra 1977. Gården 
drives med en besætning på 50 ungdyr af racen SDM, desuden er der en nicheproduk
tion af skrabeæg. Malkekøerne står hos faderen, far og søn er sammen om dem i et 
I/S. Planteproduktionens saglsafgrøder er aim. planteavl. Der er plansilo med varm og 
kold lufts tørreri.

BOVVE3 3, "H3ORTLUND", GEESTRUP, 6520 TOFTLUND, tlf. 74-831296.
LORENS VIDDING BERTELSEN, gårdejer, født d. 23.-3.-1928, søn af Hedvig Marie og 
Chritian Bertelsen.
L.V.B. overtog gården i 1967 fra sin far Christian Bertelsen. Gården har været i 
slægtens eje siden 1926.
Ejendomsskyld 650.000. Areal 18 ha., heraf tilkøbt 5 ha.
Stuehuset er opført i 1942 efter brand og restaureret i 1978. Avlsbygningerne består 
af kvægstald opført i 1942 efter brand udvidet i 1965, svinestald opført i 1942 efter 
brand udvidet og ændret til kreaturer i 1965 samt maskinhus fra 1960. Gården drives 
med en kvægproduktion på 12 årskøer, 12 ungdyr og 11 slagtekalve af racen RDM. 
Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 1 traktor.

BOVVE3 4, "H3ORTLUND", H3OR- 
TLUND, 6520 TOFTLUND, tlf. 
74-831093.
NIS PETER OLESEN, gårdejer, 
født d. 20.-9.-1942, søn af Petra 
og Hans Olesen, gift d. 27.-12.- 
1971 med Edith Dalby, tilskærer, 
født d. 22.-1.-1945, datter af 
Kjerstine og Andreas Dalby. Par
ret har børnene: Michael, født d. 
4.-4.-1975, Christina, født d. 3.- 
4.-1977 og Thomas, født d. 8.-
1.-1981. N.P.O. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. l.-l.- 
1975 fra sine forældre Petra og Hans Olesen. Gården har været i slægtens eje siden 
1946. Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 26,3 ha., heraf af tilkøbt 4 ha.
Stuehuset er opført i 1881, det er udvidet i 1935 og restaureret i 1988. Avlsbygnin
gerne består af kvægstald fra 1948 udvidet og moderniseret i 1975, ungdyrstald fra 
1975, lade fra 1948, maskinhus fra 1978 og gylletank. Gården drives med en kvægpro
duktion på 36 årskøer, 50 ungdyr og 24 slagtekalve af racen SDM. Der er 3 traktorer, 
plansilo samt korntørreri med kold luft. Maskinstation bruges til græsafgrøder.
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BOVVE3 5, "BODALGÄRD", GEESTRUP, 6520 TOFTLUND, tlf. 74-831571.
BIRTHE RIIS, gårdejer.
Areal 70 ha., heraf 1 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1868. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1938, lade fra 
1920 og maskinhus fra 1977. Gården drives med en besætning på 60 årskøer af racen 
SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er vintersæd, raps og ærter. Der er 3 trak
torer, 1 mejetærsker, kornsilo samt korntørreri med varm og kold luft. På gården er 
ansat 1 fodermester og 1 bestyrer.

BOVVE3 9, GEESTRUP, 6520 TOFTLUND, tlf. 74-833367.
NIS TIEDEMANN, gårdejer, født d. 18.-6.-1909, søn af Kathrine og Otto Tiedemann, 
gift d. 2.-11.-1937 med Didde Petersen Frei, født d. 6.-1.-1910, datter af Karoline og 
3ens Petersen Frei. Parret har sønnen 3ens, født d. 17.-1.-1938.
N.T. overtog gården i 1938 fra sin svigerfar Jens Petersen Frei. Nuværende ejer er 5. 
generation på gården, som sønnen 3ens driver og passer.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 40 ha., heraf 10 ha. skov og 10 ha. eng. Der er lejet 10 
ha. Stuehuset er opført før 1900. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og 
svinestald fra før 1900 samt kvægstald og lade begge fra 1952. Gården drives med en 
svineproduktion på 3 årssøer, der sælges 40 smågrise årligt, desuden er der 30 årskøer 
og 35 ungdyr af racen DRK, 45 moderfår samt 8 hopper med føl, 3 hingste og 2 ung
heste alle af racen Oldenborg. Der er 3 traktorer og 1 mejetærsker. På gården er 
ansat 1 fast medhjælper.

N.H.W. har været på Bygholm Landbrugsskole, 
H.V.M. og D.L.G. Han overtog gården d. 1.-4.-

BOVVE3 15, "NØRBYGAARD", 
6534 AGERSKOV, tlf. 74-833240. 
NIS HEINRICH WIND, gårdejer, 
født d. 3.-9.-1939, søn af Peter 
Hansen Wind, gift d. 30.-11.-1963 
med Erika Marie 3ochumsen, 
medhjælpende hustru, født d. 
24.-4.-1943, datter af Anna og 
Harald 3ochumsen. Parret har 
sønnerne: Peter, født d. 1.-7.- 
1965, Kjeld, født d. 12.-11.-1967, 
og Mogens, født d. 24.-4.-1969. 

han er medlem af bestyrelsen for 
1963 fra sin far Peter Hasen Wind.

Nuværende ejer er 6. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1763. 
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 39 ha., heraf 3,5 ha. eng og 3 ha. skov. Der er lejet 2 
ha. Stuehuset er opført i 1880 og restaureret senest i 1986. Avlsbygningerne består af 
kvægstald fra 1965 udvidet i 1974 og 1976, svinestald fra 1965 ændret og udvidet til 
ungkvæg i 1974, lade fra 1976, maskinhus fra 1970, gylletank og udendørs køresilo. 
Gården drives med en kvægproduktion på 37 årskøer, 40 ungdyr og 20 slagtekalve af 
racen SDM. Der er 3 traktorer, kornsilo og staldvarme til stuehuset.

BOVVE3 16, GEESTRUP, 6520 TOFTLUND, tlf. 74-833367.
3ENS FREI TIEDEMANN, gårdejer, født d. 17.-1.-1938, søn af Didde og Nis Tiede
mann, gift d. 16.-7.-1968 med Ruth Møller, husmor, født d. 18.-7.-1945, datter af 
Elfrida Chatrine og Christian Møller. Parret har sønnerne: Richard, født d. 11.-2.- 
1968, Robert, født d. 16.-2.-1970, og Niels Christian, født d. 2.-2.-1975.
3.F.T. er bestyrer på Bovvej 9. Han overtog gården i 1963 fra 3ørgen Elnef. 
Ejendomsskyld 260.000. Areal 4 ha.
Stuehuset er opført i 1954. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1954.

BOVVE3 18, "GEESTRUPLUND", GEESTRUPLUND, 6534 AGERSKOV, tlf. 74-833696. 
HANS GYNTHER 3ENSEN, bestyrer, født d. 16.-12.-1945, søn af Hansine Marie og 
Carsten 3ensen, gift d. 12.-8.-1966 med Lis Lotte Pedersen, medhjælpende hustru, 
født d. 23.-7.-1948, datter af Bente og 3acob Pedersen. Parret har børnene: Tommy, 
født d. 14.-12.-1971, og Gitte, født d. 1.-2.-1967.
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kyllinger af gangen. Der er 3 traktorer og 7 
arbejder.

Ejendommen ejes af Padborg 
Fjerkræslagteri. H.G.J. har været 
ansat som bestyrer på gården 
siden d. 1.-7.-1978.
"Geestruplund"s stuehus er opført 
før 1875 og restaureret i 1978. 
Avlsbygningerne består af garage 
og værksted fra omkr. 1960, 4 
fjerkræhuse fra før 1968 samt 1 
fra 1980 og 1 fra 1990, desuden 
er der lade fra 1968. Gården dri
ves med en produktion på 150.000

fodersiloer. På gården er ansat 1 løs-

BOVVEJ 20, GEESTRUPLUND, 6534 AGERSKOV, tlf. 74-833583.
NIELS MØLLER, tømrer, født d. 29.-11.-1954, søn af Inga og Marius Møller, gift med 
Inger-Lise Nørlykke, medhjælpende hustru, datter af Grethe og Jens Nørlykke. Parret 
har sønnerne: Søren og Martin.
N.M. overtog gården i juli 1979 fra Jørgen Tarp. Areal 7,6 ha., heraf 1 ha. skov. Der 
er bortforpagtet 6,5 ha. Stuehuset er opført før 1865 og restaureret i 1985. Avlsbyg
ningerne består af 1 lade, som er ændret til værksted. Der er 1 traktor og 1 træfyr.

BOVVEJ 23, "BRÄDE", 6534 
AGERSKOV, tlf. 74-833292.
EJNER JUHL, gårdejer, født d. 
3.-11.-1932, søn af Johanne og 
Jeppe Juhl, gift d. 28.-11.-1959 
med Gerda Kristensen, dagpleje
mor, født d. 16.-1.-1939, datter 
af Birthe Marie og Peder Kri
stensen. Parret har børnene: 
Egon, født d. 22.-5.-1961, Bir
the, født d. 2.-9.-1962, Flem
ming, født d. 24.-4.-1969, og 
Aksel, født d. 17.-2.-1973. E.J. er kirkegårdsmedhælper. Han overtog gården i 1959
fra sin far Jeppe Juhl. Gården har været i slægtens eje siden 1923.
Ejendomsskyld 950.000. Areal 20 ha., heraf tilkøbt 5 ha., der er 1,5 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1972. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1955 udvidet i 
1960 samt moderniseret og uvidet igen i 1970, svinestald fra 1970, bilgarage samt 
kombineret foderlade og maskinhus begge fra 1971 samt udendørs køresilo. Gården 
drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg, hvede, raps og ærter. Der 
er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, kornsilo, korntørreri med varm 
og kold luft samt halmfyr.

BOVVEJ 23A, 6534 AGERSKOV, 
tlf. 74-833293.
ANKER MØLLER, gårdejer, født 
d. 15.-2.-1957, søn af Anna og 
Christian Møller, gift d. 29.-9.- 
1990 med Tina Nilsson Petersen, 
medhjælpende hustru, født d. 
12.-1.-1967, datter af Elly og 
Finn Petersen.
A.M. overtog gården d. 1.-1.-1978 
fra sin far Christian Møller. Går
den har været i slægtens eje 
siden 1947.
Ejendomsskyld 1.450.000. Areal
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19,9 ha. Der er forpagtet 45 ha.
Stuehuset er opført i 1736. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1924 ændret til 
prydfjerkræ i 1986, kvægstald fra 1986, værksted og garage fra 1960, foderlade fra 
1989, gylletank og indendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 55 års
køer, 65 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM, desuden er der gæs, ænder, hvide og 
sorte svaner, duer, høns, påfugle, fasaner, perlehøns og tjur. Planteproduktionens salgs
afgrøder er byg, hvede og rug. Der er 4 traktorer, 1 markvandingsanlæg og halmfyr.

BOVVEJ 24, GEESTRUPLUND, 
6534 AGERSKOV, tlf. 74-833364. 
ANDREAS PETERSEN, gårdejer, 
født d. 2.-11.-1921, søn af Kjer- 
stine og Jørgen Petersen, bor 
sammen med Rosa Sørensen, hus
mor, født d. 20.-11.-1919, datter 
af Laura og Jens Birk. Parret 
har børnene: Gerda, født d. 18.- 
4.-1957, Kjerstine, født d. 3.-4.- 
1960, Jørgen, født d. 6.-11.-1962, 
Inge, født d. 14.-1.-1965, og

Henrik, født d. 2.-4.-1969, R.S. har desuden døtrene: Irma, født d. 23.-12.-1946 og Lis, 
født d. 8.-11.-1953.
A.P. overtog gården d. 7.-12.-1955 fra sine forældre Kjerstine og Jørgen Petersen. 
Ejendomsskyld 770.000. Areal 15 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1979. Avlsbygningerne består af kvægstald med spalter samt 
lade begge fra 1980.

BOVVEJ 25, MUSPØT, 6534 AGERSKOV, tlf. 74-669356.
JES IVERSEN MØLLER, gårdejer, født d. 15.-5.-1920, søn af Anne og Martin Møller, 
gift d. 30.-5.-1953 med Anne Marie Nicolajsen, husmor, født d. 9.-5.-1930, datter af 
Lise og Peter Nicolajsen.
J.I.M. er Hyggeklub leder og har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog går
den i 1945 fra sin far Martin Møller. Gården har været i slægtens eje fra omkr. 1800. 
Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 45 ha., heraf tilkøbt 1 ha., der er frasolgt 3,5 ha. eng. 
Stuehuset er opført i 1914 og udvidet med havestue i 1978. Avlsbygningerne består af 
kombineret kvæg- og svinestald fra 1911 moderniseret til kvæg i 1960, lade fra 1911 
og maskinhus fra 1979. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af 
rug, hvede samt græs til piller. Der er 2 traktorer.

BOVVEJ 26, NULBJERG, 6534 AGERSKOV, tlf. 74-831587.
HANS BUHL, deltidslandmand, født d. 10.-7.-1946, søn af Dagny og Gunnar Buhl, gift 
d. 6.-4.-1968 med Hansine Poulsen, kontorassistent, født d. 27.-11.-1947, datter af 
Anna og Andreas Poulsen. Parret har børnene: Carsten, født d. 14.-5.-1972, Monika, 
født d. 13.-4.-1975 og Vibeke, født d. 14.-1.-1980.
H.B. er smed. Han overtog gården i 1986 fra sin far Gunnar Buhl. Gården har været i 
slægtens eje siden 1945.
Ejendomsskyld 990.000. Areal 15 ha.
Stuehuset er opført i 1951 og restaureret i 1986. Avlsbygningerne består af kombine
ret kvæg- og svinestald samt maskinhus og lade alle fra 1951. Gården drives med en 
besætning på 25 moderfår, desuden er der 2 heste. Planteproduktionens salgsafgrøder 
er rug og raps. Der er 2 traktorer og 1 træfyr.

BOVVEJ 27, MUSPØT, 6534 AGERSKOV, tlf. 74-669151.
ANDERAS MØLLER, landmand, født d. 23.-1.-1929, søn af Kjerstine og Andreas Møl
ler, gift d. 31.-5.-1952 med Anne Else Figge, husmor, født d. 5.-1.-1931, datter af 
Christine og Martin Figge. Parret har døtrene: Grethe, født d. 15.-10.-1952, og Birthe, 
født d. 29.-1.-1958.
A.M. overtog gården i 1952 fra sin far Andreas Møller.
Ejendomsskyld 650.000. Areal 17,2 ha. Der er bortforpagtet 17 ha.
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Stuehuset er opført i 1952. Avlsbygningerne består af lade, hestestald samt kombi
neret kvæg- og svinestald alle fra 1952, bilgarage fra 1965 og maskinhus fra 1962. 
Der er 1 traktor.

BOVVEJ 32, 6534 AGERSKOV, 
tlf. 74-833291.
GUNNAR JENSEN LAASHOLDT, 
gårdejer, født d. 6.-2.-1949, søn 
af Anne og Boy Laasholdt.
G.J.L. har været på Gråsten 
Landbrugsskole og har været 2 år 
i USA. Han overtog gården d. 1.- 
6.-1987 fra sin far Boy Laasholdt. 
Nuværende ejer er 3. generation 
på gården, som har været i slæg
tens eje siden 1919.

Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 36 ha. Der er forpagtet 3 ha.
Stuehuset er opført før 1850. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1951 udvidet i 
1964, svinestald fra 1974, garage og værksted fra 1962 og maskinhus fra 1978-79. 
Gården drives med en kvægproduktion på 42 årskøer, 50 ungdyr og 22 slagtekalve af 
racen RDM, desuden er der en svineproduktion på 12 årssøer, der produceres 140 slag
tesvin årligt. Der er 5 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, kornsilo samt 
korntørreri med varm og kold luft.

BOVVEJ 34, "BIRKEGÅRD", 
6534 AGERSKOV, tlf. 74-833791. 
SIGNE JESSEN, fabriksarbejder, 
født d. 11.-8.-1956, datter af 
Else og Marius Jessen, bor sam
men med Gunner Poulsen, truck
fører, født d. 17.-4.-1955, søn af 
Christa og Anton Poulsen. Par
ret har døtrene Tina, født d. 
29.-5.-1979, og Susanne, født d. 
11.-7.-1983.
Parret overtog gården i 1985 fra
Poul Hansen. Ejendomsskyld 660.000. Areal 9,8 ha. Stuehuset er opført i 1879 og 
restaureret i 1990. Avlsbygningerne består af løsdriftsstald og lade begge fra 1990 
samt svinestald fra 1947 siden ændret til kreaturer. Gården drives med en kødkvægs
besætning på 6 årsammekøer, 8 ungdyr og 11 slagtekalve af racerne Limousine og 
krydsning, desuden er der 2 geder. Der er 2 traktorer, kornsilo og halmfyr.

BOVVEJ 42, "GAMMELGÅRD",
MUSPØT, 6534 AGERSKOV, tlf. 
74-669665.
JES IVERSEN MØLLER, gårdejer, 
født d. 25.-12.-1916, søn af Kjer- 
stine og Andreas Møller.
J.I.M. overtog gården i 1952 fra 
sin far Andreas Møller. Gården 
har været i slægtens eje i mere 
end 150 år.
Ejendomsskyld 800.000. Areal 23 
ha. Der er bortforpagtet 15 ha.

Stuehuset er opført i 1911 og restaureret i 1986. Avlsbygningerne består af kombine
ret kvægstald og lade fra 1921 samt kombineret heste- og svinestald fra 1921 ændret 
til svin i 1970. Gården drives med en svineproduktion på 4 årssøer, der produceres 70 
slagtesvin årligt, desuden er der 5 stude. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der 
er 1 traktor.
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ha. Der er forpagtet 25 ha.

BRANDERUP KÄDNERE 2 "DAHL- 
KILDE", 6535 BRANDERUP, tlf. 
74-835298.
MADS POULSEN, gårdejer, født 
d. 6.-11.-1940, søn af Helene og 
Poul Poulsen.
M.P. overtog gården i 1966 fra 
sin mor Helene Poulsen. Nuvæ
rende ejer er 3. generation på 
gården, som har været i slægtens 
eje siden 1898.
Areal 36 ha., heraf tilkøbt 20

Stuehuset er opført før 1750 og restaureret i 1977. Avlsbygningerne består af kvæg
stald udvidet flere gange sidst i 1972 og moderniseret i 1979, lade fra 1977, maskin
hus fra 1979, gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 
40 årskøer, 50 ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsaf
grøde er byg. Der er 2 traktorer, kornsilo samt korntørreri med varm og kold luft. 
Man har 1 skoledreng til hjælp.

BRANDERUP KÄDNERE 3, 6535 BRANDERUP, tlf. 74-835437.
HANS ASMUSSEN PETERSEN, landmand, født d. 8.-3.-1957, søn af Chatrine og Villy 
Petersen, bor sammen med Linda Sørensen Petersen, husmor, født d. 1.-12.-1962, 
datter af Lydia og Viggo Lorenzen.
H.A.P. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården i 1983 fra sin far 
Villy Petersen. Nuværende ejer er 4. generation på gården.
Ejendomsskyld 780.000. Areal 18,9 ha., heraf 1,5 ha. skov. Der er forpagtet 25 ha. 
Stuehuset er opført omkr. 1850 og restaureret i 1988. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1850 udvidet i 1920 og ændret til svin i 1972, kostald fra 1972, spaltestald 
fra 1986, lade og maskinhus begge fra 1972 samt hønsehus. Gården drives med en 
kvægproduktion på 42 årskøer, 50 ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM samt en 
svineproduktion på 5 årssøer, der sælges 80 smågrise og 20 salgtesvin årligt, desuden 
er der 1 følhoppe. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, byg og hvede. Der er 3 
traktorer, 1 mejetærsker, 1 rendegraver, 1 højtrykspresser og kornsilo. Man har 1 
skoledreng til hjælp.

BRANDERUP KÄDNERE 4, 
BRANDERUP KÄDNERE, 6535 
BRANDERUP, tlf. 74-835352. 
HANS CHRISTENSEN, gårdejer, 
født d. 11.-2.-1940, søn af Carla 
og Andreas Christensen, gift d. 
2.-11.-1963 med Sonja Hasling, 
medhjælpende hustru, født d. 
16.- 4.-1942, datter af Elly og 
Villy Hasling. Parret har sønner
ne: Bent, født d. 9.-8.-1964, Bja
rne, født d. 13.-2.-1966 og Hen
ning, født d. 16.-6.-1969. H.C. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog 
gården i 1963 fra Johan Jørgensen.
Areal 50 ha., heraf tilkøbt 34 ha., der er 1,5 ha. skov. 6 ha. er forpagtet.
Stuehuset er opført omkr. 1850. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1973, lade 
fra 1932 ændret til kalve i 1988, foderlade med plads til ungkvæg fra 1987, maskinhus 
fra 1950, gylle tank og udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 40 
årskøer, 45 ungdyr og 15 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder 
er raps, byg, hvede og ærter. Der er 2 traktorer, plansilo samt korntørreri med kold 
luft.
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Erik Petersen. Ejendomsskyld 800.000. Areal 28 ha., 
mose. 5 ha. er bortforpagtet.

BRANDERUP KÄDNERE 5, 6535 
BRANDERUP, tlf. 74-835255. 
SØREN PEDERSEN, gårdejer, 
født d. 21.-11.-1918, søn af Niel
sine Jacobine og Søren Christian 
Pedersen, gift d. 23.-5.-1943 med 
Dagmar Elenne Skov, husmor, 
født d. 12.-7.-1920, datter af 
Mette Christine og Søren Chri
stensen Skov. Parret har datte
ren Erna, født d. 29.-11.-1951. 
S.P. overtog gården i 1961 fra 
heraf tilkøbt 5 ha., der er 1 ha.

Stuehuset er opført i 1900 og restaureret i 1990. Avslbygningerne består af kom
bineret kvæg- og svinestald fra 1900 restaureret flere gange, senest i 1972, lade fra 
1900 og maskinhus fra 1963. Gården drives med en kødkvægsbesætning på 11 årsamme- 
køer og 6 ungdyr af racen Limousine. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og 
græs til pillefabrik. Der er 1 traktor. Maskinstation bruges til det meste af mark
arbejdet.

BRANDERUP MARK 1, "GRUND
AGER", BRANDERUP MARK, 
6535 BRANDERUP, tlf 74-835449. 
OVE WILLADSEN, deltidsland
mand, født d. 14.-8.-1945, søn af 
Ingrid og Christian Willadsen, 
gift d. 9.-3.-1974 med Alma 
Hjortlund, pædagog, født d. 28.- 
9.-1951, datter af Agnes og An
dreas Hjortlund. Parret har bør
nene: Lene, født d. 17.-9.-1974, 
og Torben, født d. 10.-10.-1976.
O.W. arbejder som reservedelsmand for landbrugsmaskiner. Han overtog gården d. 
1.-2.-1989 fra Rolf Knudsen.
Ejendomsskyld 950.000. Areal 20 ha., der er frasolgt 10 ha., 5 ha. er skov. Der er 
bortforpagtet 12,5 ha.
Stuehuset er opført i 1870 og restaureret i 1989-90. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1959 ændret i fedekvæg i 1989-90, lade fra 1939 og maskinhus fra 1975. På 
gården er man ved at starte en besætning, og på nuværende tidspunkt består den af 3 
årsammekøer, 1 ungdyr og 1 slagtekalv af racen Limousine.Der er 1 traktor, kornsilo, 
korntørreri med varm og kold luft samt halmfyr.

BRANDERUP MARK 5, "ELME
GÅRD", BRANDERUP MARK, 
6535 BRANDERUP, tlf. 74-835276. 
NIELS JØRGEN PETERSEN, gård
ejer, født d. 27.-11.-1942, søn af 
Anne og Hans Peter Petersen, 
gift d. 23.-9.-1967 med Karen 
Ingrid Hansen, medhjælpende hu
stru, født d. 16.-8.-1943, datter 
af Alma og Kristian Hansen. Par
ret har døtrene: Grethe, født d. 
16.-5.-1969, og Kirsten, født d. 
11.-7.-1972.

N.J.P. har været på Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården i 1972 fra sin far 
Hans Peter Petersen. Gården har været i slægtens eje siden den blev udflyttet fra 
Branderup By i 1800.
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Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 78 ha., heraf tilkøbt 37 ha., der er 1 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1969. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1927 udvidet og 
restaureret i 1975 samt kombineret lade og maskinhus fra 1973, desuden er der 1 
gammelt stuehus fra 1800. Gården drives med en kvægproduktion på 40 årskøer, 50 
ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, 
hvede, frøgræs og byg. Der er 3 traktorer, kornsilo samt korntørreri med varm og 
kold luft.

BRANDERUPVEJ 21, 6534 AGERSKOV, tlf. 74-833382.
KJELD JACOBSEN, revisor, født d. 11.-2.-1951, søn af Bothilde og Peter Jacobsen, 
gift d. 29.-9.-1979 med Ellen Bjerremand Mikkelsen, kontorassistent, født d. 31.-1.- 
1957, datter af Jenny og Svend Bjerremand Mikkelsen. Parret har børnene: Henrik, 
født d. 18.-10.-1981, og Signe, født d. 11.-12.-1984.
K.J. overtog gården d. 1.-1.-1988 fra Martin Frej.
Ejendomsskyld 970.000. Areal 10,9 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1946 og restaureret i 1988. Avlsbygningerne består af lade 
fra 1946 samt kvægstald ændret til kontor. Gården drives udelukkende med plantepro
duktion bestående af hvede, byg og raps. Jorden drives med hjælp fra maskinstation.

BRANDERUPVEJ 22, "BISPEL- 
GAARDEN", 6534 AGERSKOV, 
tlf. 74-833237.
HANS PEDER THOMSEN, gård
ejer, født d. 11.-10.-1916, søn af 
Ida og Jens Thomsen, gift d. 25.- 
5.-1945 med Marie Schmidt, med
hjælpende hustru, født d. 2.-12.- 
1923, datter af Thyra og Jessini- 
us Schmidt. Parret har børnene: 
Jens Erik, født d. 20.-7.-1946, 
Sven Senius, født d. 15.-5.-1950,

Gerda Dorethe, født d. 11.-5.-1955, og Henning, født d. 20.-5.-1958.
H.P.T. har været på Haslev Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1945 fra Hans 
Peder Nørgård.
Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 31 ha., heraf 2 ha. skov, 2 ha. eng og 1 ha. mose. 
Stuehuset er opført i 1845, det er restaureret og udvidet i 1967. Avlsbygningerne 
består af kvægstald fra 1989 samt kombineret lade og maskinhus fra 1988 alle opført 
efter brand, desuden er der svinestald fra 1977 og ajlebeholder. Gården drives med en 
slagtesvineproduktion på 1.200 stk. årligt, desuden er der 8 årsammekøer og 9 ungdyr 
af racen Limousine. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo samt korntørreri med 
varm og kold luft.

BRANDERUPVEJ 32, 6535 BRAN- 
DERUP, tlf. 74-835110.
THERES KLINGENBERG, land
mand, født d. 6.-2.-1957, søn af 
Margrethe og Pouli Klingenberg, 
gift d. 7.-6.-1985 med Bente 
Grau, specialarbejder, født d.
2.-7.-1956, datter af Mary og 
Svend Aage Grau. Parret har bør
nene: Jimmy, født d. 15.-9.-1981, 
Tommy, født d. 3.-4.-1985, og 
Mette, født d. 14.-8.-1987.
T.K. arbejder som tømrer. Han har været på Ladelund Landbrugsskole og overtog 
gården d. 15.-3.-1985 fra Edith Lund.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 31,6 ha., heraf 1,2 ha. fredskov. Der er bortforpagtet 
25 ha. Stuehuset er opført i 1927 og restaureret i 1975. Avlsbygningerne består af 
kvægstald fra 1960, maskinhuse fra 1970 og 1989, værksted fra 1877 moderniseret i
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1985, garage og fyrrum samt lade alle fra 1927. Gården drives med en slagtesvinepro
duktion på 900 stk. årligt, desuden er der 2 årsammekøer af racen Limousine samt 10 
moderfår. Der er 2 traktorer og 2 fodersiloer.

BRANDERUPVEJ 43, 6535 BRANDERUP, tlf. 74-834254.
MARIUS ANDERSEN, gårdejer, bor sammen med Myrna Bjørn Andersen.
M.A. overtog gården d. 22.-11.-1989 fra Frederich Frederichsen.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 45 ha., heraf 11 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1876. Alvsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald 
ændret til kvæg i 1970, maskinhus fra 1980 samt lade. Der er korntørreri med varm 
og kold luft. M.A. ejer og driver også Roostvej 13, 6535 Branderup.

BRANDERUPVEJ 47, BRANDERUP 
ØSTERMARK, 6535 BRANDERUP, 
tlf. 74-835330.
SIMON MADSEN, gårdejer, født 
d. 1.-7.-1931, søn af Anne og 
Peter Madsen, gift d. 14.-2.-1959 
med Anna Hansen, medhjælpende 
hustru, født d. 6.-6.-1934, datter 
af Metha og Hans Kock Hansen. 
Parret har børnene: Mette, født 
d. 19.-11.-1960, Rigmor, født d. 
19.-2.-1965, og Bjarne, født d.

1.-6.-1966. S.M. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården d.
1.-10.-1963 fra Hans Lorentzen.
Ejendomsskyld 790.000. Areal 12 ha. Der er forpagtet 19 ha.
Stuehuset er opført i 1914 og restaureret senest i 1973. Avlsbygningerne består af 
kvægstald fra 1976, lade fra 1983 og maskinhus fra 1982. Gården drives med en 
kvægproduktion på 25 årskøer, 25 ungdyr og 15 slagtekalve af racen SDM. Der er 2 
traktorer.

BÅLSTED MOSEVEJ 1, BÅLSTED, 
6535 BRANDERUP, tlf 74-835302. 
PETER JAKOB THUESEN, gård
ejer, født d. 4.-10.-1954, søn af 
Ernestine og Jakob Thuesen, gift 
d. 7.-12.-1979 med Ingelise Ole
sen, medhjælpende hustru, født 
d. 3.-2.-1956, datter af Ruth og 
Leo Olesen. Parret har børnene: 
Helene, født d. 1.-8.-1980, og 
Jørgen, født d. 31.-10.-1982. 
P.J.T. har været på Gråsten og
Ladelund landbrugsskoler. Han overtog gården d. 15.-1.-1979 fra Ole H. Schmidt. 
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 24,1 ha., heraf 0,5 ha. skov. Der er forpagtet 16 ha. 
Stuehuset er opført før 1852 og restaureret i 1988. Avlsbygningerne består af kvæg
stald ændret til svin i 1979, svinestald udvidet i 1979, lade fra 1932, maskinhus fra 
1955 og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 65 årssøer, der sælges 
1.300 smågrise årligt, desuden er der 3 geder. Planteproduktionens salgsafgrøder er 
raps og ærter. Der er 2 traktorer og 2 fodersiloer. Maskinstation bruges til mark
arbejdet.

BÅLSTED MOSEVEJ 4, BÅLSTED, 6535 BRANDERUP, tlf. 74-835300.
INGA FERSLEV ANDERSEN, født d. 10.-9.-1959, datter af Käthe og Jesper Lindholm, 
gift d. 23.-4.-1983 med Kim Andersen, faglærer, født d. 19.-10.-1955, søn af Inger og 
Egon Andersen. Parret har sønnerne: Kåre, født d. 12.-1.-1983, Karsten, født d. 
13.-11.-1985 og Kristian, født d. 13.-10.-1990.
I.F.A. overtog gården d. 1.-5.-1982 fra Peter Jørgensen.
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Areal 3 ha.
Bålsted Mosevej 4's stuehuset er 
opført i 1937. Avlsbygningerne 
består af lade og værksted fra 
1937. Der er 2 vindmøller og 
solfangeranlæg.

BÅLSTED MOSEVEJ 5, BÅLSTED, 
6535 BRANDERUP, tlf. 74-835181. 
KNUD RASMUSSEN, landmand, 
født d. 10.-9.-1935, søn af Karen 
og Jens Rasmussen, gift d. 7.- 
11.-1959 med Emma Riis, hus
mor, født d. 2.-11.-1938, datter 
af Elisabeth og Peter Riis. Par
ret har børnene: Jens Peter, 
født d. 29.-3.-1960, Bente, født 
d. 18.- 1.-1963 og Birgith, født 
d. 27.- 11.-1966.
K.R. har været medlem af bestyrelsen i Nørre Rangstrup Husmandsforening i 20 år og 
bestyrelsen for Bygge- og Maskinudvalget i Sønderjylland. Han overtog gården i 1965 
fra sin svigerfar Peter Riis. Gården har været i slægtens eje siden 1937.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 40 ha., heraf tilkøbt 28 ha., der er 0,5 ha. plantage og 
frijord. 40 ha. er bortforpagtet sammen med udhuse, dyr og maskiner.
Stuehuset er opført i 1937 og udvidet i 1978. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 
1937 udvidet og moderniseret 3 gange, ungdyrstald med spalter fra 1978, garage og 
maskinhus fra 1937, lade fra 1968 og maskinhus fra 1974. Gården drives med en be
sætning på 50 årskøer og 55 ungdyr af racen SDM, desuden er der en følhoppe af 
racen Nordbagge. Der er 3 traktorer, 2 markvandingsmaskiner, 1 markvandingsanlæg, 
1 kraftfodersilo samt plansilo.

BÅLSTED MOSEVEJ 6, BÅLSTED, 6535 BRANDERUP, tlf. 74-835309.
HENRY AAGAARD, landmand, født d. 25.-4.-1958, søn af Cecilie og Kaj Aagaard, 
gift d. 7.-12.-1985 med Lene Ohmann, kontorassistent, født d. 19.-2.-1962, datter af 
Hildegard og Helmuth Ohmann. Parret har børnene: Helle, født d. 25.-2.-1987, og 
Thomas, født d. 15.-5.-1989.
H.AA. har været på Ladelund og Gråsten landbrugsskoler. Han overtog halvdelen af 
gården i maj 1983 og resten i maj 1985 fra sin far Kaj Aagaard. Gården har været i 
slægtens eje siden 1953.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 35 ha. Der er forpagtet 3 ha. græs.
Stuehuset er opført i 1953 og restaureret i 1985. Avlsbygningerne består af kvægstald 
fra 1953 udvidet og moderniseret i 1985, svinestald fra 1953 ændret til ungkvæg i 
1985 og tilbygget i 1987, lade fra 1973, maskinhus fra 1972 og udendørs køresilo. 
Gården drives med en kvægproduktion på 40 årskøer, 50 ungdyr og 25 slagtekalve af 
racen SDM. Der er 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg, kornsilo samt korntørreri med 
varm og kold luft.

BÅLSTED MOSEVEJ 7, BÅLSTED, 6535 BRANDERUP, tlf. 74-835185.
KAJ AAGAARD, landmand, født d. 20.-10.-1926, søn af Kjerstine og Peter Aagaard, 
gift d. 19.-4.-1952 med Cecilie Nansen, husmor, født d. 30.-8.-1928, datter af Juliane 
og Jes Nansen. Parret har børnene: Henry, født d. 25.-4.-1958, og Elna, født d. 
27.-4.-1962.
K.AA. overtog gården i 1983 fra Martin Dollerup.
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Ejendomsskyld 380.000. Areal 0,5 ha., der er frasolgt 12 ha.
Stuehuset er opført i 1938 og restaureret i 1985. Avlsbygningerne består af lade samt 
kombineret kvæg- og svinestald begge fra 1938.

BÄLSTED MOSEVEJ 9, BÅLSTED, 6535 BRANDERUP, tlf. 74-835111.
JØRGEN THOMSEN, landmand, født d. 2.-11.-1948, gift d. 28.-10.-1972 med Aase 
Thomsen, medhjælpende hustru, født d. 1.-2.-1952. Parret har børnene: Anette, født d. 
28.-6.-1974 og Brian, født d. 16.-4.-1977.
J.T. har været på Gråsten Landbrugsskole og er medlem af bestyrelsen for Nørre 
Rangstrup Husmandsforening. Han overtog gården i 1972 fra Holger Freudendal.
Areal 35 ha., heraf tilkøbt 15 ha.
Stuehuset er opført i 1960. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1960 og udvidet i 
1976, foderlade fra 1979 udvidet i 1985, maskinhus fra 1960'erne, gylletank og inden
dørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 36 årskøer, 45 ungdyr og 18 
slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og rug. Der er 2 
traktorer.

BÅLSTEDVEJ 1, "VESTER ALS- 
KJÆR", BÅLSTED, 6535 BRAN
DERUP, tlf. 74-835169.
MARGRETHE F. HANSEN, gård
ejer, født d. 18.-5.-1925, datter 
af Johanne og Troels Thorvald 
Mikkelsen, gift d. 4.-8.-1951 med 
Jens I. Hansen, født d. 3.-9.-1924, 
søn af Kjerstine og Hans Hansen. 
Parret har døtrene: Kirsten, født 
d. 4.-4.-1954, Johanne, født d. 
3.-8.-1957, og Anne Birgitte,

født d. 2.-3.-1961. M.F.H. overtog gården i juni 1951 fra Casten Jensen.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 22,4 ha., heraf tilkøbt 7 ha. Der er bortforpagtet 21 ha. 
Stuehuset er opført i 1907, en ældre del blev nybygget og resten restaureret i 1965. 
Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald fra 1953 ændret til spalte
stald i 1974, hønsehus fra 1960 udvidet i 1971, bilgarage fra 1969 og maskinhus fra 
1978. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af kartofler, grøn
sager og jordbær.

BÅLSTEDVEJ 3, BÅLSTED, 6535 
BRANDERUP, tlf. 74-835168. 
HANS PETERSEN, landmand, 
født d. 4.-9.-1936, søn af Tina 
og Peter Petersen.
H.P. overtog gården i 1964 fra 
Hans Petersen.
Areal 25 ha., heraf tilkøbt 12 
ha. Der er forpagtet 10 ha. 
Stuehuset er opført i 1937. Avls
bygningerne består af kvægstald 
fra 1937 udvidet og modernise
ret med spalter i 1978, garage og foderlade begge fra 1980 samt maskinhus fra 1965. 
Gården drives med en kvægproduktion på 30 årskøer, 45 ungdyr og 25 slagtekalve af 
racen SDM, desuden er der 2 rideheste. Der er 3 traktorer og 1 plansilo.

BÅLSTEDVEJ 10, BÅLSTED, 6535 BRANDERUP, tlf. 74-835306.
LYDIK NANSEN, landmand, født d. 14.-4.-1931, søn af Juliane og Jes Nansen.
L.N. overtog gården i 1959 fra sin far Jes Nansen.
Ejendomsskyld 650.000. Areal 18,8 ha., heraf tilkøbt 8 ha.
Stuehuset er opført før 1850 og restaureret i 1978. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1959, lade fra 1931 og maskinhus fra 1989. Gården drives med en kvægpro-
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duktion på 16 årskøer, 6 ungdyr og 8 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens 
salgsafgrøde er byg. Der er 1 traktor og kornsilo. Maskinstation bruges til høst og 
roer.

gården i 1956 fra Jordlovsudvalget.
Ejendomsskyld 710.000. Areal 17,5 ha., heraf tilkøbt

BÅLSTEDVEJ 11, BÄLSTED, 
6535 BRANDERUP, tlf. 74-835176. 
VIGGO THOMSEN, landmand, 
født d. 14.-3.-1931, søn af Louise 
og Hans Thomsen, gift d. 18.-3.- 
1956 med Anne Marie Outzen, 
medhjælpende hustru, født d. 
27.-7.-1934, datter af Ida og Ja
kob Outzen.
V.T. har været på Lyngby Land
brugsskole og er formand for 
Skatteankenævnet. Han overtog

5 ha.
Stuehuset er opført i 1956. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald 
fra 1956 siden ændret til kødkvæg, gåsehus fra 1975 og maskinhus fra 1979. Der har 
været produktion af avlsgæs æg i 25 år, i de sidste 15 år op til 800 gæs. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er hvede, rug og raps. Der er 3 traktorer.

BÅLSTEDVEJ 13, BÅLSTED, 6535 BRANDERUP, tlf. 74-835371.
HANS JØRGENSEN, landmand, født d. 25.-7.-1930, søn af Kathrine og Hans Peter 
Jørgensen, gift d. 17.-12.-1950 med Loise Skade, medhjælpende hustru, født d. 17.- 
8.-1932, datter af Loise Dorthea og Hans Skade. Parret har børnene: Torkild, født d. 
23.-2.-1951, Ragnhild, født d. 2.-2.-1952, og Gunhild, født d. 10.-3.-1953.
H.J. overtog gården i 1971 fra Peter Sørensen.
Ejendomsskyld 660.000. Areal 12,8 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1937 og restaureret senest i 1976. Avlsbygningerne består af 
kvægstald fra 1937 ændret og udvidet i 1972 og 1980 samt maskinhus fra 1973. Der er 
2 traktorer.

BÅLSTEDVEJ 15, BÅLSTED, 6535 BRANDERUP, tlf. 74-835340.
BOH RAVN LANGE, landmand, født d. 10.-3.-1964, søn af Mette og Henry Lange, gift 
d. 20.-5.-1989 med Ulla Helene Vodder, hjemmehjælper, født d. 24.-11.-1960, datter af 
Edith og Lausen Vodder. Parret har børnene: Esben, født d. 21.-11.-1979, Helena, født 
d. 14.-12.-1982, Ninna, født d. 20.-4.-1986, og Patrick, født d. 7.-8.-1987.
B.R.L. har været på Tønder Landbrugsskole og overtog gården d. 1.-1.-1989 fra sin far 
Henry Lange. Gården har været i slægtens eje siden 1967.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 30,5 ha. Der er forpagtet 4 ha. ager og 10 ha. græs. 
Stuehuset er opført i 1933 og restaureret i 1976. Avlsbygningerne består af kvægstald 
fra 1933 udvidet og moderniseret flere gange senest i 1990, mellembygning fra 1990, 
lade og maskinhus begge fra 1976, gylletank og udendørskøresilo. Gården drives med 
en besætning på 60 årskøer og 70 ungdyr af racen SDM. Der er 2 traktorer, 1 mark
vandingsanlæg og kornsilo. På gården er ansat 1 deltidsmedhjælper, og man har 1 
skoledreng til hjælp.

BÅLSTEDVEJ 16, BÅLSTED, 6535 BRANDERUP, tlf. 74-835331.
JAKOB THUESEN, husmand, født d. 11.-4.-1926, søn af Anne Marie og Peter Jakobsen 
Thuesen, gift d. 8.-12.-1951 med Ernestine Jensen, medhjælpende hustru, født d. 15.- 
12.-1930, datter af Anne og Peter Christian Jensen. Parret har børnene: Rita, født d. 
24.-3.-1952, Thue, født d. 13.-5.-1953, Peter, født d. 4.-10.-1954, og Elisabeth, født d. 
30.-5.-1966.
J.T. overtog gården i 1964 fra Jordlovsudvalget.
Ejendomsskyld 950.000. Areal 20 ha., heraf tilkøbt 5 ha.
Stuehuset er opført i 1964. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade begge fra 
1964 udvidet i 1974 samt maskinhus fra 1978. Gården drives med en kvægproduktion
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på 25 årskøer, 30 ungdyr og 6 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgs
afgrøder er raps, byg og hvede. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker, 1 slamsuger og 1 
højstrykspresser.

DALGÅRDVEJ 2, GAMMEL SKOV, 
6534 AGERSKOV, tlf. 74-833439. 
HANS INGVARD BECK, gårdejer, 
født d. 3.-10.-1940, søn af Meta 
og Jeppe Beck, gift d. 7.-5.-1964 
med Sonja Wiwe, medhjælpende 
hustru, født d. 2.-7.-1942, datter 
af Grethe og Johannes Wiwe. Par
ret har børnene: Leif, født d. 
24.-7.-1965, Grethe, født d. 15.- 
7.-1966, tvillingerne Hanne og 
Eva, født d. 21.-6.-1969, samt

Carsten, født d. 2.-12.-1982.
H.I.B. har været på Haslev Højskole med landbrugsfag og er formand for Menigheds
rådet. Han overtog gården d. 1.-4.-1964 fra Carl Gram.
Ejendomsskyld 1.750.000. Areal 39 ha., heraf 4 ha. skov. Der er forpagtet 55 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1870 og restaureret efter brand i 1983. Avlsbygningerne 
består af kvægstald fra 1971 udvidet i 1976, svinestald fra 1966 ændret til ungkvæg i 
1984, lade fra 1974, maskinhus fra 1969 udvidet i 1978 og udendørs køresilo. Gården 
drives med en kvægproduktion på 71 årskøer, 80 ungdyr og 30 slagtekalve af racen 
SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er roer, byg, rug og hvede. Der er 4 trakto
rer, 1 mejetærsker, kornsilo, korntørreri med varm og kold luft samt træfyr, desuden 
er der 1 markvandingsanlæg med på en forpagtet mark, som kan bruges på H.I.B.'s 
mark. På gården er ansat 1 fodermester, og man har 1 skoledreng til hjælp.

DALGÅRDVEJ 5, HYRUP, 6534 AGERSKOV, tlf. 74-833606.
JOHAN JOHANSEN, chauffør, født d. 16.-3.-1955, søn af Marie og Johan Johansen. 
J.J. er medlem af bestyrelsen for Landboungdom. Han har siden d. 1.-6.-1990 lejet 
gården af L.H. Knudsen.
Areal 1,5 ha.
Stuehuset er opført før 1900. Avlsbygningerne består af kvægstald fra før 1900. 
Gården drives med en svineproduktion på 1 årso, der sælges 12 smågrise og 8 slagte
svin årligt, desuden er der 7 ungdyr, 1 hest og 4 moderfår. Der er 1 traktor.

DALGÅRDVEJ 7, "SPAREKÆR", HYRUP, 6534 AGERSKOV, tlf. 74-514620.
EJNAR SJÆLLAND, gårdejer, født d. 23.-4.-1952, søn af Christine og Christian Sjæl
land, gift d. 31.-8.-1974 med Betty Mouridsen, plejehjemsassistent, født d. 30.-4.-1953, 
datter af Karen og Mejnert Mouridsen. Parret har børnene: Majbritt, født d. 26.-4.- 
1976, Kevin, født d. 13.-10.-1978, og Daniel, født d. 3.-7.-1990.
E.S. er lagerforvalter og har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården i 
1984 fra Holger Christensen.
Ejendomsskyld 500.000. Areal 21,5 ha., heraf tilkøbt 6 ha. Der er forpagtet 2,5 ha. 
Stuehuset er opført før 1850 og restaureret i 1988 og 1990. Avlsbygningerne består af 
kvægstald udvidet i 1964, garage og værksted fra 1962, lade fra 1850 og maskinhus 
fra 1985. Gården drives med en produktion på 600 kalkuner til opfedning. Plante
produktionens salgsafgrøder er raps, ærter, hvede, vinterbyg og maltbyg. Der er 2 
traktorer, kornsilo samt korntørreri med varm og kold luft.

DALGÅRDVEJ 9, "DALGÅRD", HYRUP, 6534 AGERSKOV, tlf. 74-514447.
JØRN AARØE, gårdejer, født d. 18.-7.-1952, søn af Ingrid og Søren Aarøe, gift d. 
10.-8.-1973 med Dorrit Rasmussen, sygeplejerske, født d. 11.-4.-1952, datter af Val
borg og Thomas Rasmussen. Parret har børnene: Anne, født d. 4.-7.-1976, Ole, født d. 
11.-4.-1979, Jens, født d. 30.-4.-1981, og Kresten, født d. 8.-1.-1986.
J.AA. er agronom, han har været på Landbohøjskolen og er formand for skolebesty
relsen i Bevtoft. Han overtog gården i 1982 fra Johannes Noer.
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Areal 46 ha., heraf tilkøbt 9 ha., 
der er 2 ha. plantage og eng. 8 
ha. er bortforpagtet.
"Dalgård"s stuehus er opført i 
1927. Avlsbygningerne består af 
kombineret kvæg- og svinestald 
fra 1927 siden udvidet. Gården 
drives udelukkende med plante
produktion bestående af rug, ær
ter, raps, byg og hvede. Der er 2 
traktorer og 1 halmfyr.

DIAGONALVEJ 2, "BLAKENHOF", 
STRANDELHJØRN, 6541 BEV- 
TOFT, tlf. 74-514182.
JØRGEN JØRGENSEN, gårdejer, 
født d. 2.-7.-1935, søn af Marie 
og Peter Petersen Jørgensen, 
gift d. 12.-12.-1964 med Karen 
Margrethe Nielsen, medhjælpen
de hustru, født d. 8.-12.-1934, 
datter af Fanny og Jørgen Niel
sen. Parret har børnene: Jørgen 
Peter, født d. 29.-11.-1965, Ni
els Christian, født d. 1.-7.-1968, Anne Marie, født d. 8.-4.-1971, og John Erik, født d. 
16.-9.-1974.
J.J. har været på Haslev Landbrugsskole. Han overtog gården i 1964 fra sin far Peter 
Petersen Jørgensen. J.J. driver gården som et I/S sammen med broderen Jes Peter 
Jørgensen. Ejendomsskyld 2.600.000. Areal 77 ha., heraf 3 ha. skov.
Stuehuset er udvidet i 1879 og restaureret i 1937. Avlsbygningerne består af kvæg
stald opført efter brand i 1979, foderlade og maskinhus begge fra 1979, gylletank og 
indendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 72 årskøer, 85 ungdyr og 
43 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 4 trak
torer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg og halmfyr. Brødrene ejer og driver også 
Strandelhjørnvej 13, 6534 Agerskov.

DIAGONALVEJ 4, "HØJAGER- 
GÄRD", HJARLBRO, 6541 BEV- 
TOFT, tlf. 74-514162.
SVEND AAGE DINESEN, gård
ejer, født d. 29.-4.-I938, søn af 
Kathrine og Jens Dinesen.
S.O.D. har været på Gråsten 
Landbrugsskole. Han overtog går
den i 1966 fra sin far Jens Dine
sen. Nuværende ejer er 3. gene
ration på gården.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 

35 ha., heraf 3,5 ha. skov. Der er forpagtet 15 ha.
Stuehuset er opført i 1955. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestalde begge fra 
1955 og moderniseret i 1978, garage og værksted fra 1975, lade fra 1955 og maskinhus 
fra 1984. Gården drives med en svineproduktion på 20 årssøer, der prouduceres 350 
slagtesvin årligt, desuden er der 25 årskøer og 10 ungdyr af racen SDM. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er byg og kartofler. Der er 5 traktorer, 1 mejetærsker, 1 mark
vandingsanlæg, kornsilo med varm og kold lufts tørreri samt kombi træ- og oliefyr.
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DIAGONALVEJ 5, STRANDELHJØRN, 6500 VOJENS, tlf. 74-519163.
NIS HOLM, gårdejer, født d. 6.-3.-1937, søn af Didde og Adolf Holm, gift d. 4.- 
12.-1965 med Tove Callesen, kontorassistent, født d. 4.-8.-1944, datter af Anne og 
Heinrich Callesen. Parret har døtrene: Susanne, født d. 21.-12.-1966, og Betina, født 
d. 29.-9.-1969.
N.H. har været på Korinth Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1965 fra sin 
far Adolf Holm. Gården har været i slægtens eje siden 1944.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 44 ha., heraf 6 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1868. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestalde begge 
moderniseret i 1962, garage og svinestald fra 1958, lade fra 1953 og maskinhus fra 
1972. Gården drives med en svineproduktion på 4 årssøer, der produceres 80 slagtesvin 
årligt, desuden er der 40 stude af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er 
raps, bygog hvede. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, plansilo, korntørreri 
med varm og kold luft samt halmfyr.

Elisabeth, født d. 3.-6-1960.

DIAGONALVEJ 11, "HJARTBRO- 
LUND", HJARTBRO, 6541 BEV- 
TOFT, tlf. 74-871361.
HANS CHRISTIAN GAARDE, 
gårdejer, født d. 3.-1.-1926, søn 
af Johanne Chatrine og Peter 
Christian Gaarde, gift d. 5.-10.-1952 
med Hanne Sørine Dinesen, hus
mor, født d. 26.-1.-1926, datter 
af Elisabeth og Jens Dinesen. 
Parret har børnene: Jens Peter, 
født d. 27.-2.-1954 og Johanne

H.C.G. overtog gården i 1953 fra sin far Peter Chr. Gaarde. Sønnen Jens Peter har 
været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog halvpart i gården i 1985. Nuværende 
ejere er 6. og 7. generation på gården, som har været i slægtens eje sien 1789.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 38,2 ha., heraf 1,6 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1941. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade begge fra 
1923, staklade fra 1958 og maskinhus fra 1963. Gården drives med en kvægproduktion 
på 17 årskøer, 17 ungdyr og 13 slagtekalve af racen SDM. Der er 3 traktorer, 1 me
jetærsker, 1 markvandingsanlæg, kornsilo samt korntørreri med varm og kold luft.

EGEGÄRDSVEJ 1, "EGEGÅRD", HJARTBRO SKOV, 6541 BEVTOFT, tlf. 74-514639. 
HANS BACKMANN, gårdejer, født d. 4.-1.-1935, søn af Margrethe og Niels Backmann, 
gift d. 8.-4.-1960 med Ingrid Bay Andersen, født d. 8.-4.-1941, datter af Thyra og 
Otto Andersen. Parret har børnene: Annitta, født d. 12.-2.-1961, Gitte, født d. 
22.-4.-1962, Connie, født d. 13.-2.-1965, Dorrit, født d. 17.-8.-1970, og Bjarne, født d. 
26.-1.-1972.
H.B. har været på Thune Landbrugsskole. Han overtog gården d. 10.-11.-1988 fra 
Nikolaj Asmussen.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 55 ha., heraf 8,5 ha. skov og 3,5 ha. eng. Der er 
forpagtet 25 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1880. Avlsbygningerne består af kvægstald fra omkr. 1965 
restaureret i 1977, svinestald fra 1963, maskinhus fra 1977 og udendørs køresilo. 
Gården drives med en kvægproduktion på 40 årskøer, 60 ungdyr og 20 slagtekalve af 
racen SDM samt en svineproduktion på 16 årssøer, der produceres 350 slagtesvin år
ligt, desuden er der 2 følhopper og 2 plage af racen Oldenborg. Planteproduktionens 
salgsafgrøde er vinterhvede. Der er 5 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, 
kornsilo samt korntørreri med varm og kold luft.

EGEGÅRDSVEJ 2, HJARTBRO SKOV, 6541 BEVTOFT, tlf. 74-514586.
BJARNE NIELSEN, gårdejer, født d. 6.-1.-1944, gift d. 1.-12.-1984 med Lone Nielsen, 
lærer, født d. 16.-9.-1957. Parret har sønnerne: Hans Christian, født d. 7.-3.-1985 og 
Asger, født d. 7.-7.-1987.
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væddere af racen Gotlandsk Pelsfår, desuden er

Bjarne Nielsen er civilingeniør. 
Han overtog gården i 1984 fra 
Viggo Aagaard.
Areal 29 ha. Der er bortforpag- 
tet 25 ha.
Stuehuset er opført i 1864 og 
restaureret i 1978. Avlsbygninger
ne består af svinestald fra omkr. 
1967 siden ændret til får, lade 
fra 1864, kvægstald og maskin
hus. Gården drives med en be
sætning på 29 moderfår og 4 

der 1 ridehest. Der er 1 traktor.

ELMEGÅRDSVEJ 1, STRANDEL- 
HJØRN, 6500 VOJENS, tlf. 74- 
519164.
CARL SCHMIDT, gårdejer, født 
d. 12.-5.-1921, søn af Anne Kjer- 
stine og Frederik August Schmidt, 
gift d. 20.-5.-1947 med Anne 
Lydia Jørgensen, medhjælpende 
hustru, født d. 21.-8.-1926, dat
ter af Kristiane og Ebbe Nissen 
Jørgensen. Parret har børnene: 
Christa, født d. 11.-7.-1948,
Frederik August, født d. 25.-11.-1950, Ebba Kristine Marie, født d. 7.-3.-1953, og 
Jørn, født d. 14.-9.-1963.
C.S. har været på Haslev Landbrugsskole. Han overtog gården i oktober 1946 fra 
Mathias Møller.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 47 ha.
Stuehuset er opført i 1879 og restaureret i 1980. Avlsbygningerne består af kvægstald 
og lade begge fra 1956, svinestald fra 1950 moderniseret i 1960 samt maskinhus fra 
1960 udvidet i 1968 og 1975. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestå
ende af maltbyg, raps, hvede og vinterbyg. Der er 5 traktorer, 1 mejetærsker, korn
silo, 2 korntørrerier med varm og kold luft samt halmfyr.

og Ladelund landbrugsskoler. Han overtog

ELMEGÅRDSVEJ 2, "ELMEGÅR
DEN", STRANDELHJØRN, 6500 
VOJENS, tlf. 74-519291.
NIELS MØLLER JESSEN, gårdejer, 
født d. 3.-2.-1959, søn af Kathri
ne og Jens Jessen, gift d. 26.-5.- 
1979 med Anne Cathrine Knud
sen, sygehjælper, født d. 13.-4.- 
1959, datter af Kristine og Jør
gen Knudsen. Parret har datteren 
Lise, født d. 30.-3.-1989.
N.M.J. har været på Hammerum

gården i oktober 1982 fra sin far Jens 
Jessen. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 
1920. Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 32,5 ha., heraf 5,5 ha. eng og 0,5 ha. mose. 
Stuehuset er opført i 1928 og restaureret fra 1983-85. Avlsbygningerne består af kom
bineret kvæg- og svinestald fra 1910 ændret til kreaturer og moderniseret i 1984, 
hønsehus fra 1970 ændret til svin i 1979, lade fra 1928 og maskinhus fra 1943. Gården 
drives med en kvægproduktion på 40 årskøer, 45 ungdyr og 5 slagtekalve af racerne 
Jersey og SDM, desuden er der en slagtesvineproduktion på 450 stk. årligt. Plante
produktionens salgsafgrøder er hvede og rug. Der er 2 traktorer og 3 fodersiloer.
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ELMEGÅRDSVEJ 4, STRANDELHJØNRSKOV, 6500 VOJENS, tlf. 75-519376. 
JENS LARSEN, gårdejer, født d. 12.-12.-1935, søn af Elisabeth Charlotte og Rasmus 
Andreas Larsen, bor sammen med Ina Steen Knudsen, translatør, født d. 4.-4.-1947, 
datter af Ruth Langwath. Parret har børnene: Henrik, født d. 25.-11.-1964, og Else
beth, født d. 19.-8.-1966.
J.L. overtog gården i maj 1987 fra Verner Sørensen.
Ejendomsskyld 560.000. Areal 14,2 ha.
Stuehuset er opført i 1936 og restaureret fra 1987-88. Avslbygningerne består af lade 
samt kombineret kvæg- og svinestald begge fra 1970, garage og lager fra 1936 samt 
maskinhus fra 1975. Gården drives med en svineproduktion på 1 årsso, der produceres 
20 slagtesvin årligt, desuden er der 10 årsammekøer, 2 ungdyr og 4 slagtekalve af 
kødracekrydsning samt 2 Islandske heste. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, 
havre og rug. Der er 3 traktorer og 1 markvandingsanlæg. Gården bliver drevet som 
økologisk landbrug.

ENGRIS 15B, "VESTERGÅRD", 
6534 AGERSKOV, tlf. 74-833107. 
SØREN PETER SEVERIN, gård
ejer, født d. 10.-2.-1952, søn af 
Merret og Nis Severin, gift d. 
22.-3.-1984 med Karen Mikkel
sen, socialpædagog, født d. 
10.-4.-1955, datter af Ester og 
Laurits Mikkelsen. Parret har 
børnene: Anne, født d. 22.-4.-1978, 
Søren, født d. 20.-1.-1985, og 
Jens, født d. 5.-9.-1989.

S.P.S. har været på Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården i 1978 fra sin far 
Nis Severin. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje 
siden 1920.
Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 80 ha., heraf 5 ha. skov og 5 ha. eng. Der er for
pagtet 35 ha.
Stuehuset er opført i 1885 og restaureret senest i 1988. Avlsbygningerne består af 
kvægstald og maskinhus begge fra 1979, svinestald fra 1885 moderniseret til kalve i 
179 amt gyletank. Gården drives med en besætning på 100 slagtekalve af blandet 
race, desuden er der 2 rideheste. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede, 
rug, raps og græsfrø. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, plantørreri med 
varm og kold luft samt halmfyr.

FISKHOLM 3, FISKHOLM, 6520 TOFTLUND, tlf. 74-834495.
GUNNAR KRISTENSEN, gårdejer, født d. 17.-12.-1951, søn af Dorrit og Lars Kri
stensen, gift d. 20.-7.-1977 med Emmy Gram Nicolaisen, medhjælpende hustru, født d. 
17.-11.-1952, datter af Mary Gram og Bahne Nicolaisen. Parret har børnene: Jesper, 
født d. 2.-10.-1978, Dorte, født d. 14.-7.-1981, og Tina, født d. 13.-6.-1988. 
G.K. har været på Bygholm Landbrugsskole og er formand for Toftlund Kontrolkreds. 
Han overtog gården i 1982 fra Anton Christensen.
Ejendomsskyld 2.350.000. Areal 99,3 ha., heraf 3,2 ha. skov. Der er forpagtet 3,5 ha. 
Stuehuset er opført i 1903 og restaureret i 1923. Avlsbygningerne består kvægstald fra 
1903 udvidet flere gange seest i 1962 og moderniseret senest i 1982, ungdyrstald fra 
1988, kombineret lade og maskinhus fra 1983, foderhus fra 1962 og 2 udendørs køre- 
siloer. Gården drives med en kvægproduktion på 80 årskøer, 90 ungdyr og 150 slagte
kalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og græsfrø. Der er 4 
traktorer, 1 mejetærsker, 2 vandingsmaskiner, kornsilo, korntørreri med varm og kold 
luft samt halmfyr. På gården er ansat 2 faste medhjælpere.

FRISKÆRVEJ 6, "SOLBAKKEN", 6535 BRANDEUP, tlf. 74-835327.
SVEND BIRKEBÆK NIELSEN, gårdejer, født d. 7.-3.-1933, søn af Mette og Christian 
Nielsen, gift d. 30.-4.-1960 med Anne Marie Clausen, lærer, født d. 15.-11.-1935, 
datter af Chatrine og Hans Clausen. Parret har børnene: Flemming, født d. 10.-11.-
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1961, og Catrine, født d. 13.-7.- 
1964. Svend B. Nielsen har været 
på Tune og Lyngby landbrugssko
ler og er medlem af repræsen
tantskabet i Slagteriregion Syd. 
Han overtog gården i maj 1964 
fra Eskild Petersen. Siden 1985 
har sønnen Flemming været med 
i bedriften.
Ejendomsskyld 2.500.000. Areal 
41 ha., heraf tilkøbt 11 ha. Der

er forpagtet 43 ha. Stuehuset er opført i 1971. Avlsbygningerne består af klimastald 
fra 1985, svinestald fra 1973 ændret til fedesvin i 1976, svinestald fra 1924 moderni
seret til søer i 1975, lade med kornmagasin fra 1969, maskinhus fra 1976 og gylletank. 
Gården drives med en svineproduktion på 120 årssøer, der produceres 2.300 slagtesvin 
årligt, desuden er der 20 årsammekøer og 15 ungdyr af blandet race. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, korn
tørreri med varm og kold luft samt halmfyr.

FRISKÆRVEJ 7, 6535 BRANDE
RUP, tlf. 74-835105.
AAGE LUND, landmand, født d. 
13.-9.-1933, søn af Nicoline og 
Jes Lund, gift d. 8.-12.-1962 
med Ingrid Iversen, husmor, født 
d. 28.-3.-1940, datter af Frida 
og Martin Iversen. Parret har 
børnene: Jes, født d. 12.-5.-1964, 
Jytte, født d. 19.-4.-1967, og 
Gitte, født d. 10.-9.-1973.
AA.L. har været på Gråsten
Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-1.-1963 fra sin far Jes Lund. Nuværende 
ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1907.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 34,4 ha., heraf tilkøbt 1,5 ha., der er 0,5 ha. krat. 
Stuehuset er opført i 1907 og løbende moderniseret. Avlsbygningerne består af kom
bineret kvæg- og svinestald fra 1907 udvidet i 1961 og ændret til svin i 1972, lade fra 
1907 og maskinhus fra 1942. Gården drives med en svineproduktion på 30 årssøer, der 
produceres 600 slagtesvin årligt, desuden er der 1 ridehest. Planteproduktionens salgs
afgrøder er raps og ærter. Der er 2 traktorer, kornsilo, korntørreri med varm og kold 
luft samt halmfyr.

FRISKÆRVEJ 10, BRANDERUP 
MARK, 6535 BRANDERUP, tlf. 
74-835275.
NIELS KRISTIAN NIELSEN, pen
sionist, født d. 13.-4.-1922, søn 
af Gerda og Niels Peter Nielsen, 
gift d. 5.-3.-1948 med Ruth Ras
mussen, husmor, født d. 25.-1.- 
1924, datter af Hanne og Fredrik 
Rasmussen. Parret har døtrene: 
Hannne Margrethe, født d. 8.-9.- 
1949, Gerda, født d. 15.-6.-1954,

og Inge, født d. 19.-8.-1956. N.K.N. har været på Borris Landbrugsskole. Han overtog 
gården i 1980 fra Peter Haulrig.
Ejendomsskyld 440.000. Areal 7,5 ha. Der er bortforpagtet 4 ha.
Stuehuset er opført i 1790 og restaureret fra 1981-82. Avlsbygningerne består af 
kombineret kvæg- og svinestald fra 1790 samt lade fra 1930. Gården drives med en 
besætning på 25 moderfår af racen Dorset. Der er 1 traktor.
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FRISKÆRVEJ 11, FRISKÆR, 6520 TOFTLUND, tlf. 74-835404.
HANS JØRGEN IVERSEN, servicemontør, født d. 20.-5.-1956, søn af Inger og Hans 
Iversen, bor sammen med Else Buhrkall, depotarbejder, født d. 28.-8.-1956, datter af 
Klara og Hans Buhrkall. Parret har børnene: Hans Thomas, født d. 28.-3.-1977, Janni, 
født d. 5.-10.-1986, og Sanne, født d. 18.-12.-1988.
H.J.I. overtog gården d. 15.-12.-1982 fra Andreas Petersen.
Ejendomsskyld 390.000. Areal 2 ha. Der er forpagtet 2 ha.
Stuehuset er opført i 1870 og restaureret senest i 1985. Avlbygningerne består af 
kvægstald fra 1987 og lade fra 1985. Gården drives med en kødkvægsbesætning på 3 
årsammekøer, 3 ungdyr og 3 slagtekalve, desuden er der 1 pony og 1 får. Der er 1 
traktor og 1 træfyr.

FRISKÆRVEJ 14, "FRISKJÆR", FRISKÆR, 6520 TOFTLUND, tlf. 74-835438.
PREBEN ANDERSEN, arbejdsmand, født d. 14.-12.-1959, søn af Didde og Henrik 
Andersen, bor sammen med Dorthe Nielsen, butiksassistent, født d. 7.-2.-1964, datter 
af Ella og Kaj Nielsen.
P.A. overtog gården d. 1.-7.-1982 fra sine forældre Didde og Henrik Andersen. 
Ejendomsskyld 510.000. Areal 10 ha., der er frasolgt 2 ha. 8,5 ha. er bortforpagtet. 
Stuehuset er opført i 1921 og restaureret i 1987. Avlsbygningerne består af lade samt 
kombineret kvæg- og svinestald fra 1959 samt 1 lille lade. Besætningen består af 1 
følhoppe, 1 føl og 1 ridehest. Der er 1 træfyr.

FRISKÆRVEJ 15, "LAUBJERG", RURUP, 6520 TOFTLUND, tlf. 74-831077.
HANS ROSTGAARD ANDERSEN, gårdejer, født d. 18.-4.-1950, søn af Marie og Hol
ger Rostgaard Andersen.
H.R. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården i 1972 fra sin far 
Holger Rostgaard Andersen. Nuværende ejer er 7. generation på gården.
Ejendomsskyld 3.600.000. Areal 95 ha., heraf tilkøbt 20 ha., der er 7 ha. skov og 1 ha. 
eng. 30 ha. er forpagtet.
Stuehuset er opført i 1872. Avlsbygningerne består af svinestald opført efter brand i 
1980, lade fra 1982, maskinhus fra 1979, gastæt silo og 2 gylletanke. Gården drives 
med en svineproduktion på 200 årssøer, der produceres 5.500 slagtesvin årligt. Der er 
5 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, korntørreri med varm og kold luft samt halmfyr. 
På gården er ansat 1 fodermester og 1 fast medhjælper.
H.R.A. ejer og driver også "Branderup Mølle", Branderup Bygade 1, 6535 Branderup.

GALSTEDVEJ 18, "TÄREGÄRD", 
6541 BEVTOFT, tlf. 74-514152. 
HANS BOYSEN, gårdejer, født d. 
25.-11.-1912, søn af Kjerstine og 
Jes Boysen, gift d. 18.-3.-1947 
med Helga Henriksen, født d. 
12.-1.-1922, datter af Karen og 
Peter Henriksen. Parret har bør
nene: Bendt, født d. 6.-6.-1948, 
Karen, født d. 14.-5.-1950, Kir
sten, født d. 30.-1.-1952, og Jes 
Peter, født d. 18.-4.-1954.

H.B. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården i 1950 fra Hans Ras
mussen. Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 60 ha., heraf tilkøbt 3,5 ha., der er 1,5 ha. 
skov. Stuehuset er opført i 1892. Avlsbygningerne består af kvægstald opført efter 
brand i 1982, svinestald fra 1982 ændret til kalve i 1983, foderlade fra 1982, maskin
huse fra 1940 og 1967 samt gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 52 
årskøer, 67 ungdyr og 33 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 2 følhopper af 
racerne Hannoveraner og Connemara. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 
3 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo samt korntørreri med kold luft.
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GALSTEDVEJ 20, "LINDEGÅRD", 
6541 BVTOFT, tlf. 7-514147. 
KARL JOHANSEN, gårdejer, 
født d. 8.-12.-1934, søn af Jacob 
Johansen, gift d. 16.-11.-1963 
med Martha Mathiasen, hjemme
hjælper, født d. 3.-4.-1944, dat
ter af Bertha og Theodor Ma
thiasen. Parret har børnene: 
Connie, Mariane, Susanne og Ja
cob.
K.J. arbejder hos Brdr. Gram.

Han overtog gården i 1969 fra sin svigerfar, som byggede den i 1938.
Ejendomsskyld 560.000. Areal 22 ha., heraf tilkøbt 6 ha. Der er bortforpagtet 10 ha.
Stuehuset er restaureret i 1970. Avlsbygningerne består af kvægstald restaureret i 
1969, svinestald restaureret i 1969 og ombygget til kreaturer i 1972 samt maskinhus 
fra 1975. Gården drives med en besætning på 3 årsammekøer og 2 ungdyr. Der er 2 
traktorer og 1 markvandingsanlæg.

GALSTEDVEJ 22, 6541 BEVTOFT.
OVE RASMUS BJØRN, gårdejer. Omtales under Galstedvej 29.
Ejendomsskyld 900.00. Areal 17,9 ha.
Stuehuset er udlejet. Avlsbygningerne består af kvægstald restaureret i 1987 samt 
lade. O.R.B. ejer og driver også Galstedvej 29, 6541 Bevtoft.

GALSTEDVEJ 25, "TOFTEGÅRDEN", 6541 BEVTOFT, tlf. 74-514129.
ANDERS JENSEN FINK, gårdejer, født d. 26.-12.-1918, søn af Margrethe og Olav 
Fink, gift med Marie Jensen, født d. 7.-6.-1923, datter af Johanne og Johannes Jen
sen. Parret har døtrene: Else, født d. 10.-5.-1952, Anne, født d. 24.-8.-1954 og Inger, 
født d. 2.-9.-1956.
A.J.F. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården i 1951 fra Niels Clau
sen. Ejendomsskyld 2.400.000. Areal 44 ha.
Stuehuset er opført i 1925. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1906 ændret til 
svin i 1972, svinestalde fra 1925 og 1975, halmlade fra 1986, maskinhus fra 1976 og 
mødingsvandtank. Gården drives med en svineproduktion på 35 årssøer, slagtesvinene 
sælges. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 3 traktorer, 1 markvandings
anlæg, kornsilo, korntørreri med varm og kold luft samt halmfyr.

GALSTEDVEJ 29, "SJÆLLANDHUSE", 6541 BEVTOFT.
BRUNO BJØRN, gårdejer, født d. 4.-2.-1961, søn af Ove Rasmus Bjørn, gift d. 19.-3.- 
1990 med Sonja Frandsen, specialarbejder, datter af Charles Frandsen. Parret har 
børnene: Janette, Rene, Sandra og Bjørn.
B.B. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-1.-1985 fra 
Jenny Larsen.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 29 ha., heraf tilkøbt 20 ha. Der er forpagtet 66 ha. 
Avlsbygningerne består af svinestald fra 1988, maskinhus og gylletank. Gården drives 
med en besætning på 45 årskøer af racen SDM samt en slagtesvineproduktion på 2.500 
stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter, byg og havre. Der er 2 
traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, plansilo samt korntørreri med varm 
og kold luft. På gården er ansat 1 fast medhjælper.
B.B. ejer og driver også Galstedvej 22, 6541 Bevtoft.

GALSTEDVEJ 34, "SKOV DAMGÅRD", 6541 BEVTOFT, tlf. 74-519233.
SØREN EJERSEN KNUDSEN, gårdejer, født d. 24.-2.-1956, søn af Hans Lorensen 
Knudsen, gift i 1989 med Hanne Lindholt, sygehjælper, født d. 20.-10.-1959, datter af 
Ole Lindholt. Parret har børnene: Sune, født d. 12.-3.-1982, og Marie Krestine, født d. 
11.-4.-1990.
S.E.K. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-1.-1985 
fra sin far Hans Lorensen Knudsen. Gården har været i slægtens eje siden 1848.
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Ejendomsskyld 2.600.000. Areal 98 ha., heraf 3 ha. skov og 5 ha. eng. Der er 
forpagtet 2 ha.
Stuehuset af ældre dato er restaureret i 1980. Avlsbygningerne består af svinestald 
fra 1872, stald fra 1979 renoveret i 1987, stald fra 1984, lade og maskinhus begge fra 
1979, gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 
1.000 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er rug, havre og frøgræs. Der er 2 
traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, plansilo, korntørreri med varm og kold luft samt 
vådfodringsanlæg ved svinene. Maskinstation bruges til gyllekørsel.

GALSTEDVEJ 35, "KRONBORG", 
GALSTED, 6541 BEVTOFT, tlf. 
74-519151.
ANDERS CLAUSEN, gårdejer, 
født d. 11.-11.-1930, søn af Gun
der og Niels Clausen, gift d. 
12.-1.-1959 med Anne Cathrine 
Lund, husmor, født d. 26.-8.-1938, 
datter af Andrea og Anders 
Lund. Parret har døtrene: Birgit, 
født d. 13.-11.-1959, og Ingrid, 
født d. 6.-4.-1967.

A.C. har været på Hammerum Landbrugsskole, han har været kommunalbestyrelses
medlem fra 1966 og været medlem af Haderslev Skatteråd fra d. 1.-1.-1973. Han 
overtog gården d. 1.-11.-1958 fra Peder Rudolph.
Ejendomsskyld 890.000. Areal 24 ha., heraf tilkøbt 4 ha. Der er forpagtet 8 ha.
Stuehuset er opført i 1972. Avlsbygningerne består af svinestald fra 1962, kvægstald 
ændret til lade, desuden er der garage og lade. Gården drives udelukkende med plante
produktion bestående af raps, byg og hvede. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker, kornsilo 
samt korntørreri med varm og kold luft.

GALSTEDVEJ 37, "HØJGÅRD", 
GALSTED, 6541 BEVTOFT, tlf. 
74-519126.
PETER PETERSEN, gårdejer, 
født d. 14.-5.-1943, søn af Erna 
Sofie og Jens Petersen, gift d. 
16.-8.-1969 med Martha Jeppe
sen, sygeplejerske, datter af 
Kirstine og Bruno Jeppesen. Par
ret har 4 døtre.
P.P. har været på Gråsten Land
brugsskole og er medlem af Lo
kalrådet i Sparekasse Sydjylland, Agerskov. overtog gården 1.-7.-1969 fra sine for
ældre Erna Sofie og Jens Petersen. Gården har været i slægtens eje fra omkr. 1880. 
Ejendomsskyld 2.400.000. Areal 90 ha., heraf 1 ha. plantage. Der er forpagtet 3 ha. 
Stuehuset er opført i 1822 og restaureret senest i 1975. Avlsbygningerne består af 
kvægstald ændret til lade i 1980, kartoffellagre fra 1915 og 1967, lade fra 1915 og 
maskinhus fra 1967. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af 
kartofler, raps, byg og hvede. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsan
læg, kornsilo samt 4 korntørrerier med kold og varm luft.

GALSTEDVEJ 44, GALSTED, 6541 BEVTOFT, tlf. 74-519115.
THORVALD HANSEN, planteskoleejer, født d. 26.-12.-1932, søn af Mette og Hjalmar 
Hansen. T.H. overtog gården i 1956 fra Johannes Vind.
Ejendomsskyld 800.000. Areal 26,7 ha. Der er bortforpagtet 18 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1800 og restaureret senest i 1970. Avlsbygningerne består 
af kombineret kvæg- og svinestald fra 1954 samt lade fra 1936. Gården drives som 
planteskole, og salgsafgrøderne er planteskoleplanter. Der er 1 traktor og 1 mark
vandingsanlæg.
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ne, født d. 11.-8.-1956, tvillingerne Jytte og Bent, 
født d. 1.-11.-1968.

GAMMEL OKSEVEJ 1, JØRGENS- 
BY, 6534 AGERSKOV, tlf. 74- 
833458.
MARIUS JESSEN, deltidslandmand, 
født d. 17.-7.-1932, søn af Mar
grethe og Marius Jessen, gift d. 
20.-9.-1953 med Else Sørensen, 
deltidslandmand, født d. 27.-8.- 
1933, datter af Signe og Kresten 
Sørensen. Parret har børnene: In
ge Grethe, født d. 1.-2.-1954, 
Kresten, født d. 9.-2.-1955, Sig- 
født d. 2.-5.-1961, samt Torben,

E.S. arbejder på Brdr. Gram. Parret overtog gården d. 1.-11.-1986 fra Henry Bønne
land. Ejendomsskyld 475.000. Areal 11,8 ha., heraf 3 ha. nyplantning.
Stuehuset er opført omkr. 1880 og restaureret i 1987. Avlsbygningerne består af kom
bineret kvæg- og svinestald moderniseret i 1940 samt maskinhus fra 1986. Gården 
drives med en kødkvægsbesætning på 8 årsammekøer, 2 ungdyr og 10 slagtekalve af 
racen Limousinekrydsning, desuden er der 20 høns og 1 pony. Planteproduktionens 
salgsafgrøde er byg. Der er 1 traktor.

GAMMEL OKSEVEJ 4, JØRGENSBY, 6534 AGERSKOV, tlf. 74-833452.
JENS VESTERGÅRD JENSEN, gårdejer, født d. 31.-12.-1927, søn af Laura og Hans 
Jensen, gift d. 13.-11.-1955 med Margrethe Schmidt, husmor, født d. 19.-11.-1934, 
datter af Marie og Lorens Schmidt. Parret har børnene: Solvej, født d. 5.-2.-1956, 
Bjarne, født d. 9.-9.-1960, og Henning, født d. 3.-5.-1968.
J.V.J. overtog gården i 1964 fra Åge Jessen.
Ejendomsskyld 560.000. Areal 20 ha., heraf tilkøbt 3 ha., der er 0,5 ha. skov. Jorden 
er bortforpagtet.
Stuehuset er opført før 1850, det er udvidet og ombygget i 1951 samt moderniseret i 
1969. Avlsbygningerne består af kvægstald fra omkr. 1900 senest udvidet og ombygget 
i 1965, svinestald fra 1951 og lade fra omkr. 1900. Besætningen består af 12 høns. 
Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker.

GAMMELSKOVVEJ 1, "KIRKE
VANG", LERSKOV, 6534 AGER
SKOV, tlf. 74-833571.
HENNING THOMSEN, forpagter, 
født d. 20.-5.-1958, søn af Marie 
og Hans Peter Thomsen, bor sam
men med Heidi Christensen, land
brugstekniker, født d. 11.-10.- 
1963, datter af Agnete og Poul 
Christensen.
H.C. har været på Høng og Vejl
by landbrugsskoler.
H.T. har været på Riber Kjærgård og Vejlby landbrugsskoler. H.T. har forpagtet går
den siden d. 1.-4.-1987 fra Menighedsrådet.
Ejendomsskyld 870.000. Areal 17,3 ha., heraf 2 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1952 og restaureret i 1980. Avlsbygningerne består af garage 
samt kombineret lade, kvæg- og svinestald begge fra 1952. Besætningen består af 
fjerkræ og 1 hest. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, raps og hvede. Der er 1 
mejetærsker.

GAMMELSKOVVEJ 2, "KIRKEBAKKEN", 6534 AGERSKOV, tlf. 74-833128.
JENS CHRISTIAN MØLLER, handelsmand, født d. 8.-9.-1931, søn af Borgine og Nis 
Jensen Møller, gift d. 21.-4.-1967 med Hanne Dines Petersen, fabriksarbejder, født d. 
13.-1.-1943, datter af Ellen og Karl Petersen. Parret har døtrene: Jette, født d.
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21.-9.-1967, Ellen, født d. 7.-1.-1969, og Loise, født d. 27.-1.-1970.
J.C.M. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården i 1973 fra Peter 
Holm. Ejendomsskyld 820.000. Areal 14 ha. Der er forpagtet 4 ha.
Stuehuset er opført i 1951 og restaureret i 1973. Avlsbygningerne består af kvægstald 
og lade begge fra 1951 samt maskinhus fra 1973. Gården drives med en kødkvægbesæt
ning på 7 årsammekøer, 2 ungdyr og 12 slagtekalve af racen DRK, desuden er der en 
stambesætning på 20 moderfår af racen Texel samt 2 Shetlandsponyer. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er hø og byg. Der er 1 traktor.

GAMMELSKOVVEJ 5, 6534 AGER
SKOV, tlf. 74-833306.
KAJ CHRISTENSEN, gårdejer, 
født d. 30.-8.-1948, søn af Marie 
og Nicolaj Christensen, gift d. 
9.- 5.-1970 med Anne Cathrine 
Nissen, husassistent på plejehjem, 
født d. 14.-2.-1949, datter af 
Klara og Jacob Nissen. Parret 
har sønnerne: Martin, født d. 
24.-2.-1971, John, født d. 8.-2.-1974, 
og Allan, født d. 8.-4.-1980.

K.C. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården i 1972 fra Marius 
Nielsen. Ejendomsskyld 750.000. Areal 15,3 ha. Der er forpagtet 6 ha.
Stuehuset er opført før 1900 og restaureret senest fra 1988-89. Avlsbygningerne 
består af kvægstald fra 1900 ændret til svin i 1984, fedesvinestald og bilgarage fra 
1988, maskinhus ændret til fedesvin i 1988, maskinhus fra 1982 og 2 fodersiloer. 
Gården drives med en svineproduktion på 50 årssøer, der sælges 400 smågrise og 600 
slagtesvin årligt, desuden er der 2 moderfår. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og 1
presser.

GAMMELSKOVVEJ 6, GAMMELSKOV, 6534 AGERSKOV, tlf. 74-833265.
JENS ERIK SOMMERLUND, gårdejer, født d. 15.-5.-1955, søn af Agnes og Jacob Som
merlund, gift d. 23.-9.-1978 med Inge Nielsen, rengøringsassistent, født d. 5.-5.-1958, 
datter af Helene og Lorenz Nielsen. Parret har børnene: Lene, født d. 13.-3.-1979, 
Bente, født d. 8.-2.-1980, og Søren, født d. 27.-10.-1983.
J.E.S. har været på Ladelund og Gråsten landbrugsskoler. Han overtog gården i novem
ber 1976 fra sin far Jacob Sommerlund. Nuværende ejer er 4. generation på gården, 
som har været i slægtens eje siden 1864. Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 35 ha.
Stuehuset er opført efter brand i 1948 og restaureret i 1985. Avlsbygningerne består 
af kvægstald fra 1978, kvægstald opført efter brand i 1948 ændret til kalve i 1978, 
garage fra 1932, hønsehus fra 1958, foderlade fra 1990, maskinhus fra 1991, gylletank 
samt inden- og udendørs køresiloer. Gården drives med en besætning på 52 årskøer og 
70 ungdyr af racen SDM. Der er 2 traktorer. Man har 1 skoledreng til hjælp.

GAMMELSKOVVEJ 10, GAMMELSKOV, 6534 AGERSKOV, tlf. 74-833269.
HANS JESSEN ENEMARK, gårdejer, født d. 18.-2.-1946, søn af Marie og Jens Peter 
Enemark, gift d. 19.-2.-1972 med Bodil Hermann, medhjælpende hustru, født d. 20.-2.- 
1945, datter af Laura og Søren Clausen Hermann. Parret har døtrene: Jette, født d. 
29.-1.-1977, og Hanne, født d. 20.-2.-1980.
H.J.E. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården i 1973 fra sin far 
Jens Peter Enemark. Nuværende ejer er 6. generation på gården.
Areal 114 ha., heraf 18 ha. skov. Der er forpagtet 20 ha.
Stuehuset er opført før 1890. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1974 udvidet og 
ændret til fedekyllinger i 1986, hønsehus ændret til svin i 1973 og igen ændret til 
fedekalve i 1978, lader fra 1974 og 1981, maskinhus fra 1976 og gylletank. Gården 
drives med en besætning på 70 ungtyre samt 42.000 kyllinger. Planteproduktionens 
salgsafgrøder er frø, raps, græs og lucerne. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 
markvandingsanlæg, korn- og plansiloer begge med varm og kold lufts tørreri samt 
halmfyr. På gården er ansat 1 medhjælper 2 mdr. om året.
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GAMMELSKOVVEJ 11, GAMMELSKOV, 6534 AGERSKOV, tlf. 74-833815.
ERIK DALBY, gårdejer, født d. 10.-4.-1958, søn af Helga og Henry Dalby, gift d. 
14.-7.-1990 med Anna-Marie Hvid, landbrugstekniker, født d. 25.-9.-1959, datter af 
Irma og Søren Hvid. Parret har sønnen Søren, født d. 19.-7.-1989.
A.M.H. har været på Malling og Vejlby landbrugsskoler. E.D. har været på Bygholm 
Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1986 fra Knud Lundsgård.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 29,3 ha. Der er forpagtet 8 ha.
Stuehuset er opført i 1926 og restaureret i 1990. Avlsbygningerne består af kvægstald 
fra 1984, ungkvægstald fra 1986, garage fra 1987, lade fra 1990 og udendørs køresilo. 
Gården drives med en besætning på 54 årskøer og 57 ungdyr af racen SDM. Der er 2 
traktorer.

GAMMELSKOVVEJ HA, GAMMEL
SKOV, 6534 AGERSKOV, tlf. 74- 
833268.
ANNI PETERSEN, gårdejer, født 
d. 18.-3.-1943, datter af Johanne 
og Jes Lund, gift d. 27.-12.-1966 
med Chresten Petersen, født d. 
23.-8.-1934, søn af Tinne og Pe
ter Petersen. Parret har sønner
ne: Jes Peter, født d. 10.-1.-1967, 
og Jørgen, født d. 31.-5.-1975. 
Parret overtog gården i 1967 fra

C.P.'s far Peter Petersen. Nuværende ejere er 3. generation på gården, som har været 
i slægtens eje siden 1906.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 28 ha.
Stuehuset er opført i 1906 og restaureret i 1975. Avlsbygningerne består af kvægstald 
fra 1906 udvidet og moderniseret i 1974 samt kombineret halmlade og maskinhus fra 
1969. Gården drives med en svineproduktion på 1 årsso, der produceres 20 slagtesvin 
årligt, desuden er der 28 årskøer og 28 ungdyr af racerne SDM og Jersey. Plantepro
duktionens salgsafgrøde er byg. Der er 2 traktorer, kornsilo samt korntørreri med kold 
luft. Sønnen Jes Peter hjælper til på gården.

GAMMELSKOVVEJ 13, GAMMEL
SKOV, 6534 AGERSKOV, tlf .74- 
833266.
HANS BERTELSEN, husmand, 
født d. 1.-12.-1925, søn af Jo
hanne og Andreas Bertelsen, gift 
d. 28.-12.-1950 med Inge Buch, 
husmor, født d. 27.-9.-1923, dat
ter af Anna og Thomas Buch. 
Parret har sønnerne: Andreas, 
født d. 6.-5.-1951, og Thorkild, 
født d. 14.-11.-1954.
H.B. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården i 1952 som en udstyk
ning fra faderens hjem, Vesteragervej 6, 6534 Agerskov.
Ejendomsskyld 800.000. Areal 27 ha., heraf tilkøbt 10 ha., der er 2 ha. skov. Jorden er 
bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1952 og udvidet i 1974. Avlsbygningerne består af kombineret 
lade, kvæg- og svinestald fra 1952.

GAMMELSKOVVEJ 14, "ANDERSHOVED", HYRUP, 6534 AGERSKOV, tlf. 74-514535. 
CHRISTIAN og ANDERS ERICHSEN, gårdejere.
C.E. er født d. 17.-12.-1959, og A.E. er født d. 3.-9.-1957 sønner af Anne Marie og 
Peter Erichsen. C.E. er gift d. 4.-5.-1989 med Lene Ladegård, lærer, født d. 22.-9.- 
1957, datter af Hanne og Jørgen Nielsen. Parret har børnene: Lotte, født d. 3.-2.- 
1979, Morten, født d. 25.-4.-1982, og Majken, født d. 29.-1.-1990. A.E. er gift d.
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13.-6.-1981 med Astrid Jensen, 
syerske, født d. 9.-3.-1957, dat
ter af Elly Jensen. Parret har 
sønnerne: Thomas, født d. 6.-6.- 
1980, Henrik, født d. 27.-11.-1983, 
og Morten, født d. 9.-4.-1987. 
Christian Erichsen er murer. An
ders Erichsen er asfaltarbejder 
og har været på Ladelund og Ri
ber Kjærgård landbrugsskoler. 
Brødrene overtog gården d. 1.-3.- 
1989 fra deres far Peter Erich
sen.

Gården er oprindeligt udstykket fra farfaderens slægtsgård i 1906 og drives idag som 
"Erichsen I/S". Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 57,8 ha., heraf 7,5 ha. skov og 1 ha. 
grusgrav. 50 ha. er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1910. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1907 moderniseret 
og ændret til svin i 1990 samt lade fra 1907. Gården drives med en slagtesvineproduk- 
tion på 500 slagtesvin årligt, desuden er der 6 årsammekøer af racen krydsning og 
Simmentaler samt 25 høns. Der er 1 traktor, 1 markvandingsanlæg, kornsilo samt korn
tørreri med varm og kold luft.

GAMMELSKOVVEJ 15, "KRYGERSMINDE", GAMMELSKOV, 6534 AGERSKOV, tlf. 
74-514581.
SVEND KNUDSEN, gårdejer, født d. 5.-9.-1958, søn af Helga og Børge Knudsen, gift 
d. 10.-3.-1990 med Deboreh Rasmussen, pædagog, født d. 29.-1.-1960, datter af Mar
gret og Erik Rasmussen. Parret har børnene: Jenniver, født d. 12.-2.-1985, Stephen, 
født d. 10.-1.-1988 og Tracy, født d. 2.-12.-1989.
S.K. har været på Lyngby og Sydsjællands landbrugsskoler. Han overtog gården i 1989 
fra Johan Eriksen. Ejendomsskyld 3.100.000. Areal 104 ha., heraf 10 ha. skov.
Stuehuset er opført omkr. 1900. Avlsbygningerne består af svinestald fra 1900 genop
ført efter brand i 1964, udvidet og moderniseret i 1985, garage fra 1964, maskinhus 
fra 1974 og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 100 årssøer, der 
sælges 1.000 smågrise og 1.200 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er 
raps og lucerne. Der er 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg, 1 gummiged, plansilo med 
varm og kold lufts tørreri samt halmfyr. På gården er ansat 1 fodermester.

GAMMEL TOFTLUNDVEJ 1A, 
"HJORTLUND", RURUP, 6520 
TOFTLUND, tlf. 74-831189.
JENS ALBERT MADSEN, gård
ejer, født d. 1.-4.-1928, søn af 
Anne Kathrine og Lars Peter 
Madsen, gift d. 30.-11.-1973 med 
Anne Marie Jensen, medhjælpen
de hustru, født d. 16.-4.-1931, 
datter af Kathrine Dorthea og 
Peter Christian Jensen. Parret 
har datteren Cathrine, født d. 
17.-10.-1975.
J.A.M. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården i 1968 fra sin far 
Lars Peter Madsen. Gården har været i slægtens eje siden d. 12.-8.-1919.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 42 ha., heraf tilkøbt 4 ha.
Stuehuset er opført i 1972. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1964 ombygget 
med rister og spalter til køer og opdræt i 1977, lader fra 1977 og 1985, maskinhus fra 
1966, gylletank og 2 udendørs køresiloer. Gården drives med en kvægproduktion på 30 
årskøer, 52 ungdyr og 18 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 1 følhoppe. Plante
produktionens salgsafgrøder er byg og hvede. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, korn
silo, korntørreri med varm og kold luft samt halmfyr.
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Gitte, født d. 11.-12.-1961.

GAMMEL TOFTLUNDVEJ 6, "NY
GÅRD", RURUP, 6520 TOFTLUND, 
tlf. 74-831190.
HANS CHRISTIAN TRYK, gård
ejer, født d. 23.-1.-1929, søn af 
Didde og Niels Andersen Tryk, 
gift d. 18.-6.-1955 med Inger 
Marie Høgh, husmor, født d. 6.- 
5.-1935, datter af Helene og 
Hans Madsen Høgh. Parret har 
børnene: Ove, født d. 5.-1.-1956, 
Kaj, født d. 29.-12.-1956, og

H.C.T. er butiksmontør. Han overtog gården i 1955 fra sin far Niels Andersen Tryk. 
Ejendomsskyld 550.000. Areal 7 ha., der er frasolgt 11 ha.
Stuehuset er opført i 1912 og restaureret senest i 1972. Avlsbygningerne består af ■ 
kvægstald fra 1960 og maskinhus fra 1967. Gården drives udelukkende med plante
produktion bestående af byg. Der er 1 traktor og 1 halmfyr.

GAMMEL TOFTLUNDVEJ 8, RURUP, 6520 TOFTLUND, tlf. 74-831285.
NIELS OVE BAAGØ, exam, assurandør i Tryg, født d. 16.-4.-1953, søn af Louise Maria 
og Jens Hansen Baagø. N.O.B. overtog gården d. 15.-12.-1985 fra Harald Andersen. 
Ejendomsskyld 550.000. Areal 3,2 ha.
Stuehuset er opført i 1900 og restaureret fra 1985-87. Avlsbygningerne består af kom
bineret kvæg- og svinestald fra 1902 ændret til hestestald i 1987, svinestald fra 1966 
ændret foderlade i 1990 samt lade fra 1900. Besætningen består af 5 rideheste.

GAMMEL TØNDERVEJ 3, "ØSTERGÅRD", RANGSTRUP, 6534 AGERSKOV, tlf. 
74-519116.
JENS JØRN TOFT, gårdejer, født d. 26.-12.-1945, søn af Anne og Peder Christian 
Toft, gift d. 25.-3.-1972 med Inga Petersen, medhjælpende hustru, født d. 25.-12.- 
1952, datter af Tinna og Albert Petersen. Parret har sønnerne: Brian, født d. 1.-5.- 
1974 og Jack, født d. 4.-1.-1977.
J.J.T. overtog gården i 1972 fra sin far Peder Chr. Toft. Nuværende ejer er 6. gene
ration på gården, som har været i slægtens eje siden 1806.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 56,7 ha., heraf tilkøbt 15,5 ha., der er 5 ha. eng og 1 
ha. mose. 27 ha. er forpagtet.
Stuehuset er opført før 1800 og restaureret fra 1986-87. Avlsbygningerne består af 
kvægstald fra 1914 udvidet i 1976, ungkvægstald fra 1975, kalvestald fra 1989, svi
nestald fra 1914, kornlade fra 1978, kombineret maskinhus og foderlade fra 1982 
udvidet i 1987 og 1990, gylletank og indendørs køresilo. Gården drives med en kvæg
produktion på 50 årskøer, 75 ungdyr og 200 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 
en slagtesvineproduktion på 275 stk. årligt. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 
markvandingsanlæg, kornsilo samt korntørreri med varm og kold luft. På gården er 
ansat 1 fodermester.

GAMMEL TØNDERVEJ 16, RANG
STRUP, 6534 AGERSKOV, tlf. 
74-519177.
ERIK og FRODE VESTERGAARD, 
gårdejere, sønner af Anker Ve- 
stergaard, begge født d. 24.-4.- 
1937.
Begge brødre har været på Grå
sten Landbrugsskole. De overtog 
gården i 1969 fra Dagmar Ander
sen.
Areal 95 ha. Der er forpagtet 16 
ha.
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Stuehusets alder er ukendt. Avlsbygningerne består af kvægstalde udvidet og moder
niseret senest i 1990, foderlade, gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en 
kvægproduktion på 200 årskøer, 225 ungdyr og 125 slagtekalve af racerne SDM og 
RDM. Der er 4 traktorer og 1 markvandingsanlæg. På gården er ansat 1 fodermester 
og 2 faste med hjælpere.

GAMMEL TØNDERVEJ 17, RANGSTRUP, 6534 AGERSKOV, tlf. 74-519122.
MUSSE PEDERSEN, gårdejer, født d. 9.-4.-1934, datter af Anne Kathrine og Marius 
Meldgaard, gift d. 16.-11.-1956 med Verner Jensen Pedersen, født d. 3.-10.-1928, søn 
af Karen og Peder Pedersen. Parret har børnene: Lene, født d. 28.-12.-1961, Klaus, 
født d. 1.-9.-1965, og Ole, født d. 17.-3.-1968. V.J.P. døde d. 17.-5.-1990.
V.J.P. har været på Hadsten Højskole med landbrugsfag, han var tidligere formand for 
DLG Agerskov og medlem af respræsentantskabet for DLG på landsplan. M.P. har haft 
offentlige tillidserhverv ved 4 H i Agerskov, ved Det Danske Spejderkorps og i Menig
hedsrådet. Gården blev overtaget d. 1.-4.-1962 fra Peter Nielsen.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 45 ha., heraf 15 ha. mose.
Stuehuset er opført før 1850 og restaureret i 1970. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1964, ungdyrstald fra 1970, svinestald opført efter brand i 1960, maskinhus 
fra sidst i 1960'erne og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 42 års
køer, 50 ungdyr og 28 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er 
vinterraps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo samt korntørreri med varm og 
kold luft. På gården er ansat 1 bestyrer.

rik, født d. 13.-6.-1966, Anne Marie, født d. 22 
1972, og Klaus, født d. 18.-5.-1986.

GAMMEL TØNDERVEJ 
19, RANGSTRUP, 6534 
AGERSKOV, tlf. 74-519293.
CHRISTIAN JEPSEN, gård
ejer, født d. 10.-4.-1936, 
søn af Marie og Johannes 
Jepsen, gift d. 14.-11.-1964 
med Esther Thomsen, med
hjælpende hustru, født d. 
3.-7.-1944, datter af Anne 
Marie og Karl Thomsen. 
Parret har børnene: Hen- 

.-3.-1969, Inge Lene, født d. 20.-4.-

C.J. har været på Hillerød Højskole med Landbrugsfag. Han overtog gården d. l.-ll.- 
1969 fra Niels Beck.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 45 ha., heraf tilkøbt 22 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1875 og restaureret fra 1972-75. Avlsbygningerne består af 
kvægstald fra 1925 ændret til svinestald i 1971, svinestalde fra 1969 og 1971, sostald 
fra 1979, lade fra 1954, maskinhus fra 1989, desuden er der et kampestenshus fra 
1903, som bruges til bilgarage, høns og værksted. Gården drives med en svineproduk
tion på 45 årssøer, der produceres 800 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsaf
grøder er ærter og raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, kornmagasin 
samt tørresilo med varm og kold luft.

GAMMEL TØNDERVEJ 22, BJØRNSKOV, 6534 AGERSKOV, tlf. 74-519364.
FOLMER DUEDAHL, gårdejer, født d. 14.-5.-1955, søn af Elin og Henning Duedahl, 
gift d. 21.-5.-1977 med Ella Vindel, medhjælpende hustru, født d. 5.-6.-1955, datter af 
Gerda og Erik Vindel. Parret har sønnerne: Aksel, født d. 11.-12.-1979, Thorkil, født 
d. 13.-3.-1982, og Jakob, født d. 17.-4.-1987.
F.D. har været på Ladelund og Lyngby landbrugsskoler. Han overtog gården i 1985 fra 
Christian Juhl.
Ejendomsskyld 2.300.000. Areal 57 ha., heraf tilkøbt 27 ha., der er 2 ha. mose. 23 ha. 
er forpagtet.
Stuehuset er opført i 1937. Avlsbygningerne består af kombineret kvægstald og lade 
fra 1937 ændret til svin i 1969 og moderniseret i 1987, svinestald fra 1969 moderni-
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seret i 1987, svinestald fra 1974 renoveret i 1985, kombineret lade og maskinhus fra 
1974 samt gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 150 årssøer, der produ
ceres 3.100 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, hvede, 
rug og byg. Der er 3 traktorer og 1 mejetærsker.

GAM MEL TØNDERVEJ 25, RANGSTRUP, 6534 AGERSKOV, tlf. 74-545179.
PETER VINUM, gårdejer, født d. 27.-11.-1931, søn af Frida og Peter Vinum. P.V. har 
børnene: tvillingerne Lona og Tina, født d. 11.-11.-1970, samt Ken, født d. 9.-3.-1978. 
P.V. overtog gården i 1973 fra sine forældre Frida og Peter Vinum. Nuværende ejer er 
4. generation på gården.
Areal 6,9 ha., der er frasolgt 50 ha.
Stuehuset er opført i 1970. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1900 udvidet i 
1955, svinestald fra 1980 og maskinhus fra 1985. Besætningen består af 12 slagtekalve 
af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn til fremavl. Der er 4 trak
torer og 1 halmfyr.

GAMMEL TØNDERVEJ 26, RANG
STRUP, 6534 AGERSKOV, tlf. 
74-519388.
JES PETER JESSEN, gårdejer, 
født d. 16.-7.-1925, søn af Mette 
Kathrine og Peter Henrik Jessen, 
gift d. 24.-3.-1950 med Marie 
Backmann, medhjælpende hustru, 
født d. 29.-7.-1926, datter af 
Ingeborg og Asmus Backmann. 
Parret har børnene: Inge, født d. 
10.-5.-1951, Peter, født d. 8.- 

11.-1953, og Merete, født d. 26.-4.-1958.
J.P.J. overtog gården d. 1.-1.-1984 fra Martin A. Hansen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 18 ha., heraf tilkøbt 1 ha., der er 1 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1967. Avlsbygningerne består af kvægstald fra omkr. 1900, fede- 
stald fra slutningen af 1960'erne, svinestald fra 1977, svinestald fra 1967 udvidet i 
1969 og maskinhus fra 1967. Gården drives med en svineproduktion på 10 årssøer, der 
produceres 1.800 slagtesvin årligt. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo samt 
korntørreri med varm og kold luft.

GAMMEL TØNDERVEJ 27, 
"BJØRNSKOV KRO", BJØRNSKOV, 
6534 AGERSKOV, tlf. 74-519188. 
VALDEMAR MORTENSEN, altmu
ligmand, født d. 10.-11.-1916, 
søn af Anne Dorthea og Morten 
Johsen Mortensen, gift d. 19.-1.- 
1957 med Anne Christine Chri
stiansen, købmand, født d. 14.- 
10.-1929, datter af Doris og 
Christian Christiansen. Parret 
har børnene: Doris, født d. 24.- 
5.-1957, og Morten, født d. 28.-6.-1958.
V.M. står bl.a. for briket fabrikation. Parret overtog gården d. 1.-5.-1966 fra A.C.M.'s 
far Christian Christiansen. Nuværende ejere er 3. generation på gården, som har 
været i slægtens eje siden 1898.
Ejendomsskyld 700.000. Areal 19,7 ha. Der er bortforpagtet 16 ha. Desuden er der 43 
ha. frijord i Grimmose.
Stuehuset er opført i 1898 og restaureret i 1966. Avlsbygningerne består af kombine
ret lade, kvæg- og svinestald fra 1927. Gården drives udelukkende med planteproduk
tion bestående af raps og hvede. Der er 3 traktorer og 1 kombifyr.



-307-

H.H. har været på Gråsten Landbrugsskole, han er

GAMMEL TØNDERVEJ 29, "NY 
FÅRHUS", NY FÅRHUS, 6534 
AGERSKOV, tlf. 74-519184.
HERMANN HOMILIUS, gårdejer, 
født d. 3.-7.-1942, søn af Alma 
og Hans Homilius, gift d. 29.-4.- 
1972 med Anne Dalstrup, med
hjælpende hustru, født d. 8.-1.- 
1947, datter af Frida og Jens 
Dalstrup. Parret har børnene: 
Torben, født d. 23.-3.-1973, 
Anette, født d. 19.-6.-1975, og 
Henrik, født d. 8.-1.-1979.

kredsrepræsentant i M.D. Food og
medlem af Aktionærrådet i Sparekassen Sønderjylland. Han overtog gården i 1968 fra 
sin far Hans Homilius. Gården har været i slægtens eje siden 1931.
Areal 105 ha., heraf tilkøbt 77 ha. Der er forpagtet 120 ha.
Stuehuset er opført i 1931, det er udvidet og moderniseret i 1990. Avslbygningerne 
består af kvægstald fra 1978 udvidet i 1989 og genopbygget efter brand i 1990, lade 
fra 1978, maskinhus fra 1990, gastæt silo, gylletank samt inden- og udendørs køre- 
siloer. Gården drives med en kvægproduktion på 220 årskøer, 250 ungdyr og 130 slagte
kalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der er 4 
traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, kornsilo, plansilo samt korntørreri 
med varm og kold luft. På gården er ansat 1 fodermester og 2 faste medhjælpere. 
H.H. ejer og driver også "Solbakkegården", Ørslevvej 24.

GAMMEL TØNDERVEJ 30, "SANDAGERGÅRD", FÅRHUS MARK, 6534 AGERSKOV. 
CHRESTEN HOMILIUS, gårdejer, født d. 25.-3.-1937, søn af Alma og Hans Homilius. 
C.H. overtog gården d. 1.-3.-1972 fra Holger Køhling.
Ejendomsskyld 1.020.000. Areal 43,9 ha., heraf tilkøbt 15 ha., der er 3 ha. skov. 32 
ha. er bortforpagtet.
Stuehuset er opført omkr. 1850 og løbende moderniseret. Avlsbygningerne består af 
kvægstald fra 1924 moderniseret i 1972, lade fra 1953 og maskinhus fra 1979. Gården 
drives med en kødkvægsbesætning på 10 årsammekøer, 15 ungdyr og 31 slagtekalve af 
racerne SDM og Limousine. Der er 1 traktor og træfyr,

GAMMEL TØNDERVEJ 31, LIL
LE OKSGÅRD, 6534 AGERSKOV, 
tlf. 74-669354.
APPEL CHRISTENSEN, gårdejer, 
født d. 14.-5.-1926, søn af Cha
trine og Hans Nissen Christen
sen, gift d. 29.-7.-1951 med 
Edith Thyssen, husmor, født d. 
14.-8.- 1929, datter af Dagmar 
og Thyge Thyssen. Parret har 
børnene: Chatrine, født d. 19.- 
4.-1952, Dagmar, født d. 21.-9.- 
1953, Hanne, født d. 24.-6.-1955, og Mona, født d. 28.-12.-1958.
A.C. har været på Tommerup Landbrugsskole. Han overtog gården i 1950 fra Karl 
Leonard Jepsen.
Ejendomsskyld 980.000. Areal 14,8 ha., heraf tilkøbt 7 ha.
Stuehuset er opført i 1931. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald 
fra 1931, ungdyrstald fra 1976 og lade fra 1975. Gården drives med en kødkvægsbesæt
ning på 10 årsammekøer, 20 ungdyr og 10 slagtekalve. Planteproduktionens salgsafgrø
de er byg. Der er 2 traktorer, kornsilo samt korntørreri med varm og kold luft.
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GAMMEL TØNDERVEJ 34, "FÅR
HUS", FÅRHUS, 6534 AGERSKOV, 
tlf. 74-519290.
HANS JOKUM RAVN, gårdejer, 
født d. 13.-7.-1941, søn af Ellen 
og Peter Ravn, gift d. 26.-3.-1966 
med Karen Fink, medhjælpende 
hustru, født d. 24.-4.-1941, dat
ter af Gudrun og Peter Fink. 
Parret har børnene: Mogens, født 
d. 24.-12.-1968, Espen, født d. 
15.-1.-1975, og Marianne, født d. 
29.-8.-1978.

H.J.R. har været på Bygholm Landbrugsskole, han er medlem af bestyrelsen for Land
boforeningen Nørre Rangstrup og SDM Avlsforening i Sønderjylland samt næstformand 
i Branderup M.D. Food. Han overtog gården d. 1.-8.-1969 fra Christian Bossen. 
Ejendomsskyld 5.550.000. Areal 100 ha., heraf tilkøbt 20 ha. Der er forpagtet 100 ha. 
Stuehuset er opført i 1877 og restaureret i 1982. Avlsbygningerne består af kalvestald 
fra 1989, spaltestald fra 1974, kostald og foderlade begge fra 1978, kvægstald fra 
1877 moderniseret i 1972, maskinhus fra 1972, gylletank og udendørs køresilo. Gården 
drives med en kvægproduktion på 190 årskøer, 190 ungdyr og 120 slagtekalve af racen 
SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og hvede. Der er 5 traktorer, 2 
markvandingsanlæg, 3 markvandingsmaskiner, kornsilo, korntørreri med varm og kold 
luft samt staldvarme til stuehuset. På gården er ansat 1 fodermester og 2 faste med
hjælpere.

GAMMEL TØNDERVEJ 36, "NY
GÅRD", MELLERUP, 6534 AGER
SKOV, tlf. 74-833182.
LAURIDS CLAUSEN, gårdejer, 
født d. 3.-2.-1932, søn af Gunder 
og Niels Clausen, gift d. 12.-12.- 
1959 med Anne Marie Lund, køk
kenassistent, født d. 18.-5.-1939, 
datter af Haje og Jens Lund. 
Parret har børnene: Niels Erik, 
født d. 11.-7.-1960, Jens Ole, 
født d. 11.-3.-1962, Jytte, født 
d. 22.-9.-1964, og Dorthe, født d.
L.C. har været på Haslev Landbrugsskole. Han overtog gården i 1959 fra Jens Jepsen 
Appel. Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 43 ha., heraf tilkøbt 17 ha.
Stuehuset er opført i 1899. Avlsbygningerne består af kvægstald med rister og spalter 
fra 1969, foderlader fra 1960 og 1978, maskinhus fra 1974, gylletank samt inden- og 
udendørs køresiloer. Gården drives med en kødkvægsbesætning på 8 årsammekøer og 9 
ungdyr samt 1 avlstyr af racen Limousine. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, 
ærter, rug, hvede og byg. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, 
plan- og kornsiloer med varm og kold lufts tørreri samt staldvarme til stuehuset.

GAMMEL ØRDERUPVEJ 1, "HOLBÆKGÅRDEN", ØRDERUP, 6520 TOFTLUND, tlf. 
74-832018.
SVEND MIKKELSEN, gårdejer, født d. 15.-12.-1941, søn af Ester og Valdemar Mikkel
sen, m gift d. 28.-12.-1965 med Lis Brinkmann, lærer, født d. 12.-1.-1946, datter af 
Elisabeth og Karl Brinkmann. Parret har børnene: Christian, født d. 14.-5.-1971, og 
Helene, født d. 21.-11.-1977.
S.M. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården i august 1968 
fra sin far Valdemar Mikkelsen. Gården har været i slægtens eje siden 1935.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 32 ha. Der er forpagtet 8 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1745. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1953 ændret 
til svin i 1980, 2 svinestalde, lade og maskinhus alle fra 1979 samt gylletank. Gården
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drives med en svineproduktion på 70. årssøer, der produceres 1.300 slagtesvin årligt. 
Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetær
sker, plansilo, gennemløbstørreri med varm og kold luft samt staldvarme til stuehuset.

J.L.T. har været på Næsgård Agerbrugsskole. Han 
Christian Danielsen.

GAMMEL ÄB0LVEJ 2, ØRDERUP, 
6520 TOFTLUND, tlf. 74-831581. 
JENS LAUTRUP THYSSEN, gård
ejer, født d. 27.-5.-1929, søn af 
Marie og Peter Thyssen, gift d. 
3.-11.-1961 med Gertrud Peter
sen, husmor, født d. 11.-10.-1931, 
datter af Hanne og Johannes Pe
tersen. Parret har børnene: Han
ne Marie, født d. 22.-10.-1962, 
Ingrid, født d. 22.-8.-1964, og 
Nis Peter, født d. 17.-7.-1966. 

overtog gården d. 1.-11.-1958 fra

Ejendomsskyld 2.250.000. Areal 66 ha., heraf tilkøbt 10 ha. Der er forpagtet 12 ha. 
Stuehuset er opført omkr. 1790 og restaureret senest i 1970. Avlsbygningerne består 
af kvægstald fra 1929 moderniseret i 1970, spaltestald fra 1972, maskinhuse fra 1959 
og 1989, lade med plads til roer fra 1929 og udendørs køresilo. Gården drives med en 
kvægproduktion på 63 årskøer, 80 ungdyr og 40 slagtekalve af racen SDM, desuden er 
der er slagtesvineproduktion på 550 stk. årligt. Der er 4 traktorer, 1 vandingsmaskine, 
1 halmpresser, kornsilo samt korntørreri med varm og kold luft. På gården er ansat 1 
fodermester og 1 fast medhjælper.

GAMMEL ÅBØLVEJ 3, ØRDERUP, 6520 TOFTLUND, tlf. 74-831899.
HANS SCHACK SCHMIDT, gårdejer, født d. 6.-9.-1945, søn af Petra og Peter Schack 
Schmidt, gift d. 23.-4.-1970 med Rita Westphal, husmor, født d. 7.-3.-1945, datter af 
Signe og Karl Peter Westphal. Parret har børnene: Anja, født d. 1.-10.-1970, og Kim, 
født d. 3.-8.-1973.
H.S.S. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården i 1974 fra Jens Peter 
Christensen.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 25,6 ha. Der er forpagtet 2,5 ha.
Stuehuset er opført i 1906, det brændte og blev genopført i 1940'erne og restaureret i 
1975. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1972, roehus samt kombineret svine- og 
ungdyrstald begge fra 1975, maskinhus fra 1960, lade, gylletank og udendørs køresilo. 
Gården drives med en besætning på 50 årskøer og 80 ungdyr af racen SDM. Plante
produktionens salgsafgrøder er ærter og byg. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og 1 
markvandingsanlæg. Man har 1 skoledreng til hjælp.
H.S.S. ejer og driver også Skovsbjergvej 9.

GAMMEL ÅBØLVEJ 4, "ØRDE
RUP ØSTERGÅRD", ØRDERUP, 
6520 TOFTLUND, tlf. 74-831578. 
PETER N. SØNDERBY, gårdejer, 
født d. 19.-4.-1932, søn af Anna 
og Kresten Sønderby, gift d. 29.- 
9.-1961 med Kirsten Nielsen, bib
liotekar, født d. 5.-8.-1940, dat
ter af Martha og Kristian Niel
sen. Parret har børnene: Anne 
Mette, født d. 27.-5.-1963, Kri
stian, født d. 9.-7.-1965, og 
Hans Adam, født d. 16.-7.-1969.
P.N.S. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården i 1956 fra sin far 
Kresten Sønderby. Gården har været i slægtens eje siden 1929.
Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 69 ha.
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Stuehuset er opført i 1929. Avlsbygningerne består af spaltestald, kostald og ma
skinhus fra 1960, svinestald fra 1979, lade fra 1929 udvidet i 1960 og gylletank, des
uden er der bestyrerbolig fra 1970. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 
3.000 stk. årligt, desuden er der 15 årsammekøer og 4 slagtekalve af racen Hereford 
samt 1 tyr af racen Limousine. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter, byg, 
hvede samt græs til grøntpiller. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsan
læg, kornsilo samt korntørreri med varm og kold luft. På gården er ansat 1 bestyrer.

GEESTRUPVEJ 2, NEDER GEESTRUP, 6520 TOFTLUND, tlf. 74-831170.
HELGA JENSEN ENEMARK, gårdejer, født d. 7.-12.-1928, datter af Inge Marie Rohde 
og Niels Hansen Steenholdt, gift d. 30.-4.-1954 med Kresten Hansen Enemark, født d. 
18.-3.-1926, søn af Ingeborg Poulsen og Hans Jessen Enemark. Parret har børnene: 
Inge, født d. 24.-8.-1954, Gerda, født d. 16.-6.-1956, og Hans Ove, født d. 24.-6.-1963. 
K.H.E. er død.
Parret forpagtede gården fra 1955 til overtagelsen d. 31.-8.-1958 fra K.H.E.'s far 
Hans Jessen Enemark. Nuværende ejer er 4. generation på gården.
Ejendomsskyld 3.400.000. Areal 60 ha., heraf tilkøbt 19 ha. Der er forpagtet 35 ha. 
Stuehuset er opført i 1942 og restaureret senest i 1986. Avlsbygningerne består af 
kvægstald fra 1942 udvidet i 1963, spaltestald til ungkvæg fra 1979, garage og lade 
begge fra 1942 samt maskinhus fra 1975. Gården drives med en kvægproduktion på 65 
årskøer, 80 ungdyr og 35 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder 
er raps, hvede, ærter, maltbyg og græsfrø. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 mark
vandingsanlæg, kornsilo, 2 korntørrerier med varm og kold luft samt 1 plantørreri. På 
gården er ansat 1 fodermester samt sønnen Hans Ove, som driftsleder. Hans Ove over
tog gården d. 1.-7.-1991.

GEESTRUPVEJ 5, NEDER GEE
STRUP, 6520 TOFTLUND, tlf. 
74-831171.
PETER PAULSEN, gårdejer, født 
d. 22.-7.-1931, søn af Bodil Ma
rie og Wilhelm Paulsen, gift d. 
7.-3.-1961 med Ester Callesen, 
født d. 15.-4.-1939, datter af 
Petra og Marius Callesen. Parret 
har børnene: Inge Marie, født d. 
14.-6.-1962, Hanne, født d. 22.- 
5.-1964, og Bent, født 13.-8.-1969.

P.P. har været på Bygholm Landbrugsskole. Han forpagtede gården fra d. 1.-3.-1961 
til overtagelsen i 1963 fra sin far Wilhelm Paulsen. Gården har været i slægtens eje 
siden 1947. Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 30,5 ha., heraf tilkøbt 1,2 ha., der er 2,5 
ha. egekrat. 5,9 ha. er forpagtet.
Stuehuset er opført før 1900 og restaureret senest i 1976. Avlsbygningerne består af 
kvægstald fra 1965, svinestald restaureret i 1949, maskinhus fra 1974 og gylletank. 
Gården drives med en kvægproduktion på 21 årskøer, 30 ungdyr og 14 slagtekalve af 
racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 2 traktorer og 1 roe- 
såmaskine.

GLASERVEJ 1, "GLASERGÅRD", 
HJARTBRO, 6541 BEVTOFT, tlf. 
74-514139.
PETER HOLM SCHMIDT, gård
ejer, født d. 14.-5.-1921, søn af 
Kjerstine og Niels Husmann 
Schmidt.
P.H.S. har været på Gråsten 
Landbrugsskole. Han overtog 
gården i 1953 fra sin far Niels 
Husmann Schmidt. Nuværende
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ejer er 4. generation på gården. Ejendomsskyld 3.200.000. Areal 141,7 ha., heraf 8 ha. 
skov. Stuehuset er opført i 1967. Avlsbygningerne består af kvægstald opført efter 
brand i 1953 og moderniseret i 1963, 2 svinestalde samt lade med silo alle fra 1963 og 
maskinhus fra 1976, desuden er der fodermesterhus fra 1911, og det gamle stuehus fra 
omkr. 1880 er restaureret i 1978. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 800 
stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter, frøgræs og korn. Der er 
2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, korn- og plansiloer begger med 
varm og kold lufts tørreri. På gården er ansat 1 fast medhjælper.

GOLDBÆK VEJ 1, "APPELSDAL", 
GOLDBÆK, 6534 AGERSKOV, 
tlf. 74-519241.
MARIUS OVERGAARD, gårdejer, 
født d. 1.-4.-1937, søn af Juliane 
og Poul Overgaard, gift d. 14.- 
4.-1962 med Elin Eriksen, med
hjælpende hustru, født d. 22.-2.- 
1940, datter af Mette og Ejner 
Eriksen. Parret har børnene: Han
ne, født d. 26.-2.-1963, Karsten, 
født d. 24.-11.-1964, Ejgil, født 

d. 26.-9.-1966, og Marianne, født d. 28.-5.-1981. M.O. har været på Haslev Højskole 
med landbrugsfag. Han overtog gården i 1962 fra Conelius Appel.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 44 ha., heraf tilkøbt 13 ha., der er 0,5 ha. skov. 
Stuehuset er opført i 1971. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1925 moderniseret 
i 1968, gammelt stuehus ændret til kalve i 1972, løsdriftsstald fra 1968, kombineret 
maskinhus og foderlade fra 1980, foderhus fra 1975, gylletank samt inden- og udendørs 
køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 36 årskøer, 44 ungdyr og 20 slag
tekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede og byg. Der er 2 
traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, kornsilo samt korntørreri med varm 
og kold luft.

GOLDBÆKVEJ 5 og 7, "BJØRNHOLM I/S", RANGSTRUP MARK, 6534 AGERSKOV, 
tlf. 74-519269.
KURT A. og HANS PEDER MATHIASEN, gårdejere. K.A.M. er født d. 23.-11.-1963, 
og H.P.A. er født d. 7.-9.-1960, sønner af Mary og Jens Christian Mathiasen.
Begge brødre har været på Bygholm Landbrugsskole. H.P.M. overtog gården i 1984 og 
ejede den alene indtil 1989, hvor broderen K.A.M. fik anpart i den. Den blev over
taget fra faderen Jens Chr. Mathiasen.
Ejendomsskyld 3.900.000. Areal 73 ha. Der er forpagtet 20 ha.
Stuehusene er opført før 1900 og restaureret i 1954. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1959 ombygget til ungkvæg i 1989, løsdriftstald fra 1989, lade fra 1920, 
maskinhus fra 1975 og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 100 års
køer, 100 ungdyr og 70 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er 
lucerne. Der er 4 traktorer, 1 markvandingsanlæg, kornsilo, korntørrreri med varm og 
kold luft samt staldvarme til stuehuset. På gården er ansat 1 fast medhjælper.

GOLDBÆKVEJ 10, "TROLDBJERG- 
GÄRD", GOLDBÆK, 6534 AGER
SKOV, tlf. 74-519271.
THORVALD WOLTER, gårdejer, 
født d. 21.-8.-1935, søn af Dora 
og Thomas Wolter, gift d. 24.- 
6.-1959 med Gunhild Skov, med
hjælpende hustru, født d. 12.-5.- 
1939, datter af Ellen og Hans 
Skov. Parret har døtrene: Conny, 
født d. 2.-8.-1963, Annette, født 
d. 12.-10.-1965 og Britta, født
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d. 22.-4.-1976. T.W. overtog gården i 1959 fra Holger Hansen.
Ejendomsskyld 2.400.000. Areal 50 ha., heraf tilkøbt 24 ha. Der er forpagtet 27 ha. 
Stuehuset er opført i 1900 og restaurert i 1976. Avlsbygningerne består af kvægstald 
fra 1962 ændret til ungkvæg i 1974, kostald fra 1972, roehus fra 1982, maskinhus fra 
1976, gastæt silo og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 82 årskøer, 
80 ungdyr og 50 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter 
og hvede. Der er 5 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg samt plansilo med 
varm og kold lufts tørreri. På gården er ansat 1 fodermester og 1 fast medhjælper.

GRAMVEJ 2, STENDERUP, 6520 TOFTLUND, tlf. 74-831783.
JØRGEN THOMSEN, landmand, født d. 31.-1.-1955, søn af Dora og Niels Peter Thom
sen. J.T. har været på Ladelund og Midtjyllands landbrugsskoler i Grindsted. Han 
overtog gården d. 1.-10.-1987 fra sin far Niels Peter Thomsen. Gården har været i 
slægtens eje siden 1952.
Ejendomsskyld 590.000. Areal 13,2 ha. Der er forpagtet 8,5 ha.
Stuehuset er opført i 1952. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1952 udvidet i 
1988-89, foderrum fra 1988-89 og maskinhus fra 1960. Gården drives med en kvægpro
duktion på 37 årskøer, 40 ungdyr og 4 småtyre af racen SDM. Planteproduktionens 
salgsafgrøde er vårbyg. Der er 3 traktorer og 1 vandingsmaskine.
J.T. ejer og driver også Gramvej 6, 6520 Toftlund.

H.P.L. har været på Bygholm Landbrugsskole og er

GRAMVEJ 3, "GRYDEGÅRD", 
STENDERUP, 6520 TOFTLUND, 
tlf. 74-831887.
HANS PETER LAU, gårdejer, 
født d. 18.-2.-1940, søn af Tinne 
og Detlef Lau, gift d. 2.-7.-1966 
med Bodil Schmidt, lærer, født 
d. 23.-5.-1938, datter af Margre
the og Christian Schmidt. Parret 
har døtrene: Eva, født d. 2.-4.- 
1968, Anne, født d. 8.-6.-1973, 
og Christel, født d. 28.-12.-1976. 
medlem af kredsledelsen i DLG.

Han overtog gården d. 1.-1.-1966 fra sin far Detlef Lau. Nuværende ejer er 4. genera
tion på gården, som har været i slægtens eje siden 1881.
Areal 72 ha., heraf tilkøbt 37 ha., der er 3 ha. skov og 6 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1975. Avlsbygningerne består af kvægstald ændret til svin i 
1966, svinestald fra 1970 udvidet i 1976, lade fra 1951, maskinhus fra 1973, gastæt 
silo til korn og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 65 årssøer, der 
produceres 1.200 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. 
Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 2 markvandingsanlæg, 1 rendegraver, plansilo med 
varm og kold lufts tørreri samt halmfyr.

GRAMVEJ 5, "KILDEGÅRD", 
STENDERUP, 6520 TOFTLUND, 
tlf. 74-831488.
JENS CHRISTIAN MØLLIN, gård
ejer, født d. 13.-5.-1933, søn af 
Marie og Niels Møllin.
J.C.M. er formand for LOF og 
aftenskoleleder, han er medlem 
af Byrådet og i repræsentantska
bet for M.D. Food. J.C.M. har 
været på Gråsten Landbrugsskole 
og overtog gården i 1967 fra 
sine forældre Marie og Niels
Møllin. Nuværende ejer er 3. generation på gården. 
Ejendomsskyld 988.000. Areal 34 ha., heraf tilkøbt 1 ha., der er 5 ha. eng.
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Stuehuset er opført omkr. 1870 og restaureret senest i 1987. Avlsbygningerne består 
af kvægstald fra 1870 restaureret i 1930 og udvidet med spaltestald i 1967 og restau
reret igen i 1982, lade fra 1930 og maskinhus fra 1980. Gården drives med en kvæg
produktion på 30 årskøer, 35 ungdyr og 19 slagtekalve af racen SDM. Planteproduk
tionens salgafgrøder er ærter og raps. Der er 2 traktorer, kornsilo samt el-korntørreri 
med varm og kold luft.

GRAMVEJ 6, STENDERUP, 6520 TOFTLUND, tlf. 74-832496.
JØRGEN THOMSEN, landmand. Omtales under Gramvej 2.
J.T. overtog gården d. 1.-8.-1987 fra Anne Helene Hansen.
Ejendomsskyld 820.000. Areal 14 ha.
Stuehuset er opført i 1951. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestald i samme 
hus fra 1951 samt maskinhus fra 1960. Der er 1 plansilo.
J.T. ejer og driver også Gramvej 2, 6520 Toftlund.

GRÅSTENVEJ 1, "GRÅSTEN", 
ROOST, 6535 BRANDERUP, tlf. 
74-834459.
STEFFEN BUHL, landmand, født 
d. 20.-7.-1956, søn af Dagny og 
Gunnar Buhl, gift d. 17.-5.-1980 
med Susanne Gad, medhjælpende 
hustru, født d. 26.-9.-1958, dat
ter af Vita og Andreas Gad. Par
ret har sønnerne: Martin, født d. 
16.-11.-1980, Jesper, født d. 14.- 
10.-1983 og Jakob, født d. 30.- 

5.-1988. S.B. har været på Ladelund Landbrugsskole, han er medlem af repræsentant
skabet i Landboforeningen NRH og medlem af skolebestyrelsen i Arrild. Han overtog 
gården i marts 1983 fra Markus Winther.
Areal 33 ha. Der er forpagtet 8 ha.
Stuehuset er opført i 1934. Avlsbygningerne består af kvægstald moderniseret i 1973, 
svinestald moderniseret i 1986, kombineret lade og maskinhus fra 1975 samt udendørs 
køresilo. Gården drives med en svineproduktion på 30 årssøer, der produceres 500 
slagtesvin årligt, desuden er der 30 årskøer og 35 ungdyr af racen SDM. Der er 2 
traktorer, 1 markvandingsanlæg, kornsilo, gastørreri med varm og kold luft, stald
varme til stuehuset samt anpart i vindmølle.

HAVEBÆKVEJ 1, GØTTERUP, 6520 TOFTLUND, tlf. 74-832692.
FLEMMING THOMSEN, landmand, født d. 8.-5.-1956, søn af Johanne og Andreas Thom
sen, bor sammen med Pearly Wilhelmsen, født d. 5.-5.-1950, datter af Pearly og Kjeld 
Wilhelmsen. Parret har børnene: Jimmy, født 25.-1.-1977, og Anni, født 19.-6.-1972. 
F.T. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1990 fra sin 
far Andreas Thomsen. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i 
slægtens eje siden 1909.
Ejendomsskyld 572.000. Areal 16 ha.
Stuehuset er opført i 1858 og restaureret i 1965. Avlsbygningerne består af kom
bineret kvæg- og svinestald fra 1936, garage og værksted fra 1858 samt lade fra 1948. 
Besætningen består af høns til æglægning. Planteproduktionens salgsafgrøder er grøn
sager og byg. Der er 1 traktor, kornsilo og korntørreri med kold luft.

HAVEBÆKVEJ 2, "HØLLESKOVGÅRD", GØTTERUP, 6520 TOFTLUND, tlf. 74-832967. 
HENNING HOLM, deltidslandmand, født d. 8.-12.-1955, søn af Inger og Niels Holm, 
gift d. 13.-11.-1981 med Anne Berit Møller, bankassistent, født d. 6.-8.-1959, datter 
af Eva og Egon Møller. Parret har børnene: Lars, født d. 27.-5.-1982, Allan, født d. 
24.-9.-1983 og Mathilde, født d. 15.-4.-1987.
H.H. er økonomikonsulent, han har været på Hammerum Landbrugsskole og er uddan
net landbrugstekniker på Vejlby Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-1.-1985 fra 
sin far Niels Holm. Nuværende ejer er 5. generation på gården.
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plansilo, korntørreri med kold luft samt halmfyr.

Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 
37,7 ha., der er frasolgt 6,7 ha., 
4 ha. er fredskov og mose.
"Hølleskovgård"s stuehus er 
opført i 1797 og restaureret i 
1988. Avlsbygningerne består af 
kostald fra 1960 moderniseret i 
1975, lade fra 1958 og maskinhus 
fra 1969. Gården drives udeluk
kende med planteproduktion be
stående af byg, hvede, rug, raps 
og ærter. Der er 2 traktorer,

HAVEBÆKVEJ 3, GØTTERUP, 
6520 TOFTLUND, tlf. 74-832337. 
FREDE JEPSEN, gårdejer, født 
d. 12.-4.-1944, søn af Abeline og 
Jacob Jepsen, gift d. 13.-10.-1972 
med Kirsten Nielsen, lærer, født 
d. 29.-3.-1948, datter af Kjesti- 
ne og H. P. Nielsen. Parret har 
sønnerne: Jacob, født d. 23.-3.- 
1973, og Søren, født d. 18.-12.- 
1978.
F.J. er socialinspektør. Han 
overtog gården d. 1.-9.-1986 fra Susan og Finn Schjøtt.
Areal 9,3 ha. Stuehuset er opført omkr. 1880 og restaureret fra 1986-87. Avlsbygnin
gerne består af kvægstald udvidet i 1956 og lade fra 1956. Gården drives som et 
alsidigt landbrug med en besætning på 15 moderfår af racen Dorset samt 4 årsamme
køer, 2 ungdyr og 7 slagtekalve af racen Simmentalerkrydsning. Planteproduktionens 
salgsafgrøder er byg, hvede og ærter. Der er 1 traktor.

HAVEBÆKVEJ 4, "FREDEBO", 
GØTTERUP, 6520 TOFTLUND, 
tlf. 74-830042.
JØRGEN JØRGENSEN, gårdejer, 
født d. 18.-10.-1959, søn af Edith 
og Andreas Jørgensen, gift d. 
8.-9.-1984 med Karin Sørensen, 
medhjælpende hustru, født d. 9.- 
8.-1960, datter af Else og Hans 
Sørensen. Parret har børnene: 
Carsten, født d. 20.-7.-1984, 
Thomas, født d. 10.-6.-1987, og 
Ditte, født d. 20.-3.-1990.

J.J. har været på Ladelund og Riber Kjærgård landbrugsskoler. Han overtog gården d. 
15.-4.-1983 fra Niels Fries.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 40 ha., heraf tilkøbt 10 ha.
Stuehuset er opført i 1920 og restaureret senest i 1990. Avslbygningerne består af 
kvægstald fra 1977, lade fra 1954, maskinhus og gylletank. Gården drives med en 
kvægproduktion på 51 årskøer, 65 ungdyr og 21 slagtekalve af racen SDM, desuden er 
der 1 ridehest. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 2 traktorer, 1 mark
vandingsanlæg, kornsilo samt korntørreri med varm og kold luft.

HAVEBÆKVEJ 7, GØTTERUP, 6520 TOFTLUND, tlf. 74-831301.
ORLA SØRENSEN, gårdejer, født d. 23.-8.-1953, søn af Inger og Arne Sørensen, gift 
d. 11.-10.-1980 med Erika Machmüller, medhjælpende hustru, født d. 21.-12.-1956, 
datter af Anna og Gustav Machmüller. Parret har sønnerne: Allan, født d. 3.-9.-1985,
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fra 1978, lade fra 1948, maskinhus fra 1982-83 og

og Flemming, født d. 10.-1.-1989. 
Orla Sørensen har været på Grå
sten Landbrugsskole. Han overtog 
gården i 1985 fra Hans Christian 
Tolbøll.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 
40 ha., heraf tilkøbt 
er 2,5 ha. eng. 11,5 
pagtet.
Stuehuset er opført 

16 ha., der 
ha. er for

omkr. 1820
og restaureret fra 1986-90. Avls
bygningerne består af kvægstald 

fra 1978, lade fra 1948, maskinhus fra 1982-83 og gylletank. Gården drives med en 
besætning på 70 årskøer og 70 ungdyr af racen Jersey. Planteproduktionens salgsafgrø
de er byg. Der er 2 traktorer og 1 markvandingsanlæg. Man anvender husbondafløsning 
en gang om ugen.

HAVEBÆKVEJ 9, "LILLE HAVEBÆK", GØTTERUP, 6520 TOFTLUND, tlf. 74-832662. 
BENT ANDRESEN, gårdejer, født d. 8.-9.-I950, søn af Sofie og Christian Andresen, 
gift d. 17.-9.-1977 med Tove Hansen, sygehjælper, født d. 24.-10.-1951, datter af 
Magdalene og Aksel Hansen. Parret har datteren Mette, født d. 14.-6.-1978.
B.A. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-5.-1986 
fra sin far Christian Andresen. Gården har været i slægtens eje siden 1949.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 37,7 ha., heraf tilkøbt 9,2 ha. Der er forpagtet 28 ha. 
Stuehuset er opført i 1975. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1959 udvidet 
senest i 1977, ungkvægstald og maskinhus begge fra 1978, lade fra 1977, foderhus fra 
1975 og gylletank. Gården drives med en besætning på 64 årskøer og 63 ungdyr af 
racen Jersey, tyrekalve sælges til opfedning, de bedste beholdes til salg til avl. 
Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, rug, hvede og byg. Der er 3 traktorer og 
1 markvandingsanlæg. Man anvender husbondafløsning en gang om ugen.

HAVEBÆKVEJ 11, "STORE HA
VEBÆK", 6520 TOFTLUND, tlf. 
74-831269.
CHRISTIAN NISSEN PETERSEN, 
gårdejer, født d. 4.-7.-1922, søn 
af Anne Margrethe og Christian 
Petersen, gift d. 11.-5.-1951 
med Marie Kjerstine Boisen, 
husmor, født d. 23.-4.-1922, dat
ter af Ester og Hans Peter Boi
sen. Parret har sønnerne: Chri
stian Iver, født d. 15.-3.-1952, 
Hans Peter, født d. 28.-10.-1955, og Martin, født d. 14.-6.-1960.
C.N.P. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården i 1951 fra Otto 
Petersen. Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 48,5 ha.
Stuehuset er opført før 1870 og restaureret senest i 1985. Avlsbygningerne består af 
kvægstald fra 1962 udvidet i 1983, lade fra 1926 og maskinhus fra 1965. Gården drives 
med en svineproduktion på 3 årssøer, der produceres 65 slagtesvin årligt, desuden er 
der 44 årskøer og 86 ungdyr af racen SDM. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, korn
silo samt korntørreri med varm og kold luft. Sønnen Christian Iver er medhjælper på 
gården.

HAVNSØGÅRDVEJ 1, "HAVNSØGÅRD", STRANDELHJØRN, 6500 VOJENS, tlf 
74-519226.
PETER JACOB JACOBSEN, gårdejer, født d. 14.-11.-1952, søn af Inger og Chresten 
Jacobsen, gift d. 21.-7.-1979 med Inge Fink, medhjælpende hustru, født d. 16.-9.-1956, 
datter af Marie og Anders Fink. Parret har sønnerne: Christian, født d. 7.-1.-1982, og 
Jacob, født d. 16.-1.-1984.
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P.J.J. har været på Ladelund og Gråsten landbrugskoler. Han overtog gården d. 1.- 
1.-1978 fra sin far Chresten Jacobsen. Gården har været i slægtens eje siden d. 
1.-5.-1954.
Ejendomsskyld 3.500.000. Areal 73 ha., heraf tilkøbt 24 ha. Der er forpagtet 5 ha. 
Stuehuset er opført i 1936. Avlsbygnignerne består af kvægstald moderniseret til svin 
i 1967, svinestalde fra 1972, lade fra før 1900 moderniseret i 1974, maskinhuse fra 
1965 og 1985 samt gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 150 årssøer, 
der sælges 1.000 smågrise og 2.000 slagtesvin årligt, desuden er der 2 rideheste. 
Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og græsfrø. Der er 4 traktorer, 1 meje
tærsker, 1 rendegraver, kornsilo, tårnsilo, korntørreri med varm og kold luft samt fast 
brændselsfyr. På gården er ansåt 1 fast medhjælper.

C.S. er chauffør for SPF og har været på Gråsten 
i 1975 fra Tedde Sørensen.

HJARTBROBYVEJ 1, "ENGEL
HØJ", HJARTBRO, 6541 BEVTOFT, 
tlf. 74-514396.
CHRISTIAN SCHMIDT, landmand, 
født d. 7.-9.-1946, søn af Dagny 
og Jørgen Schmidt, bor sammen 
med Anni Hansen, konfektions
assistent, født d. 9.-3.-1958, dat
ter af Elin og Kaj Hansen. Par
ret har børnene: Per, født d. 12.- 
7.-1974, Rikke, født d. 12.-4.- 
1976, og Jesper, født d. 9.-3.-1990. 

Landbrugsskole. Han overtog gården

Ejendomsskyld 580.000. Areal 27 ha., heraf 1 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1893. Avlsbygningerne består af kvægstald fra omkr. 1920, hønse
hus fra 1965 og maskinhus fra 1960. Gården drives med en besætning på 14 moderfår, 
desuden er der 1 følhoppe. Planteproduktionens salgsafgrøder er rug og vinterraps. Der 
er 1 traktor, plansilo med varm og kold lufts tørreri samt halmfyr.

HJARTBROBYVEJ 3, HJARTBRO, 6541 BEVTOFT, tlf. 74-514172.
MARTIN NIELSEN, ingeniør, født d. 11.-8.-1944, søn af Kjerstine Magdalene og 
Harald Nielsen. M.N. har børnene: Mikkel, født d. 1.-5.-1976 og Kjerstine, født d. 
16.-8.-1980.
M.N. overtog gården i 1979 fra sin far Harald Nielsen. Nuværende ejer er 3. genera
tion på gården, som har været i slægtens eje siden 1905.
Ejendomsskyld 490.000. Areal 13,5 ha., heraf 2 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1878 og restaureret i 1964. Avlsbygningerne består af kvægstald 
fra før 1900, svinestald og hønsehus begge fra 1954, garage og maskinhus begge fra 
1983 samt lade fra 1968. Besætningen består af 3 ungdyr og 1 slagtekalve af racen 
Limousine samt 1 pony. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, rug og ærter. Der 
er 2 traktorer, 1 mejetærsker og halmfyr.

HJARTBROBYVEJ 17, HJARTBRO, 6541 BEVTOFT, tlf. 74-514177.
ANDREAS NIELSEN, gårdejer, født d. 1.-8.-1917, søn af Margrethe og Niels Christian 
Nielsen, gift d. 18.-3.-1947 med Marie Hansen, husmor, født d. 7.-1.-1923, datter af 
Emilie og Martin Hansen. Parret har børnene: Niels Christian, født d. 6.-1.-1948, 
Margrethe Emilie, født d. 1.-1.-1949, Martin, født d. 20.-10.-1953, og Knud, født d. 
4.-11.-1957.
A.N. har været medlem af kommunalbestyrelsen i 12 år, desuden er han forfatter til 
bogen "Gelså Dalens Historie". Han forpagtede gården fra 1935 til overtagelsen i 1945 
fra sine forældre Margrethe og Niels Chr. Nielsen. Nuværende ejer er 3. generation på 
gården, som har været i slægtens eje siden 1870.
Ejendomsskyld 750.000. Areal 20 ha., heraf tilkøbt 11 ha., der er frasolgt 11 ha., 6,5 
ha. er eng.
Stuehuset er opført i 1870 og udvidet i 1961. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 
1870 udvidet i 1961, svinestald og maskinhus begge fra 1953 samt lader fra 1961 og
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1964. Besætningen består af 1 ridehest. Gården drives udelukkende med planteproduk
tion bestående af byg, raps, ærter og kartofler. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 
markvandingsanlæg, kornsilo, plansilo samt korntørreri med varm og kold luft.

HJARTBROBYVEJ 19, HJARTBRO, 
6541 BEVTOFT, tlf. 74-514636. 
JENS K. HØYRUP, deltidsland
mand, født d. 17.-12.-1958, søn 
af Tinne og Palle Høyrup, gift d. 
5.-6.-1982 med Birte Andersen, 
lægesekretær, født d. 9.-12.-1957, 
datter af Maren og Peder Ander
sen. Parret har børnene: Rene, 
født d. 5.-8.-1983, og Kathrine, 
født d. 4.-10.-1986.
J.K.H. er politiassistent. Han

overtog gården i 1984 fra Peter Christiansen.
Ejendomsskyld 620.000. Areal 20 ha., heraf tilkøbt 4 ha., der er 1 ha. eng og 11 ha. 
skov. Stuehuset er opført omkr. 1890 og restaureret fra 1984-86. Avlsbygningerne 
består af svinestald fra 1950 og lade fra omkr. 1890 senere moderniseret med hunde
bokse. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af raps, rug og træ.
Der er 1 traktor.

HJARTBROSKOVVEJ 7, HJART
BRO, 6541 BEVTOFT, tlf. 74- 
831197.
INGA CHRISTIANSEN, fabriksar
bejder, født d. 27.-2.-1949, dat
ter af Mette og Adler Sørensen, 
gift d. 30.-5.-1981 med Preben 
Christiansen, værkfører, født d. 
1.-8.-1949, søn af Grete og Gun
nar Christansen. Parret har søn
nerne: Jørgen, født d. 5.-8.-1969, 
og Torben, født d. 16.-6.-1972.
Gården blev overtaget d. 1.-1.-1986 fra Johannes Clausen.
Ejendomsskyld 670.000. Areal 20 ha., heraf 2 ha. skov. Der er bortforpagtet 15 ha.
Stuehuset er opført i 1877 og restaureret fra 1985-89. Avlsbygningerne består af kom
bineret kvæg- og svinestald fra 1877 moderniseret til svin i 1990, udhus fra 1877, lade 
fra 1952 og maskinhus fra 1990. Gården drives med en kødkvægsbesætning på 3 årsam
mekøer, 1 ungdyr og 4 slagtekalve af racen Limousine. Der er 1 traktor.

HJARTBROVEJ 1, "NY MØLLEGÅRD", 6541 BEVTOFT, tlf. 74-514390.
PETER HEINSEN, gårdejer, født d. 29.-2.-1940, søn af Anna Marie og Hein Heinsen, 
gift d. 8.-7.-1967 med Inger Margrethe Heinsen, sygeplejerske, født d. 11.-11.-1941. 
Parret har datteren Lone, født d. 9.-9.-1970.
P.H. overtog gården i 1970 fra sin far Hein Heinsen. Gården har været i slægtens eje 
siden 1952.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 47 ha., heraf 3 ha. eng og 1 ha. plantage.
Stuehuset er opført i 1930 og restaureret fra 1975-76. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1925 moderniseret i 1972, svinestald fra 1925 moderniseret i 1975, roehus 
fra 1978, lade fra 1925, maskinhus fra 1985 og udendørs køresilo. Gården drives med 
en besætning på 30 ungdyr af racen SDM samt 10 årsammekøer, 5 ungdyr og 5 slagte
kalve af racerne Blonde d'Aquitaine og kødkvæg. Planteproduktionens salgsafgrøder er 
roer, byg, hvede og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, 
korn- og plansiloer begge med varm og kold lufts tørreri.
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HJARTBROVEJ 4, HJARTBRO, 
6541 BEVTOFT, tlf. 74-514607. 
KURT SOMMERLUND, chauffør, 
født d. 12.-9.-1956, søn af Tove 
og Ejner Sommerlund, bor sam
men med Inge Marie Nielsen, 
sygehjælper, født d. 6.-10.-1951, 
datter af Karen og Nommen 
Christian Peter Nielsen. Parret 
har børnene: Susanne, født d. 
12.-7.-1987, og Søren, født d. 
30.-6.-1988.

K.S. overtog gården d. 15.-11.-1988 fra Kristian Præsus.
Ejendomsskyld 440.000. Areal 11 ha., heraf 0,5 ha. grantræer. Der er bortforpagtet 9 
ha. Stuehuset er opført i 1941 og restaureret fra 1988-89. Avlsbygningerne består af 
kombineret kvæg- og svinestald samt hønsehus og lade alle fra 1941.

HJARTBROVEJ 6, "SANDAGER- 
GÄRD", HJARTBRO, 6541 BEV
TOFT, tlf. 74-514166.
JØRGEN NIELSEN, gårdejer, 
født d. 3.-10.-1931, søn af Mag
dalene og Nis Nielsen, gift d. 
20.-6.-1955 med Johanne Lade- 
gaard, medhjælpende hustru, 
født d. 20.-3.-1939, datter af 
Karen og Asger Ladegaard. Par
ret har døtrene: Karen, født d. 
29.-3.-1956, Lene, født d. 22.- 
9.-1957, Aase, født d. 7.-1.-1960, og Anne, født d. 29.-8.-1966.
J.N. har været på Gråsten Landbrugsskole og er medlem af bestyrelsen for Læplant
ning. Han overtog gården i 1964 fra sin fra Nis Nielsen. Gården har været i slægtens 
eje siden 1932.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 94,2 ha., heraf 17 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1931, det er udvidet og restaureret i 1951. Avlsbygningerne be
står af kvægstald fra 1931 udvidet senest i 1960, svinestalde fra 1931 og 1957, lade 
fra 1952 og maskinhus fra 1954. Gården drives udelukkende med planteproduktion 
bestående af ærter og byg. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo med varm og 
kold lufts tørreri samt plansilo.

19.-1.-1972, og Gert, født d. 6.- 7.-1974.

HJARTBROVEJ 15, "GEORGSMIN- 
DE", HJARTBRO, 6541 BEVTOFT, 
tlf. 74-514432.
INGEBORG KJELDSTRØM, gård
ejer, født d. 11.-9.-1945, datter 
af Kjerstine og Andor Brink, gift 
14.-5.-1966 med Aage Kjeldstrøm, 
gårdejer, født d. 12.-3.-1942, søn 
af Anne Kathrine og Andreas 
Kjeldstrøm. Parret har børnene: 
Lars, født d. 11.-10.-1968, Finn, 
født d. 30.-6.-1970, Jan, født d.

I.K. er plejemor og kogekøhe.
AA.K. er bestyrer på "Glasegård". Parret overtog gården i 1986 fra Georg Nielsen.
Ejendomsskyld 680.000. Areal 16 ha. Der er forpagtet noget græs.
Stuehuset er opført i 1790 og restaureret fra 1986-87. Avlsbygningerne består af fyr
rum fra 1987, lade med stråtag fra 1860, maskinhus fra omkr. 1960, hestestald, kal
vestald, hønsehus og indendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 10
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årskøer, 12 ungdyr og 4 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 3 rideheste. Plan
teproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 2 traktorer, kornsilo, korntørreri med 
varm og kold luft samt kombi træ- og oliefyr.

HJARTBROVEJ 53, "JÆGERSLYST", NEDER JERSTAL, 6500 VOJENS, tlf. 74-547761. 
JENS PEDERSEN, gårdejer, født d. 16.-2.-1956, søn af Margrethe og Hans Pedersen, 
gift d. 22.-12.-1984 med Irene Ottsen, hjemmegående hustru, født d. 2.-6.-1957, datter 
af Vera og Broder Ottsen. Parret har børnene: Michael, født d. 23.-9.-1984, Karina, 
født d. 18.-5.-1987 og Helle, født d. 16.-8.-1990.
J.P. overtog gården d. 1.-1.-1986 fra sin far Hans Pedersen. Gården har været i slæg
tens eje siden 1946.
Ejendomsskyld 720.000. Areal 53 ha., heraf tilkøbt 23 ha., der er 6,5 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1916. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1916 udvidet i 
1985, svinestald fra 1916, lade fra 1985 og maskinhus fra 1987. Gården drives med en 
svineproduktion på 1 årsso, der sælges 20 smågrise årligt, desuden er der 10 årsamme- 
køer, 4 ungdyr og 20 slagtekalve af racen Hereford samt 3 heste. Planteproduktionens 
salgsafgrøder er kartofler, raps, byg og hvede. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 2 
markvandingsanlæg, 1 kartoffeloptager og kornsilo.

HOFFMANNVEJ 3, "HOFFMANNS- 
GAVE", ROOST, 6535 BRANDE
RUP, tlf. 74-834384.
ANDERS RAHBEK ANDERSEN, 
gårdejer, født d. 18.-11.-1945, 
søn af Kirsten 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 1977 fra sine 
svigerforældre Agnete og Henrik Thomsen. Gården har været i slægtens eje siden 
1799. Ejendomsskyld 3.500.000. Areal 78,8 ha., heraf 4 ha. skov. Der er forpagtet 57 
ha. Stuehuset er opført i 1782. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1921, kostald 
fra 1977, ungkvægstald fra 1979, svinestald fra 1929 ændret til kalve i 1980, lade fra 
1921 udvidet i 1977, værksted fra 1960, maskinhus fra 1989, gylletank samt uden- og 
indendørs køresiloer, desuden er der udebygning med værelser og garage fra 1782 samt 
1 hus fra 1834. Gården drives med en kvægproduktion på 150 årskøer, 200 ungdyr og 
100 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter, byg, 
hvede og rug. Der er 5 traktorer og 1 mejetærsker. På gården er ansat 1 fodermester 
og 1 fast medhjælper.
A.R.A. ejer og driver også Enklavevej 7, Bredebro Kommune.

HORSBYGVEJ 5, RANGSTRUP, 
6534 AGERSKOV, tlf. 74-519267. 
ANDERS HANSEN, førtidspensio
nist, født d. 7.-1.-1929, søn af 
Marie og Hans Christian Hansen, 
gift d. 18.-11.-1961 med Vera 
Andersen, kogekone, født d. 17.- 
11.-1942, datter af Kjerstine og 
Frederik Andersen. Parret har 
døtrene: Conni, født d. 28.-3.- 
1965, Anitta, født d. 6.-9.-1967, 
og Birgit, født d. 23.-4.-1969.
A.H. overtog gården i 1969 fra Hans Jochum Ravn.
Ejendomsskyld 450.000. Areal 2,5 ha., der er frasolgt 20,5 ha.
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Stuehuset er opført i 1938 og restaureret i 1976. Avlsbygningerne består af kvægstald 
fra 1938 ændret til svin i 1977, svinestald fra 1952 samt kombineret lade og maskin
hus fra 1978.

HORSBYGVEJ 7, "TAPSAGER", 
RANGSTRUP, 6534 AGERSKOV, 
tlf. 74-519104.
LARS SVENDSEN, gårdejer, født 
d. 3.-10.-1959, søn af Lydia og 
Børge Svendsen, gift d. 21.-7.- 
1990 med Karin Schultz, laborant, 
født d. 6.-10.-1962, datter af 
Herdis og Johan Schultz.
L.S. har været på Ladelund og 
Bygholm landbrugsskoler. Han 
overtog gården d. 1.-8.-1990 fra 
Henning Duedal.

Ejendomsskyld 2.800.000. Areal 98 ha., heraf 4,4 ha. skov samt 5,5 ha. mose og eng. 
Stuehuset er opført før 1850 og restaureret fra 1972-75. Avlsbygningerne består af 
kvægstald fra før 1850 udvidet i 1972, svinestald fra før 1850 ændret til kalve i 1988, 
lade fra før 1850, lade fra 1976 ændret til kalve i 1984, maskinhus fra 1981, 2 gylle
tanke og udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 75 årskøer, 85 
ungdyr og 40 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps 
samt fremavlet vinterbyg og hvede. Der er 4 traktorer, 1 markvandingsanlæg, korn- 
og plansiloer med varm og kold lufts tørreri. På gården er ansat 1 fast medhjælper.

HORSBYGVEJ 8, "MARIESMINDE", RANGSTRUP, 6534 AGERSKOV, tlf. 74-519124. 
GEORG APPEL TOFT, gårdejer, født d. 21.-5.-1935, søn af Bodil og Hans Toft, gift d. 
23.-3.-1967 med Ruth Jensen, lægesekretær, født d. 14.-4.-1942, datter af Anne og 
Hans Jensen. Parret har børnene: Lars, født d. 29.-9.-1967, Ingrid, født d. 20.-4.-1969, 
og Hans Henning, født d. 19.-1.-1971.
G.A.T. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården i 1963 fra sin far 
Hans Toft. Nuværende ejer er 6. generation på gården.
Areal 60 ha., heraf tilkøbt 20 ha., der er 0,5 ha. skov. 15 ha. græs er lejet.
Gården brændte i 1978, og stuehuset blev genopført i 1979. Avlsbygnigerne blev gen
opført i 1978 med kvægstald, lade og maskinhus, desuden er der indendørs køresilo. 
Gården drives med en kvægproduktion på 46 årskøer, 60 ungdyr og 30 slagtekalve af 
racen SDM, desuden er der 30 moderfår og 1 hest. Planteproduktionens salgsafgrøde 
er ærter. Der er 5 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, kornsilo, korn
tørreri med varm og kold luft samt elvarme. På gården er ansat 1 fast medhjælper.

HORSBYGVEJ 9, "VESTERVANG", RANGSTRUP, 6534 AGERSKOV, tlf. 74-519199. 
ASGER JESSEN, gårdejer, født d. 2.-5.-1947, søn af Caroline og Peter Jessen, gift d. 
9.-12.-1972 med Birgit Roager Jensen, sygehjælper, født d. 22.-8.-1951, datter af 
Kirsten og Hans Jensen. Parret har børnene: Kirsten, født d. 21.-6.-1974, og Michael, 
født d. 1.-6.-1977.
A.J. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården i 1972 fra Henning 
Duedahl. Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 36,6 ha. Der er forpagtet 6 ha. 
Stuehuset er opført i 1938 og udvidet i 1982. Avlsbygningerne består af kvægstald og 
foderlade begge fra 1972-73, kombineret lade og maskinhus udvidet i 1978 og 1981, 
gylletank og indendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 40 årskøer, 
50 ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM. Der er 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg, 
plansilo, portionstørreri med varm og kold luft samt halmfyr. Man har 1 skoledreng til 
hjælp.

HORSBYG VEJ 12, "SKOVBJERGGÅRD", RANGSTRUP, 6534 AGERSKOV, tlf. 74- 
519333.
OLAF IVERSEN, forpagter, født d. 5.-3.-1928, søn af Johanne og Christian Frederik 
Iversen, gift d. 22.-6.-1954 med Karen Pedersen, hjemmehjælper, født d. 10.-6.-1934,
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datter af Maria og Niels Laurits 
Pedersen. Parret har børnene: 
Jette, født d. 6.-11.-1956, Jør
gen, født d. 26.-8.-1958, Christi
an Frederik, født d. 26.-6.-1960, 
og Gerda, født d. 5.-12.-1963. 
Olaf Iversen har været på Dalum 
Landbrugsskole. Han har forpag
tet gården siden 1.-10.-1986 af 
sin far Christian Frederik Iver
sen.
Areal 100 ha., heraf 5 ha. skov.

Stuehuset er opført før 1800 og restaureret i 1956. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1905 moderniseret i 1976, svinestald fra før 1900 ændret til kalve i 1976, 
svinestald og maskinhus begge fra 1960 samt lade fra 1914. Gården drives med en 
kødkvægsbesætning på 9 årsammekøer, 8 ungdyr og 5 stude af racen Simmentaler. 
Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter, fremavl af rug og byg samt rajgræs. 
Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, korn- og plansiloer begge med varm og kold lufts 
tørreri samt træfyr.

HORSBYGVEJ 13, RANGSTRUP GÅRDE, 6534 AGERSKOV, tlf. 74-519276.
VALDEMAR ROAGER JENSEN, gårdejer, født d. 7.-6.-1958, søn af Kirsten Valborg og 
Hans Roager Jensen, gift d. 31.-5.-1985 med Margit Cecilie Jensen, kontorassistent, 
født d. 1.-1.-1959, datter af Anne Kathrine og Hans Peter Jensen. Parret har børnene: 
Helle, født d. 2.-11.-1985, og Hans, født d. 6.-1.-1988.
V.R.J. er falckredder og har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 
1.-1.-1985 fra sin mor Kirsten Valborg Jensen. Gården har været i slægtens eje siden 
1951. Ejendomsskyld 720.000. Areal 20,1 ha.
Stuehuset er opført i 1951. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1951 moderniseret 
i 1969, garage fra 1960 og maskinhus fra 1969. Gården drives med en besætning på 12 
slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, havre og hvede. 
Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg samt plansilo med varm og 
kold lufts tørreri.

HORSBYGVEJ 16, RANGSTRUP 
GÅRDE, 6534 AGERSKOV, tlf. 
74-519340.
BENT JESPERSEN, gårdejer, 
født d. 2.-4.-1954, søn af Johan
ne og Peter Jespersen, bor sam
men med Dorthe Peitersen, 
medhjælpende hustru, født d. 
27.-4.-1959, datter af Birgit og 
Mogens Peitersen.
B.J. er tankvognschauffør ved 
M.D. Food. Han overtog gården 
d. 1.-12.-1984 fra Ejner Frost Larsen.
Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 44,5 ha., heraf tilkøbt TI ha., der er 1 ha. skov. 
Stuehuset er opført i 1951. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald 
fra 1951 ændret til svin i 1972, svinestald fra 1972 og lade fra 1987. Gården drives 
med en svineproduktion på 30 årssøer, der sælges 300 smågrise og 300 slagtesvin år
ligt, desuden er der 7 årsammekøer, 7 ungdyr og 6 slagtekalve af kødrace. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er raps og korn. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 3 korn
siloer og 1 plansilo alle med varm og kold lufts tørreri samt kombi fyr. Horsbygvej 20 
blev i 1978 tilkøbt, og jorden blev lagt ind under Horsbygvej 16.

HORSBYGVEJ 18, "HOVGAARD", RANGSTRUP GÅRDE, 6534 AGERSKOV, tlf. 74- 
519279.
ASGER MØRK, gårdejer, født d. 1.-2.-1948, søn af Christine og Jacob Mørk, gift d.
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overtog gården i 1972 fra Hans Andersen.

8.-8.-1970 med Rigmor Holm Ole
sen, medhjælpende hustru, født 
d. 3.-8.-1948, datter af Inger og 
Svend Olesen. Parret har børne
ne: Carsten, født d. 20.-10.-1971, 
Inger, født d. 29.-12.-1973, Laila, 
født d. 30.-4.-1977, og Jakob, 
født d. 15.-10.-1981.
R.H.O. er uddannet smørrebrøds
jomfru.
Asger Mørk har været på Ham
merum Landbrugsskole. Han

Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 48 ha., heraf tilkøbt 20 ha. Der er forpagtet 17 ha. 
Stuehuset er opført i 1868 og restaureret i 1982. Avlsbygningerne består af gammel 
stald moderniseret og udvidet efter brand i 1966 og igen moderniseret og udvidet med 
ungkvægstald i 1976, kostald udvidet i 1978, foderlade fra 1978, maskinhus fra 1962, 
gylletank og indendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 50 årskøer, 
50 ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, 
ærter, byg og hvede. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, plansilo 
med kold lufts tørreri samt staldvarme til stuehuset.

HOVEDGADEN 50A, "AGERSKOV 
MØLLE", 6534 AGERSKOV, tlf. 
74-833134.
FRODE AGERHOLM LARSEN, 
gårdejer, født d. 18.-6.-1933, søn 
af Magdalene og Otto Agerholm 
Larsen, gift d. 9.-6.-1962 med 
Dagmar Henningsen, medhjælpen
de hustru, født d. 23.-8.-1933, 
datter af Gunda og Niels Hen
ningsen.
F.A.L. har været på Gråsten
Landbrugsskole. Han forpagtede gården fra 1960 til overtagelsen i 1965 fra sin far 
Otto Agerholm Larsen. Gården har været i slægtens eje siden d. 10.-2.-1928.
Ejendomsskyld 800.000. Areal 20 ha. Der er forpagtet 25 ha.
Stuehuset er opført i 1865 og restaureret i 1969. Avlsbygningerne består af kvægstald 
fra 1935 moderniseret i 1980, ungkreaturstald med spalter fra 1976, svinestald fra 
1968 ændret til køer i 1978, mølleribygning fra 1902, foderlade fra 1975, maskinhus 
fra 1978 og udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 50 årskøer, 55 
ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM. Der er 3 traktorer, kornsilo samt staldvarme 
til stuehuset.

HYKJÆRVEJ 1, BÄLSTED, 6535 BRANDERUP, tlf. 74-835278.
HARRY JENSEN, landmand, født d. 22.-7.-1932, søn af Agnes Krestine og Thomas 
Christian Jensen, gift d. 15.-11.-1969 med Ingrid Petrea Petersen, omsorgsassistent, 
født d. 27.-12.-1937, datter af Anni Dorthea og Hans M. Petersen. Parret har børnene: 
Bent, født d. 18.-10.-1971, og Hanne, født d. 13.-8.-1974.
H.J. overtog gården d. 1.-9.-1970 fra Jens Christian Nissum.
Ejendomsskyld 940.000. Areal 20 ha., heraf tilkøbt 8 ha. Der er forpagtet 30 ha. 
Stuehuset er opført i 1937. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald 
fra 1937 udvidet i 1971 samt udvidet og moderniseret i 1983, garage fra 1937 og 
maskinhus fra 1974. Gården drives med en kvægproduktion på 40 årskøer, 40 ungdyr 
og 20 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og rug. Der 
er 3 traktorer og 1 mejetærsker.
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HYKJÆRVEJ 2, "TVED", BÄLSTED, 
6535 BRANDERUP, tlf. 74-835266. 
ANDERS LANGE, gårdejer, født 
d. 8.-6.-1949, søn af Else Kathri
ne og Peter Jensen Lange, gift 
d. 4.-8.-1973 med Lene Severin, 
medhjælpende hustru/ekspeditrice, 
født d. 5.-8.-1950, datter af Oda 
Ruth og Hans Peter Severin. Par
ret har børnene: Tina, født d. 
20.-7.-1976, Anne, født d. 4.-4.- 
1979, og Claus, født d. 15.-12.- 
1980.

A.L. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-1.-1973 fra sin 
far Peter Jensen Lange. Gården har været i slægtens eje siden 1957.
Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 50 ha., heraf tilkøbt 28 ha. Der er forpagtet 25 ha. 
Stuehuset er opført i 1937, det er udvidet og moderniseret i 1979. Avlsbygningerne 
består af kvægstald fra 1937 udvidet i 1975, kombineret kvæg- og svinestald fra 1976 
siden ændret til køer, ungdyrstald fra 1979, roehus og lade begge fra 1974, maskinhus 
fra 1977, foderhus fra 1990, gylletank og indendørs køresilo. Gården drives med en 
kvægproduktion på 84 årskøer, 120 ungdyr og 50 slagtekalve af racen SDM. Plante
produktionens salgsafgrøder er byg og hvede. Der er 3 traktorer og 1 markvandings
anlæg. På gården er ansat 1 fast medhjælper.

HYRUP HEDEVEJ 2, HYRUP, 
6520 TOFTLUND, tlf. 74-830344. 
HANS HENNING SCHMIDT, gård
ejer, født d. 7.-5.-1965, søn af 
Ingrid og Boythin Schmidt, gift 
d. 16.-2.-1991 med Evy Otte, 
kontorassistent, født d. 11.-5.- 
1964, datter af Nora og Jens 
Otte.
H.H.S. har været på Tønder og 
Ladelund landbrugsskoler. Han 
overtog gården d. 1.-3.-1990 fra 
sin far Boythin Schmidt. Areal 32,3 ha., heraf 3 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1857. Avslbygningerne består af kvægstald og maskinhus begge 
fra 1977 samt lade fra 1965. Gården drives med en besætning på 40 årskøer og 8 ung
dyr af blandet race. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, 1 gum
miged, 2 kornsiloer, korntørreri med varm og kold luft samt træfyr.

HYRUP HEDEVEJ 4, HYRUP, 6520 TOFTLUND, tlf. 74-830228.
MARTYN WRIGHT, tømrer, født d. 11.-3.-1953, søn af Cath og Joe Wright, gift d. 
1.-3.-1975 med Helene Knudsen, apoteksassistent, født d. 17.-12.-1952, datter af Anne 
Marie og Hans Knudsen. Parret har sønnerne: James, født d. 22.-6.-1977, og Benjamin, 
født d. 29.-7.-1989.
Parret overtog gården i februar 1975 fra H.K.'s far Hans Knudsen. Gården har været i 
slægtens eje siden 1953.
Ejendomsskyld 390.000. Areal 8,3 ha., der er frasolgt 8 ha., 7 ha. er skov.
Stuehuset er opført i 1934, det er udvidet i 1953 og restaureret i 1982. Avlsbygninger
ne består af kombineret kvæg- og svinestald, kombineret svine- og hestestald samt 
lade alle fra 1934 samt garage fra 1953. Gården drives udelukkende med plantepro
duktion bestående af gran- og fyrretræer. Der er 1 træfyr.

HYRUP SKOVVEJ 1, GØTTERUP, 6520 TOFTLUND, tlf. 74-830391.
PREBEN ROM, gårdejer, født d. 14.-7.-1962, søn af Kirstine og Gunner Rom, gift d. 
1.-12.-1990 med Elin Ebsen, fabriksarbejder, født d. 28.-11.-1961, datter af Inger og 
Emil Ebsen.
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P.R. har været på Tønder og Bygholm landbrugsskoler og er medlem af bestyrelsen for 
Tønder Landbrugsskole. Han overtog gården d. 2.-4.-1990 fra Kaj Erik Willadsen. 
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 32 ha., heraf tilkøbt 4,2 ha., der er 1,5 ha. mose med 
vedvarende græs.
Stuehuset er opført før 1880. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1921 moderni
seret i 1987, kalvestald fra 1987, hønsehus fra 1962 ændret til ungkvæg i 1988, garage- 
og fyrrum fra omkr. 1880, foderlade fra 1988, maskinhus fra 1978 og indendørs køre
silo. Gården drives med en besætning på 36 årskøer og 40 ungdyr af racen Jersey. 
Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 2 traktorer.

Jørgen Schøtt. G.M.'s farfar byggede gården i 1930.

HYRUP SKOVVEJ 2, "TJØRNE
LUND", GØTTERUP, 6520 TOFT
LUND, tlf. 74-832060.
PEDER DAMM, tømrer, født d. 
29.-6.-1958, søn af Else og An
dreas Damm, bor sammen med 
Gitte Møller, syerske, født d. 
28.-1.-1956, datter af Dagmar og 
Andreas Callesen. Parret har bør
nene: Anitta, født d. 7.-9.-1980, 
og Jesper, født d. 9.-10.-1987. 
P.D. overtog gården i 1982 fra

Areal 0,5 ha.
Stuehuset er opført i 1930 og restaureret i 1986. Alsbygningerne består af kombineret 
kvæg- og svinestald fra 1931 ændret til chincillaer i 1987, garage fra 1988 og maskin
hus fra 1964. Gården drives med en besætning på 100 chinchilla avlstæver, desuden er 
der 3 hinner og 1 hjort af racen Dådyr. Der er 1 halmfyr.

HYRUP SKOVVEJ 3, GØTTERUP, 
6520 TOFTLUND, tlf. 74-832064. 
FINN KNUDSEN, værkmester, 
født d. 3.-8.-1954, søn af Dagny 
og Mathias Knudsen, bor sammen 
med Margith Sommerlund, monta
gedame, født d. 14.-6.-1956, dat
ter af Kirstine og Leo Knudsen. 
Parret har sønnen Henrik, født 
d. 22.-1.-1990.
F.K. har været på Bygholm Land
brugsskole. Han overtog gården 
d. 1.-1.-1991 fra Henry Andersen. Ejendomsskyld 380.000. Areal 3/4 ha.
Stuehuset er opført i 1858 og restaureret fra 1985-91. Avlsbygningerne består af 
kombineret kvæg- og svinestald samt lade.

HYRUP SKOVVEJ 5, GØTTERUP, 6520 TOFTLUND, tlf. 74-831420.
BØRGE HANSEN, landmand, født d. 20.-4.-1952, søn af Helga og Anker Hansen, gift 
d. 4.-7.-1977 med Lis Junge Nielsen, beskæftigelsesvejleder, født d. 12.-1.-1952, 
datter af Ida og Vagn Nielsen. Parret har sønnerne: Henrik, født d. 1.-8.-1979, og 
Martin, født d. 16.-2.-1982.
B.H. er overpostbud. Han overtog gården d. 1.-4.-1986 fra sine forældre Helga og 
Anker Hansen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 740.000. Areal 14 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1860 og restaureret fra 1986-90. Avlsbygningerne består af 
kvægstald fra 1924 og maskinhus fra 1965. Gården drives udelukkende med plante
produktion bestående af ærter og byg. Der er 1 traktor og halmfyr.

HYRUP SKOVVEJ 6, GØTTERUP, 6520 TOFTLUND, tlf. 74-831372.
KJELD SCHMIDT, gårdejer, født d. 14.-8.-1963, søn af Ingrid og Boythin Schmidt. 
K.S. har været på Tønder og Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården 1.-5.-1983
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fra Anders Nielsen.
Ejendomsskyld 750.000. Areal 38,2 ha., heraf tilkøbt 8,3 ha., der er 1 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1863. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1956 moderniseret 
og udvidet i 1986, garage fra 1907, roerum fra 1989-90 og maskinhus fra 1974. Gården 
drives med en besætning på 39 årskøer og 10 ungdyr af racen SDM. Planteproduktio
nens salgsafgrøde er byg. Der er 2 traktorer, andel i mejetærsker, kornsilo samt korn
tørreri med varm og kold luft.

HYRUP SKOVVEJ 8, HYRUP, 6520 TOFTLUND, tlf. 74-832226.
EJNER IVERSEN, entreprenør, født d. 8.-11.-1951, søn af Anne og Peter Iversen, gift 
d. 13.-10.-1973 med Connie Gudmondsson, sygehjælper, født d. 3.-9.-1952, datter af 
Judith og Sigurd Gudmondsson. Parret har børnene: Sigrun, født d. 8.-11.-1970, Anja, 
født d. 1.-4.-1974, Peter, født d. 1.-8.-1980, Jette, født d. 25.-7.-1985, og Katja, født 
d. 19.-10.-1988.
E.I. overtog gården i april 1979 fra Anders Lund.
Areal 15 ha., heraf tilkøbt 2 ha.
Stuehuset er opført i 1950 og restaureret i 1987. Avlsbygningerne består af hestestald 
fra 1988 samt værksted og lager fra 1950. Besætningen består af 2 årsammekøer og 1 
slagtekalv af racen SDM samt 2 rideheste. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, 
frø og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og 1 rendegraver.

HYRUP SKOVVEJ 11, GØTTERUP, 
6520 TOFTLUND, tlf. 74-831169. 
HANS IVER IVERSEN, gårdejer, 
født d. 27.-8.-1946, søn af Anne 
og Peter Iversen, gift d. 18.-9.- 
1982 med Ruth Elisabeth Just, 
medhjælpende hustru, født d. 
26.-7.-1952, datter af Dagny og 
Johannes Just. Parret har søn
nerne: Johannes, født d. 15.-7.- 
1983, Hans Peter, født d. 7.-7.- 
1984, samt tvillingerne Jens og

Kristian, født d. 11.-10.-1989. H.I. har været på Hammerum Landbrugsskole og Tomme- 
rup Højskole med landbrugsfag. Han overtog gården i 1971 fra sin mor Anne Iversen. 
Gården har været i slægtens eje siden 1953.
Ejendomsskyld 1.950.000. Areal 38 ha., heraf tilkøbt 14 ha., der er 0,5 ha. mose og 
eng. 10 ha. er forpagtet.
Stuehuset er opført før 1900 og restaureret i 1971 og 1974. Avlsbygningerne består af 
kvægstald fra 1971 genopført efter brand i 1977, løsdriftsstald og maskinhus begge fra 
1977, foderlade fra 1974 genopført efter brand i 1977, gylletank og indendørs køresilo. 
Gården drives med en besætning på 70 årskøer og 90 ungdyr af racen SDM. Plante
produktionens salgsafgrøde er byg. Der er 4 traktorer, 1 markvandingsanlæg, kornsilo 
og halmfyr. På gården er ansat 1 fast medhjælper.

HYRUP SKOVVEJ 12, "SKOV
GÅRD", HYRUP, 6520 TOFT
LUND, tlf. 74-514255.
ANDERS PETER ROSENBERG 
RAVN, gårdejer, født d. 23.-12.- 
1959, søn af Kathrine og Hans 
Ravn, gift d. 2.-6.-1990 med An
ni Nielsen, bygningsmaler, født 
d. 28.-4.-1961, datter af Maren 
og Anders Nielsen. Parret har 
datten Betina, født d. 22.-9.- 
1989.
A.P.R.R. har været på Ladelund og Gråsten landbrugsskoler. Han overtog gården i 
april 1984 fra sine forældre Kathrine og Hans Ravn. Gården har været i slægtens eje
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siden 1958. Ejendomsskyld 650.000. Areal 25 ha., heraf 7 ha. skov. Der er bortforpag
tet 10 ha. Stuehuset er opført i 1907 og restaureret i 1965. Avlsbygningerne består af 
kvægstald fra 1965, garage fra 1989 og maskinhus af rundbuer fra 1982. Gården drives 
med en kødkvægsbesætning på 8 årsammekøer og 12 ungdyr af racen Charolais. Der er 
2 traktorer, kornsilo, korntørreri med varm og kold luft samt halmfyr.

HYRUPVEJ 6, "SONLEIHTH", KONGENSHEDE, 6541 BEVTOFT, tlf. 74-514236.
KNUD BJØRNSKOV, landmand, født d. 20.-2.-1940, søn af Anne og Jørgen Bjørnskov, 
gift d. 5.-4.-1963 med Ingrid (Tulle) Madsen, avisudbringer, født d. 27.-10.-1942, 
datter af Kirstine og Kresten Bæk Madsen. Parret har sønnerne: Lars, født d. 4.-9.- 
1965, og Klaus, født d. 30.-4.-1968.
K.B. er anlægspasser for kommunen. Han overtog gården i 1962 fra Jens Holm.
Areal 17,5 ha., heraf tilkøbt 6 ha., der er 6 ha. eng. 17 ha. er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1959. Avlsbygningerne består af lade samt kombineret kvæg- og 
svinestald fra 1959 og garage fra 1970.

HYRUPVEJ 8, KONGENSHEDE, 
6541 BEVTOFT, tlf. 74-514217. 
JENS CHRISTIAN DINESEN, 
gårdejer, født d. 24.-10.-1932, 
søn af Kathrine og Jens Dinesen, 
gift d. 30.-3.-1957 med Marie 
(Misse) Wråe, medhjælpende hu
stru, født d. 19.-8.-1938, datter 
af Anne og Anton Wråe. Parret 
har børnene: Bente, født d. 10.- 
6.-1957, Gitte, født d. 24.-2.- 
1962, Tine, født d. 12.-2.-1967,
og Michael, født d. 8.-1.-1975.

J.C.D. overtog gården i 1959 som en udstykning fra Præstegården.
Ejendomsskyld 830.000. Areal 17 ha., heraf tilkøbt 5 ha. Der er forpagtet 12 ha.
Stuehuset er opført i 1959 og udvidet i 1978. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 
1959 udvidet og moderniseret i 1970, kalvestald fra 1970, lade fra 1959, maskinhus fra 
1980 samt garage og roehus fra 1967. Gården drives med en besætning på 36 årskøer
og 44 ungdyr af racen SDM.

HYRUPVEJ 10, KONGENSHEDE, 
6541 BEVTOFT, tlf. 74-514352. 
NIELS KROGH, gårdejer, født d. 
30.-1.-1943, søn af Bothilde og 
Karl Krogh, gift d. 13.-5.-1967 
med Gerda Schmidt, medhjælpende 
hustru, født d. 26.-4.-1946, dat
ter af Anna og Ingvardt Schmidt. 
Parret har børnene: Anne-Marie, 
født d. 25.-11.-1967, Lars, født 
d. 16.-2.-1969, og Karin, født d. 
31.-7.-1980.

Der er 2 traktorer og 1 markvandingsanlæg.

N.K. overtog gården i 1972 fra Karl Vinum.
Ejendomsskyld 860.000. Areal 17,2 ha., heraf tilkøbt 4 ha. Der er forpagtet 10,9 ha. 
Stuehuset er opført i 1959 og restaureret i 1978. Avlsbygningerne består af kombine
ret kvæg- og svinestald fra 1959 udvidet i 1971, forandret og moderniseret til kreatu
rer i 1976, lade fra 1965, foderhus fra 1971 og gylletank. Gården drives med en kvæg
produktion på 32 årskøer, 45 ungdyr og 23 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 2 
årsammekøer af racen Limousine samt 1 pony. Planteproduktionens salgsafgrøde er 
byg. Der er 2 traktorer og 1 markvandingsanlæg.
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HYRUPVEJ 20, "HØJGÅRD", HY- 
RUP, 6541 BEVTOFT, tlf. 74- 
514518.
JØRGEN JØRGENSEN, gårdejer, 
født d. 9.-5.-1947, gift d. 28.-3.- 
1970 med Ruth Jørgensen, med
hjælpende hustru, født d. 26.-11.- 
1951. Parret har børnene: Mar
tin, født d. 21.-9.-1971, Maj-Britt, 
født d. 26.-11.-1976, og Malene, 
født d. 9.-4.-1984.
J.J. overtog gården d. 1.-4.- 

1981 fra Mogens Bjørnskov.
Areal 61 ha., heraf tilkøbt 8,5 ha., der er 3 ha. skov. 3 ha. er forpagtet.
Stuehuset er opført 1738 og restaureret i 1981. Avlsbygningerne består af kvægstald 
fra 1974 udvidet i 1990, svinestald fra 1973, lade og maskinhus begge fra 1974 samt 
gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 69 årskøer, 81 ungdyr og 30 slag
tekalve af racen SDM. Der er 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg, kornsilo samt korn
tørreri med varm og kold luft.

HYRUPVEJ 22, HYRUP, 6541 
BEVTOFT, tlf. 74-514378.
LARS CHRISTENSEN, gårdejer, 
født d. 23.-2.-1963, søn af Gerda 
og Viggo Christensen.
L.C. har været på Tønder og 
Gråsten landbrugsskoler. Han 
overtog gården d. 1.-5.-1986 fra 
Anker Nørgård.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 
64 ha., heraf 4 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1837. Avls
bygningerne består af svinestald 
og lade begge fra 1976 samt maskinhus fra 1980. Gården drives med en slagtesvinepro
duktion på 1.000 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og 
hvede. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, gennemløbstørreri med varm og 
kold luft samt træfyr.

E.D.P. har været på Hammerum Landbrugsskole, 
fra Jens Pedersen.

HYRUPVEJ 28, HYRUP, 6520 
TOFTLUND, tlf. 74-832541.
ERLING DUE PEDERSEN, gård
ejer, født d. 28.-4.-1950, søn af 
Andrea og Viggo Pedersen, gift 
d. 21.-10.-1978 med Grethe Nør- 
by, medhjælpende hustru, født d. 
25.-10.-1958, datter af Anna og 
Adolf Nørby. Parret har sønner
ne: Torben, født d. 5.-5.-1984, 
Ej vin, født d. 29.-12.-1985, og 
Bruno, født d. 2.-11.-1987.

Han overtog gården d. 20.-8.-1978

Ejendomsskyld. 1.140.000. Areal 31,8 ha., heraf tilkøbt 9,7 ha. Der er forpagtet 16 ha. 
Stuehuset er opført i 1983. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1969 moderniseret 
fra 1979-80, lade fra 1920, maskinhus fra 1981 og gylletank, desuden er der et gam
mel stuehus fra 1890. Gården drives med en kvægproduktion på 44 årskøer, 45 ungdyr 
og 25 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og ærter. 
Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og 1 vandingsmaskine. Maskinstation bruges til græs- 
snitning og roer.



-328-

HYRUPVEJ 29A, "TEGLGÅRDEN", 
6541 BEVTOFT, tlf. 74-544135. 
OVE WÜRTZ, gårdejer, født d. 
21.-9.-1936, søn af Anna og Mag
nus Würtz, gift d. 4.-11.-1961 
med Cathrine Thomsen, medhjæl
pende hustru, født d. 7.-10.-1936, 
datter af Dorthea og Chresten 
Thomsen. Parret har børnene: Ma
rianne, født d. 8.-2.-1963, og 
Bente, født d. 15.-2.-1966.
O.W. har været på Malling og 

Ladelund landbrugsskoler og er formand for Vikarforeningen Haderslev Vester Amt.
Han overtog gården i 1979 fra Niels Thilsen.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 54,3 ha., heraf 5 ha. skov og 2 ha. eng. Der er 
forpagtet 5 ha.
Stuehuset er opført i 1866 og restaureret i 1980. Avlsbygningerne består af kvægstald, 
ungdyrstald og maskinhus alle fra 1980, lade fra 1966 og gylletank. Gården drives med 
en kvægproduktion på 37 årskøer, 67 ungdyr og 40 slagtekalve af racen SDM, desuden 
er der 2 rideheste. Planteproduktionens salgsafgrøde er maltbyg. Der er 2 traktorer, 1 
mejetærsker, 2 høje siloer til ensilage, plansilo, korntørreri med varm og kold luft 
samt træfyr. På gården er ansat 1 fast medhjælper.

HYRUPVEJ 31, KONGENSHEDE, 6541 BEVTOFT, tlf. 74-514174.
JENS PETER NIELSEN, gårdejer, født d. 9.-6.-1946, søn af Mary og Jens Peter Niel
sen, gift d. 16.-12.-1972 med Pauline Kirstine Thomsen, overassistent, født d. 26.-9.- 
1951, datter af Dorthea og Jørgen Thomsen. Parret har børnene: Henning, født d. 
29.-5.-1974, Annette, født d. 15.-4.-1976, og Birgitte, født d. 3.-11.-1982.
J.P.N. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården i januar 1972 fra 
Kjestine og Anger Nielsen.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 34,5 ha., deraf tilkøbt 21,2 ha. Der er forpagtet 
yderligere 34 ha.
Stuehuset er opført i 1959. Kombineret kvæg- og svinestald opført i 1959 og moderni
seret til køer i 1976-80, ungdyrstald opført 1980, foderlade 1977, garage og værksted 
1981 og gylletank 1990. Gården bliver drevet med en besætning bestående af 53 års
køer, 75 ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er 
byg, rug, havre, hvede og raps. Der er 3 traktorer og markvandingsanlæg.

HYRUPVEJ 33, "STENBJERG", 
KONGENSHEDE, 6541 BEVTOFT, 
tlf. 74-514218.
HANS LAURITZEN HOLM, gård
ejer, født d. 30.-9.-1935, søn af 
Laura og Lauritz Holm, gift d. 
18.-12.-1959 med Erna Clausen, 
husmor, født d. 28.-2.-1937, dat
ter af Gunder og Niels Clausen. 
Parret har børnene: Leif, født d. 
8.-12.-1960, Birte, født d. 24.- 
9.-1962, Lis, født d. 7.-3.-1966, 
og Bent, født d. 26.-3.-1975.
H.L.H. overtog gården i 1959 som en udstykning fra præstegården.
Areal 21 ha., deraf tilkøbt 9 ha., der er 4 ha. eng. Der er lejet 6 ha. 
Stuehuset er opført i 1978. Kvægstald opført 1959 forandret og udvidet i 1969, svine
stald opført 1964 forandret til ungkreaturer i 1977, garage og roerum opført 1969, 
kombineret foderlade og maskinhus opført 1978, desuden er der udendørs køresilo. 
Gården bliver drevet med en besætning bestående af 35 årskøer og 45 ungdyr af racen 
SDM, samt 5 årsammekøer og 5 ungdyr af racen Charolais. Der er 2 traktorer, mark
vandingsanlæg, slamsuger samt olie- og træfyr.
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formidlingen i Gråsten. E.N.S. er 4. generation 
1.-1.-1975 fra faderen.

HYRUPVEJ 34, "LYSHØJ", HY- 
RUP, 6534 AGERSKOV, tlf. 74- 
833150.
EGON NISSEN SCHMIDT, gård
ejer, født d. 7.-4.-1943, søn af 
Magdelene og Eskild Boisen 
Schmidt.
E.N.S. har været på højskole med 
landbrugsfag. Han er medlem af 
bestyrelsen for Husmandsforenin
gen og medlem af kvægbrugsud
valget samt medlem af Husdyr- 

på gården, der blev overtaget d.

Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 43 ha., deraf tilkøbt 17 ha. 2 ha. er skov.
Stuehuset er opført i 1939 og senere moderniseret. Kvægstald opført 1939 og moder
niseret i 1978, kostald opført 1976, roehus og ungdyrstald 1983, foderlade 1984, ma
skinhus 1977, gylletanke 1977 og 1984, desuden er der udendørs køresilo. Gården 
drives med en besætning bestående af 46 årskøer, 60 ungdyr og 10 slagtekalve af 
racen SDM. Der er 4 traktorer, markvandingsanlæg, kornsilo samt varm og kold lufts 
tørreri. På gården er ansat 1 skoledreng.

HYRUPVEJ 37, "ØSTERGÅRD", HYRUP, 6541 BEVTOFT, tlf. 74-514111.
ARNE SCHUTZ PEDERSEN, gårdejer, født d. 5.-7.-1950, søn af Gunhild og Kristian 
Pedersen, gift d. 5.-2.-1983 med Ilse Lyngvig Jensen, frisør, født d. 13.-10.-1950, 
datter af Margrethe og Frede Jensen. Parret har døtrene Karen, født d. 10.-5.-1975, 
og Helene, født d. 1.-8.-1982.
A.S.P. er sparekassefuldmægtig, han har været på Bygholm Landbrugsskole. Han over
tog gården d. 1.-10.-1986 fra Tage Bjørn.
Ejendomsskyld 2.700.000. Areal 124 ha., der er 17 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1931 og restaureret i 1986-91. Kornlade opført 1987 og maskin
hus 1987. Gården bliver drevet med en besætning bestående af 6 årsammekøer og 4 
ungdyr af kødrace, desuden er der 1 ridehest. Planteproduktionens salgsafgrøder er 
raps, ærter, frøgræs, havre, hvede, byg og lucerne. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 
plansilo med varm og kold lufts tørreri.

HYRUPVEJ 38, GEESTRUP, 6520 TOFTLUND, tlf. 74-833616.
SVEND SOMMERLUND, gårdejer, født d. 21.-1.-1952, søn af Karen og Jakob Peter 
Sommerlund, samboende med Kirsten Christensen, bankassistent, født d. 21.-2.-1954, 
datter af Gerda og Viggo Christensen. Parret har en søn, der er født d. 24.-12.-1990. 
S.S. er agronom fra Landbohøjskolen, han er medlem af skatteankenævnet i Nr. Rang
strup samt formand for Agerskov Venstre. Parret er 4. generation på gården, der blev 
overtaget i 1986 fra K.C.'s far.
Ejendomsskyld 770.000. Areal 17 ha.
Stuehuset er opført i 1840 og restaureret i 1986. Kombineret kvæg- og svinestald 
opført 1840 og moderniseret ca. 1950, lade opført 1940. Gården bliver drevet med en 
besætning bestående af 6 årsammekøer og 4 ungdyr af blandet kødrace. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er raps, hvede og byg.

HYRUPVEJ 40, "ØSTERGÅRD", GEESTRUP, 6520 TOFTLUND, tlf. 74-831173. 
KRISTIAN HANSEN, gårdejer, født d. 25.-6.-1942, søn af Mary og Hans Hansen, gift 
d. 22.-7.-1967 med Ingrid Christensen, medhjælpende hustru, født d. 6.-7.-1940, datter 
af Olivia og Christian Christensen. Parret har sønnen Hans Christian, født d. 30.- 
5.-1970.
K.H. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han er 4. generation på gården, som har 
været i slægtens eje siden 1868 og som blev forpagtet fra 1967 til overtagelsen i 1974 
fra faderen.
Ejendomsskyld 3.300.000. Areal 118 ha., der er 4 ha. skov og 15 ha. eng. Der er 
forpagtet yderligere 35 ha.
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"Østergård"s stuehus er opført 
1868 og restaureret 1977. Kvæg
stald til malkekøer opført 1976, 
gammel kvægstald opført 1868 
og moderniseret til ungkvæg i 
1980, svinestald opført 1868, 
halmlade 1990, lade 1963, maskinhus 
1978, roehus 1963, gylletank 
1977, desuden er der udendørs 
køresilo. Gården bliver drevet 
med en besætning bestående af 
68 årskøer, 120 ungdyr og 50

slagtekalve af racen SDM, der er desuden en slagtesvineproduktion på 350 stk. pr. år. 
Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, hvede og rug. Der er 6 traktorer, 1 meje
tærsker, kornsilo og plansilo, begge med varm og kold lufts tørreri, samt halmfyr. På 
gården er ansat 1 fodermester og 1 medhjælper.

HYRUPVEJ 41, "KIRKELUND", 
HYRUP, 6541 BEVTOFT, tlf. 74- 
514251.
MOGENS NØRGÅRD, gårdejer, 
født d. 14.-1.-1950, søn af Erna 
og Steffen Nørgård, gift d. 14.- 
5.-1979 med Karen Nielsen, kon
torassistent, født d. 29.-3.-1956, 
datter af Hanne og Jørgen Niel
sen. Parret har børnene: Tommy, 
født d. 19.-12.-1981, og Randi, 
født d. 8.-6.-1985.
M.N. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han er 3. generation på gården, der har 
været i slægtens eje siden 1905, og blev overtaget i 1975 fra forældrene.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 82 ha., deraf tilkøbt 20 ha. 1 ha. er skov. Der er for
pagtet yderligere 30 ha.
Stuehuset er opført ca. 1740 og restaureret med nyt tag i 1950. Kombineret kvæg- og 
svinestald moderniseret i 1910 og forandret til svin i 1966, garage opført 1977, lade 
1910 og moderniseret i 1983, maskinhus opført 1978. Planteproduktionens salgsafgrø
der er raps, ærter, kartofler og korn. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, markvan
dingsanlæg med 2 maskiner, kartoffeloptager, kornsilo, varm og kold lufts tørreri samt 
halmfyr. 1 måned om året er der ansat 1 medhjælper.

4.-1956, Knud, født d. 27.-6.-1956, Ove, født d.
30.-10.-1958.

HYRUPVEJ 43, "SOMMERLUNDS
GÅRD", HYRUP, 6541 BEVTOFT, 
tlf. 74-514260.
PETER MØLLER ERIKSEN, gård
ejer, født d. 22.-12.-1926, søn af 
Johanne og Johan Eriksen, sam
boende med Grethe Iversen, hus
mor, født d. 21.-5.-1930, datter 
af Anna og Jørgen Bjørnskov. 
Parret har børnene: Sonja, født 
d. 18.-9.-1951, Jørgen, født d. 
2.-3.-1955, Johan, født d. 28.-

4.-4.-1958, og Hans Jørgen, født d.

P.M.E. overtog gården i 1976 fra Ketty Sørensen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 43,3 ha., deraf 1 ha. skov. Der er lejet yderligere 4 
ha. Stuehuset er opført før 1860 og restaureret 1987. Kombineret kvæg- og svinestald 
og lade opført 1860 forandret og udvidet 1965, maskinhus opført 1989. Gården bliver



-331-

drevet med en besætning bestående af 20 årssøer og en årlig produktion på 400 solgte 
smågrise. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter, byg, rug og kartofler til 
fabrik. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker, kornsilo samt varm og kold lufts tørreri.

HYRUPVEJ 47, HYRUP, 6541 
BEVTOFT, tlf. 74-514384.
NIELS ERIK JOHANSEN, gård
ejer, født d. 2.-11.-1945, søn af 
Marie og Christian Johansen, gift 
d. 31.-10.-1970 med Inge Chri
stiansen, husmor, født d. 2.-1.- 
1948, datter af Ella og Mathias 
Christiansen. Parret har børnene: 
Vinnie, født d. 5.-2.-1973, og 
Stanley, født d. 28.-12.-1974. 
N.E.J. er maskinarbejder. Parret

er 3. generation på gården, der har været i slægtens eje siden 1905, og blev overtaget 
i 1975 fra I.C.'s mor.
Ejendomsskyld 670.000. Areal 22,8 ha., deraf tilkøbt 2,8 ha. 2,5 ha. er skov og 5 ha. 
er eng. Stuehuset er opført før 1780. Kvægstald er opført ca. 1910, svinestald ca. 
1920, lade 1920 og maskinhus 1923. Gården bliver drevet med en besætning bestående 
af 30 moderfår af racen Shropshirer og blandet race. Planteproduktionens salgsafgrø
der er græs til fabrik, lucerne, rug og havre. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 
markvandingsanlæg og træfyr.

HYRUPVEJ 57, HYRUP, 6520 
TOFTLUND, tlf. 74-831791.
JES HANSEN KRISTENSEN,
gårdejer, født d. 16.-4.-1915, søn 
af Else Marie og Mathias Kri
stensen, gift d. 4.-9.-1941 med 
Johanne Plug, husmor, født d. 
27.-4.-1923, datter af Dagmar 
Johanne Petersen og Hans Peter 
Plug. Parret har børnene: Aksel, 
født d. 9.-10.-1941, Eli, født d. 
11.-1.-1942, Else Marie, født d.
20.-8.-1944, Anne Dorthea, født d. 6.-3.-1946, Svend Åge, født d. 24.-10.-1947, 
Holger, født d. 5.-5.-1949, Klara, født d. 5.-12.-1950, tvillingerne Johan og Johannes, 
født d. 16.-7.-1952, og tvillingerne Hans og Grethe, født d. 18.-3.-1954.
J.H.K. overtog gården, som har været i slægtens eje siden 1904, i 1937 fra faderen. 
Ejendomsskyld 600.500. Areal 31 ha.
Stuehuset er opført 1947. Kvægstald opført 1939, svinestald 1961. Gården bliver dre
vet med en besætning bestående af 22 årskøer, 30 ungdyr og 10 slagtekalve af racen 
SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 3 traktorer og markvandings
anlæg. 1 af sønnerne hjælper til på gården.

HYRUPVEJ 61, "ØSTERVANG", 
GEESTRUP, 6534 AGERSKOV, 
tlf. 74-833415.
VIGGO CHRISTENSEN, gårdejer, 
født d. 6.-12.-1926, søn af Kjer
stine og Jens Christensen, gift d. 
6.-12.-1952 med Gerda Lilienthal, 
husmor, født d. 23.-6.-1929, dat
ter af Paulline og Hans Lilien
thal. Parret har børnene: Kirsten, 
født d. 21.-2.-1954, Jens, født d. 
1.-3.-1955, og Lars, født d. 23.-
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2.-1963. V.C. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården i 1954 ved en 
udstykning fra faderens gård.
Ejendomsskyld 675.000. Areal 22 ha.
Stuehuset er opført i 1954. Kombineret kvæg- og svinestald opført 1954 forandret og 
moderniseret til kvæg i 1973, maskinhus opført 1967. Planteproduktionens salgsafgrø
der er hvede, raps og byg. Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker.

HYRUP VESTERMARKSVEJ 5, 
"TINGLEV", HYRUP, 6520 TOFT
LUND, tlf. 74-832130.
SØREN ASMUSSEN, gårdejer, 
født d. 12.-9.-1948, søn af Elly 
og Frederik Asmussen, gift d. 
13.- 12.-1983 med Hanne Hansen, 
plejer, født d. 18.-6.-1953, datter 
af Musse og Knud Hansen. Parret 
har børnene: Stefan Sejer, født 
d. 1.-9.-1981, og Nicklas Sejer, 
født d. 28.-4.-1985.

S.A. er flyverkaptajn ved SAS. Han overtog gården i juni 1975 fra Lise og Johannes 
Skjøtt. Ejendomsskyld 640.000. Areal 19,8 ha., heraf 0,5 ha. plantage.
Stuehuset er opført i starten af 1800-tallet og restaureret og udvidet i 1975. Kvæg
stald opført 1976, lader 1935 og 1976. Gården bliver drevet med en besætning bestå
ende af 14 årsammekøer, 10 ungdyr og 1 avlstyr af racen Limousine, desuden er der 2 
Dansk Varmblods heste. Der er 3 traktorer, 2 kornsiloer samt varm og kold lufts 
tørreri.

HYRUP VESTERMARKSVEJ 6, 
"VINKELFRI", HYRUP, 6520 
TOFTLUND, tlf. 74-832885. 
NIELS KRISTIAN NIELSEN, gård
ejer, født d. 1.-5.-1952, søn af 
Marie og Søren Søndergård Niel
sen, gift d. 28.-12.-1988 med 
Joan Jensen, kontorassistent, 
født d. 24.-2.-1956, datter af Ida 
og Christian Jensen. Parret har 
døtrene: Sanne, født d. 9.-1.-1976, 
Najdia, født d. 15.-10.-1983, og
Janni, født d. 29.-3.-1989.
N.K.N. har været på Borris Grundskole og Midtjyllands Landbo- og Husholdningsskole. 
Han overtog gården d. 1.-1.-1988 fra Erik og Loise Nissen.
Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 54 ha., deraf tilkøbt 18 ha., 0,5 er skov. Der er for
pagtet yderligere 10 ha.
Stuehuset er opført ca. 1954 og restaureret 1989. Kvægstald opført 1960 løbende mo
derniseret og udvidet, fedestald opført 1980, foderlade og maskinhus 1983 og gylletank 
1990, desuden er der udendørs køresilo. Gården bliver drevet med en besætning bestå
ende af 50 årskøer, 60 ungdyr og 55 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens 
salgsafgrøder er byg og ærter. Der er 4 traktorer, 2 markvandingsanlæg samt varm og 
kold lufts tørreri.

HYRUP VESTERMARKSVEJ 12, HYRUP, 6520 TOFTLUND, tlf. 74-832991.
HANS CHRISTIAN VINNUM, gårdejer, født d. 11.-6.-1959, søn af Anne Christine og 
Peter Vinnum, gift d. 30.-6.-1984 med Marianne Schmidt, køkkenassistent, født d. 
18.-6.-1962, datter af Helga og Boy Schmidt. Parret har datteren Linda, født d. 
7.-2.-1989.
H.C.V. har været på Ladelund Grundskole og Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han 
overtog gården d. 1.-8.-1982 fra Villy Christensen.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 25 ha.
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Hyrup Vestermarksvej 12's stue
hus er restaureret i 1974. Svine
stald af ældre dato moderniseret 
i 1974, nyere svinestald opført 
1975, lade opført 1975, maskin
huse ca. 1960 og 1974, gylletank 
1986. Gården bliver drevet med 
en besætning bestående af 100 
årssøer og en årlig produktion på 
1.500 solgte smågrise og 150 
slagtesvin. Planteproduktionens 
salgsafgrøde er raps. Der er 2

traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr.

HYRUP VESTERMARKSVE3 14, HYRUP, 6520 TOFTLUND, tlf. 74-832531.
HANS-OLUF AGERTOFT SKØTT, assurandør, født d. 31.-3.-1958, søn af Karin Ager
toft og Thomas Skøtt, gift d. 28.-4.-1979 med Carla Sophie Thomsen, kontorassistent, 
født d. 14.-10.-1958, datter af Elna og 3es Thomsen. Parret har børnene: Dorthe, født 
d. 19.-10.-1979, og Morten, født d. 23.-8.-1981.
Parret overtog gården d. 15.-8.-1978 fra Vinni og Ole Larsen.
Ejendomsskyld 390.000. Areal 0,5 ha.
Stuehuset er opført 1874, moderniseret 1982 og 1988. Kvægstald opført 1874 senere 
udvidet og i 1978 ombygget til kaniner, desuden er der en lade. Gården bliver drevet 
med en besætning bestående af 50 kaniner af racen Hvid Land og Thyringer, det er 
avlskaniner, som bliver udstillet.

HYRUP VESTERMARKSVE3 16, 
HYRUP, 6520 TOFTLUND, tlf. 
74-832941.
FINN BROKHOLM RASMUSSEN, 
gårdejer, født d. 26.-7.-1950, søn 
af Erna og 3ens Christian Ras
mussen, gift d. 2.-8.-1975 med 
Kirsten Nicolajsen, medhjælpen
de hustru, født d. 24.-5.-1953, 
datter af Martha og Anders Nico
lajsen. Parret har sønnerne: Car
sten, født d. 10.-4.-1976, Claus, 
født d. 26.-4.-1979, og Thomas, født d. 15.-5.-1985.
F.B.R. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården i august 1981 fra 
Thomas Peter Thomsen.
Ejendomsskyld 1.650.000. Areal 66 ha., deraf tilkøbt 16 ha. 2 ha. er skov.
Stuehuset er opført ca. 1920. Kvægstald opført ca. 1920 og moderniseret 1972-73, 
maskinhus opført 1974, gylletank 1989, udendørs køresilo 1974, desuden er der en lade. 
Gården bliver drevet med en besætning bestående af 54 årskøer og 57 ungdyr af racer
ne SDM og DRK. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, byg og rug. Der er 3 
traktorer, markvandingsanlæg, kornsilo, varm og kold lufts tørreri samt træfyr.

H03B3ERGVE3 4, ARRILD, 6520 TOFTLUND, tlf. 74-834237.
HANS CHRISTIAN WIND, gårdejer, født d. 16.-8.-1942, søn af Marie og Testen Boisen 
Wind, gift d. 1.-7.-1978 med Valborg Andersen, sparekasseassistent, født d. 8.-1.-1952, 
datter af Anne Elisabeth og Mikael Andersen. Parret har børnene: Dorte, født d. 
23.-3.-1979, og Søren, født d. 8.-2.-1983.
H.C.W. har gået på Gråsten Landbrugsskole. Han er 4. generation på gården, som har 
været i slægtens eje siden 1869 og blev overtaget d. 1.-1.-1972 fra faderen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 55 ha., heraf tilkøbt 22 ha. 3 ha. er mose.
Stuehuset er opført i 1978. Kvægstald opført 1951 og udvidet 1969, lader opført 1951 
og 1973, maskinhus 1985 og udendørs køresilo. Gården bliver drevet med en besætning 



bestående af 20 årskøer, 25 ungdyr og 10 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er byg og ærter. Der er 2 traktorer, kornsilo, varm og kold lufts 
tørreri samt elvarme.

HØJSETVEJ 2, "OLUFSMINDE", 
VELLERUP MARK, 6534 AGER
SKOV, tlf. 74-833397.
MARGIT OLESEN, gårdejer, født 
d. 12.-12.-1947, datter af Marga 
og Adser Birk, gift d. 29.-1.-1972 
med Nis Olesen, gårdejer, født d. 
7.-10.-1947, søn af Ella og Oluf 
Olesen. Parret har børnene: Ole, 
født d. 21.-12.-1972, Janne, født 
d. 19.-3.-1977, og Lasse, født d. 
9.-9.-1987.

M.O. har været på Gråsten Landbrugsskole. N.O. er medlem af bestyrelsen for SDM- 
race samt medlem af forretningsudvalget for Sønderjysk Kvægavlsforening. Parret er 
3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1901, og blev overtaget d. 
1.-7.-1971 fra N.O.'s far.
Ejendomsskyld 2.300.000. Areal 80 ha., deraf tilkøbt 25 ha. Der er forpagtet yder
ligere 5 ha.
Stuehuset er opført i 1870 og restaureret i 1975-78. Kvægstald opført 1959 efter 
brand og udvidet i 1962, ungkvægstald opført 1976, lade 1962, foderlade 1979 og 
maskinhus 1974, desuden er der indendørs køresilo. Gården bliver drevet med en besæt
ning bestående af 70 årskøer, 75 ungdyr og 35 slagtekalve af racen SDM. Planteproduk
tionens salgsafgrøde er byg. Der er 2 traktorer. Maskinstation bruges til høst og til 
roer. På gården er ansat 1 medhjælper.

HØJSETVEJ 3, HØJSET, 6534 
AGERSKOV, tlf. 74-833347.
LEIF PETERSEN, gårdejer, født 
d. 11.-4.-1949, søn af Karlene og 
Kresten Petersen, gift d. 17.-2.- 
1973 med Margit Reinhardt, hus
mor, født d. 8.-8.-1951, datter 
af Gerda og Paul Reinhardt. Par
ret har børnene: Tina, født d. 
1.-8.-1973, og Carsten, født d. 
16.-3.-1976.
L.P. har været på Gråsten Land
brugsskole. Han overtog gården, som har været i slægtens eje siden 1946, i maj 1974 
fra faderen.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 47 ha., heraf tilkøbt 23 ha.
Stuehuset er opført i 1932. Kvægstald opført 1932 forandret til kalve og køer i 1974, 
kvægstald opført 1974, kombineret maskinhus og foderlade 1980 og udvidet 1987, gyl
letanke opført 1974 og 1987, udendørs køresilo 1987. Gården bliver drevet med en 
besætning bestående af 64 årskøer og 90 ungdyr af racen SDM, desuden er der 2 
rideheste. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 3 traktorer og 1 markvan
dingsanlæg. På gården er ansat 1 praktikant.

HØJSETVEJ 6, HØJSET, 6534 AGERSKOV, tlf. 74-833435.
PETER JØRGENSEN IVERSEN, gårdejer, født d. 28.-1.-1946, søn af Anne Margrethe 
og Martin Iversen, gift d. 26.-4.-1969 med Karin Helene Frost, plejehjemsassistent, 
født d. 28.-4.-1949, datter af Kathrine Louise og Hans Nielsen Frost. Parret har 
børnene: Asger, født d. 1.-2.-1971, Merete, født d. 1.-6.-1974, og Hans Eli, født d. 
4.-1.-1982.
P.J.I. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården i marts 1969 fra 
Christian Esbensen.
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den bliver drevet med en besætning bestående af

Ejendomsskyld 1.650.000. Areal 
31 ha., deraf tilkøbt 3 ha. Der er 
forpagtet yderligere 4 ha.
Højsetvej 6's stuehus er opført i 
1938, moderniseret og udvidet i 
1988. Gammel kvægstald opført 
1938 og moderniseret i 1987, 
nyere kvægstald opført 1987, ung
kvægstald med spalter opført ca. 
1965, kombineret foderlade og 
maskinhus 1974, gylletank 1974 
og udendørs køresilo 1985. Går- 

60 årskøer og 70 ungdyr af racen
SDM. Der er 2 traktorer, markvandingsanlæg samt grønthøster.

HØJSETVEJ 11, "THIMS- 
GÄRD", MELLERUP, 6534 
AGERSKOV, tlf. 74-833267. 
GEORG STENSEN, gårdejer, 
født d. 3.-12.-1925, søn af 
Ditte og Sten Kristian 
Stensen, gift d. 27.-7.-1957 
med Didde Petersen, hus
mor, født d. 15.-6.-1933, 
datter af Else og Hans 
Petersen. Parret har søn
nerne: Harry, født d. 5.- 
1.-1960, samt tvillingerne Walter og Rudolf, født d. 2.-1.-1961.
G.S. overtog gården i 1962 fra Jørgen Thim.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 37 ha. Der er forpagtet yderligere 37 ha.
Stuehuset er opført i 1700. Kvægstald opført 1920 ombygget i 1966 og genopført efter 
brand i 1971, lade opført 1920 og ombygget 1971, maskinhus opført 1954 og tilbygget 
1974. Gården bliver drevet med en besætning bestående af 7 moderfår samt lidt høns. 
Der er 2 traktorer og kornsilo.

HØLLESKOVVEJ 3, HØLLESKOV, 
6520 TOFTLUND, tlf. 74-831712. 
OLE BRINK, husmand, født d. 
28.-4.-1935, søn af Sørine og An
ton Brink, gift d. 13.-2.-1960 
med Ingrid Kusk, udearbejdende, 
født d. 3.-7.-1935, datter af An
na og Anton Kusk. Parret har 
sønnerne: Anker, født d. 2.-7.- 
1960, Ken, født d. 13.-11.-1964, 
og Per, født d. 4.-10.-1966. 
O.B. er vurderingsinspektør for

D.L.R. Han har været på Høng Landbrugsskole, samt merkonomkursus for driftsøkono
mi. O.B. er næstformand for De samvirkende Sønderjyske Husmandsforeninger, for
mand for D.S.H., regnskabsformand for H.V.H., samt medlem af flere udvalg for 
Husmandsforeningen og formand for Samfundskontaktudvalget for Sønderjyllands Amt. 
O.B. overtog gården d. 1.-2.-1960 fra Peter Hansen.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 22 ha., heraf tilkøbt 7 ha. 0,4 ha. er skov og krat. Der 
er forpagtet yderligere 6,8 ha.
Stuehuset er opført ca. 1880 og restaureret 1977. Kvægstald opført 1880, modernise
ret og udvidet 1963-67 og forandret 1977-78, svinestald opført 1965, kombineret lade 
og maskinhus 1978-79. Gården bliver drevet med en årlig slagtesvineproduktion på 
1.100 stk. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, hvede og maltbyg. Der er 2 
traktorer, plansilo, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr.
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1.-3.-1984 fra Anne og Kristian Sørensen.

HØLLESKOVVEJ 5, HØLLESKOV, 
6520 TOFTLUND, tlf. 74-830152. 
HANS HENNING HOLLÆNDER, 
gårdejer, født d. 28.-2.-1955, søn 
af Ellen Bak og Peder Hansen 
Hollænder.
H.H.H. er kvægbrugsassistent, 
han har været på Kærhave 
Grundskole, Nordisk Landbrugsskole 
og Vejlby Landbrugsskole, hvor 
han er uddannet landbrugstekni
ker. H.H.H. overtog gården d.

Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 33,7 ha., derudover er der forpagtet 18,2 ha.
Stuehuset er opført 1842 og restaureret med nye vinduer i 1990. Kvægstald opført 
1909, svinestald 1947 og forandret til ungkvæg i 1990, lade opført 1939 og maskinhus 
1940. Gården bliver drevet med en besætning bestående af 13 ungdyr og 25 stude af 
racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede, havre, ærter, hestebøn
ner, grøntpiller, græs og lucerne. Der er 2 traktorer, kornsilo, plansilo med varm og 
kold lufts portionstørreri.

HØLLESKOVVEJ 7, HØLLESKOV, 6520 TOFTLUND, tlf. 74-831859.
KJELD LARSEN, landmand, født d. 9.-1.-1930, søn af Karen og Johannes Larsen.
K.L. har været på Fyns Husmandsskole. Han overtog gården d. 1.-1.-1960 fra Jens 
Oiling.
Ejendomsskyld 740.000. Areal 23,3 ha., deraf tilkøbt 9,5 ha.
Stuehuset er opført ca. 1930. Kvægstald opført ca. 1930 og moderniseret 1969, lade 
opført 1930 forandret til ungkvæg i 1964 og maskinhus opført 1964. Gården bliver dre
vet med en besætning bestående af 18 årskøer, 22 ungdyr og 9 slagtekalve af racen 
SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 2 traktorer samt portions
tørreri.

HØLLESKOVVEJ 13, HØLLESKOV, 6520 TOFTLUND, tlf. 74-831462.
ARNOLD SCHMIDT, gårdejer, født d. 27.-8.-1922, søn af Kathrine og Mads Schmidt. 
A.S. har været på Hillerød Højskole med landbrugsfag. Han overtog gården i 1957 fra 
Hans Bruun.
Ejendomsskyld 970.000. Areal 22 ha., de 21 ha. er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1878 og restaureret med nyt tag i 1958. Kombineret kvæg- og 
svinestald opført 1962 og maskinhus 1986. Der er 2 traktorer, kornsilo samt varm og 
kold lufts tørreri.

JÆGERLUNDVEJ 1, "JÆGERS
LYST", JÆGERSLUND, 6541 
BEVTOFT, tlf. 74-519196.
GODTFRED APPEL RIIS, gård
ejer, født d. 20.-11.-1940, søn af 
Margrethe og Peter Riis, gift d. 
7.-6.-1965 med Gudrun Lange, 
medhjælpende hustru, født d. 6.- 
1.-1946, datter af Jakobine og 
Andreas Lange. Parret har børne
ne: Elisabeth, født d. 10.-8.-1967, 
Margrethe, født d. 21.-7.-1968,
Peter, født d. 20.-3.-1974, og Birgitte, født d. 9.-1.-1976.
G.A.R. har været på Lutters Missions Højskole med landbrugsfag, han er formand for 
Den kristlige Friskole i Agerskov. G.A.R. er 4. generation på gården, som har været i 
slægtens eje siden 1882, og blev overtaget d. 1.-1.-1965 fra faderen.
Ejendomsskyld 1.550.000. Areal 62 ha., deraf tilkøbt 27 ha. 12 ha. er skov. Der er 
forpagtet yderligere 44 ha.
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Stuehuset er opført ca. 1850 og restaureret 1969-70. Kvægstald opført 1958 og for
andret til ungdyr i 1973, nyere kvægstald opført 1973, lade 1912, foderlade 1974 og 
maskinhus 1967. Gården bliver drevet med en besætning bestående af 35 årskøer, 50 
ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er vinter
byg, vinterhvede, raps og byg. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, markvandingsanlæg, 
kornsilo, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr.

1963, Inga, født d. 18.-2.-1968, og Preben, født d. 
P.R. er 4. generation på gården, som har været 
overtaget d. 1.-1.-1965 fra faderen.
Ejendomsskyld 920.000. Areal 41 ha., deraf

JÆGERLUNDVEJ 3, JÆGERLUND, 
6541 BEVTOFT, tlf. 74519197. 
PETER ROSENLUND, gårdejer, 
født d. 2.-12.-1928, søn af Ma
thilde og Christian Rosenlund, 
gift d. 6.-6.-1959 med Gerda Mik
kelsen, medhjælpende hustru, 
født d. 23.-9.-1932, datter af 
Ane og Lars Mikkelsen. Parret 
har børnene: Christian, født d. 
31.-3.-1960, Kurt, født d. 10.-5.- 
1961, Jørgen, født d. 10.-11.-

16.-10.-1970.
i slægtens eje siden 1859, og blev 

tilkøbt 13 ha. 1 ha. er skov.
Stuehuset er opført 1859 og restaureret 1959. Kvægstald opført 1908 og moderniseret 
med nyt tag 1956, nyere kvægstald opført 1974, lade 1913, maskinhus 1974 og gylle
tank 1974. Gården bliver drevet med en besætning bestående af 22 årskøer, 25 ungdyr 
og 10 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og rug. Der 
er 2 traktorer, markvandingsanlæg, plansilo samt halmfyr.

JÆGERLUNDVEJ 5, "JÆGER- 
LUNDHUS", JÆGERLUND, 6534 
BEVTOFT, tlf. 74-519210.
ELMO LANGE, gårdejer, født d. 
30.-6.-1951, søn af Helga og Jo
hannes Lange, gift d. 8.-1.-1977 
med Anne Marie Asmussen, bu
tiksassistent, født d. 31.-10.-1953, 
datter af Margrethe og Carl As
mussen. Parret har sønnerne: Jes
per, født d. 17.-11.-1977, og Ul
rik, født d. 13.-7.-1981.
E.L. har gået på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han er 3. generation på gården, som 
har været i slægtens eje siden 1907, og blev overtaget d. 31.-12.-1977 fra faderen. 
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 28,7 ha., derudover er der forpagtet 60 ha.
Stuehuset er opført i 1927. Kvægstalde er opført 1961 og 1968, ungkreaturstald 1980, 
foderlade 1974, lade 1927, maskinhus 1956 og gylletank 1974. Gården bliver drevet 
med en besætning bestående af 43 årskøer, 70 ungdyr og 25 slagtekalve af racerne 
SDM og kødkvægskrydsninger. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, byg, hvede 
og rug. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, markvandingsanlæg, kornsilo, varm og kold 
lufts tørreri samt halmfyr.

JÆGERLUNDVEJ 9, JÆGERLUND, 6541 BEVTOFT, tlf. 74-519198.
JOHANNES LANGE, gårdejer, født d. 21.-7.-1918, søn af Anne Margrethe og Magnus 
Georg Lange, gift d. 30.-10.-1945 med Helga Poulsen, husmor, født d. 30.-4.-1922, 
datter af Hanne Petrea og Lorens Poulsen. Parret har børnene: Magnus, født d. 
20.-10.-1946, og Elmo, født d. 30.-6.-1951.
J.L. har været på Fårevejle Højskole med landbrugsfag. Han forpagtede gården fra 
1945 til overtagelsen i 1957 fra faderen, den har været i slægtens eje siden 1908.
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Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 
28,3 ha., de 28 ha. er bortfor
pagte!.
3ægerlundvej 9's stuehus er op
ført i 1978. Kvægstald opført 
1928, lade 1912 og maskinhus 
1972. Der er kornsilo og elvar
me.

30RGENSBYVE3 7, 30RGENSBY, 6534 AGERSKOV, tlf. 74-833549.
ERIK ELNEFF, entreprenør, født d. 25.-1.-1945, søn af Erna og Marius Elneff, gift d. 
10.-11.-1973 med Lillian Bonde, husassistent, født d. 20.-5.-1949, datter af Else og 
Asmus Bonde. Parret har børnene: Benny, født d. 14.-3.-1974, og Bjarne, født d. 7.- 
9.-1976. E.E. overtog gården i 1973 fra forældrene.
Ejendomsskyld 440.000. Areal 5 ha.
Stuehuset er opført ca. 1910 og restaureret 1976. Hønsehus opført 1950 og lade 1975. 
Planteproduktionens salgsafgrøde er rug. Der er 1 traktor og 1 mejetærsker.

30RGENSBYVE3 12, "H03PILLEGÅRD", 30RGENSBY, 6534 AGERSKOV, tlf. 74- 
833944.
PETER KRISTENSEN, gårdejer, født d. 27.-8.-1960, søn af Helene og Ole Peter Kri
stensen, gift d. 19.-12.-1987 med 3enny Byskov 3eppesen, medarbejder på aktivitets
hus, født d. 21.-8.-1962, datter af Ruth og Vagn 3eppesen. Parret har sønnen 3acob, 
født d. 8.-12.-1988.
P.K. har været på Ladelund Grundskole og Bygholm Landbrugsskole. Parret overtog 
gården i juli 1985 fra Henry Madsen.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 80 ha., deraf tilkøbt 35 ha. 10 ha. er mose. Der er 
forpagtet yderligere 9 ha.
Stuehuset er opført ca. 1900 og restaureret 1960. Kvægstald opført 1964, udvidet 1976 
og atter udvidet og moderniseret 1987, ungkvægstald opført 1987, lade og maskinhus 
1976, foderhus 1987, gylletank og indendørs køresilo. Gården bliver drevet med en 
besætning bestående af 58 årskøer, 70 ungdyr og 35 slagtekalve af racen SDM. Plante
produktionens salgsafgrøder er vinterbyg, rug, byg og ærter. Der er 4 traktorer, 1 
mejetærsker og halmfyr. På gården er ansat 1 skoledreng og 1 medhjælper på deltid.

30RGENSBYVE3 13, 30RGENS- 
BY, 6534 AGERSKOV, tlf. 74- 
833283.
HOLGER MADSEN, gårdejer, 
født d. 13.-4.-1943, søn af Ka- 
thrina og Carl Madsen, gift d. 
25.-11.-1978 med Tove Lundby, 
sygehjælper, født d. 10.-11.-1954, 
datter af Margit og Andreas 
Lundby. Parret har børnene: Bir
gitte, født d. 6.-6.-1980, Boe, 
født d. 23.-4.-1983, og Bjarke, 
født 16.- 7.-1990.
H.M. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården, som har været i 
slægtens eje siden 1940, i 1972 fra forældrene.
Ejendomsskyld 850.000. Areal 22 ha., deraf tilkøbt 2 ha.
Stuehuset er opført ca. 1880 og restaureret i 1979. Kvægstald opført 1961, hønsehus 
1956, lade og maskinhus 1961. Gården bliver drevet med en besætning bestående af 20 
årskøer, 15 ungdyr og 10 slagtekalve af racen SDM. Der er 2 traktorer samt stald
varme til stuehus.
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JØRGENSBYVEJ 18, JØRGENS- 
BY, 6534 AGERSKOV, tlf. 74- 
833286.
OLE PETER KRISTENSEN, del
tids landmand, født d. 16.-6.-1926, 
søn af Birthe Marie og Peter 
Kristensen, gift d. 21.-10.-1950 
med Helene Kjerstine Dierichsen, 
født d. 23.-2.-1926, datter af 
Kjerstine og Asmus Dierichsen. 
Parret har børnene: Connie, født 
d. 11.-5.-1952, Erik, født d. 6.- 

8.-1954, og Peter, født d. 27.-8.-1960.
O.P.K. overtog gården i 1955 fra Johannes Scherming.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 23 ha., deraf tilkøbt 9 ha. Jorden er bortforpagtet. 
Stuehuset er opført før 1875. Kvægstald opført 1930, ungkvægstald 1971, svinestald 
1964, lade 1977 og maskinhus 1966. På gården er der 1 traktor, plansilo samt varm og 
kold lufts tørreri.

KIRKEBJERGVEJ 5, "KIRKE
BJERG", GØTTERUP, 6541 BEV
TOFT, tlf. 74-831066.
EJNAR LUDVIGSEN, gårdejer, 
født d. 18.-2.-1950, søn af Mer
rit og Aksel Ludvigsen, gift d. 
1.-6.-1974 med Bodil Larsen, 
gårdejer, født d. 15.-4.-1952, 
datter af Ingrid og Christian 
Larsen. Parret har børnene: Li
ne, født d. 9.-1.-1979, Rikke, 
født d. 28.-2.-1980, og Henrik, 
født d. 7.-7.-1989. E.L. har gået på Bygholm Landbrugsskole. Han er lokalrepræsentant 
i Landboforeningen N.H.R. Parret overtog gården, som har været i slægtens eje siden 
1935, i 1973 fra E.L.'s mor.
Ejendomsskyld 2.800.000. Areal 95 ha., deraf tilkøbt 45 ha. Der er forpagtet yder
ligere 20 ha.
Stuehuset er restaureret efter brand i 1928. Kvægstald opført 1974, svinestald 1978, 
gylletank 1987 og udendørs køresilo 1977. Gården bliver drevet med en besætning be
stående af 80 årskøer og 80 ungdyr af blandet race, desuden er der en slagtesvinepro- 
duktion på 1.700 stk. pr. år. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og byg. 
Der er 4 traktorer, 2 markvandingsanlæg, kornsilo, varm og kold lufts tørreri samt 
staldvarme til stuehuset. På gården er ansat 1 fodermester samt løse medhjælpere.

KIRKEBJERGVEJ 6, TIRSLUND, 6541 BEVTOFT, tlf. 74-831184.
PREBEN G ANDRUP, bestyrer, født d. 17.-2.-1955, søn af Edith og Poul Eigil Gandrup, 
gift d. 26.-12.-1989 med Birgit Mogensen, sygehjælper, født d. 26.-5.-1964, datter af 
Ruth og Preben Mogensen. Parret har børnene: Ann-Helene, født d. 3.-5.-1987, og 
Nicklas, født d. 19.-10.-1989.
P.G. har bestyret gården siden d. 15.-12.-1990 og er overtaget fra Erik Løbner. 
Gården ejes af Holmegårds Rugeri.
Stuehuset er opført i 1970'erne. Værksted og garage opført 1970, desuden er der 10 
kyllingehaller. Gården bliver drevet med en produktion af 38.000 kyllinger pr. gang, 
det er hønekyllinger, der bliver solgt videre som æglæggere. På gården er der 4 
fodersiloer.

KIRKEBJERGVEJ 10, TIRSLUND, 6541 BEVTOFT, tlf. 74-832016.
HENNING DREJER, gårdejer, født d. 7.-3.-1947, søn af Sigrid og Mathias Drejer, gift 
d. 21.-7.-1973 med Tove Thomsen, sygehjælper, født d. 28.-11.-1952, datter af Karen 
og Poul Thomsen. Parret har børnene: Jette, født d. 24.-6.-1975, Søren, født d. 24.-
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6.-1977, og Sens, født d. 18.-7.-1981.
H.D. har været på Riber Kjærgård Lndbrugsskole. Han overtog gården i 1972 fra Laust 
Rosenlund. Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 40,5 ha., deraf tilkøbt 11 ha. Der er for
pagtet yderligere 10 ha.
Stuehuset er opført 1899 og restaureret senest 1986. Kvægstald opført 1923 og moder
niseret og udvidet 1973-76, lade opført 1979, maskinhus 1984, gylletank 1987, desuden 
er der udendørs køresilo. Gården bliver drevet med en besætning bestående af 50 
årskøer, 55 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM, der er derudover 10 moderfår og 
1 pony. Planteproduktionens salgsafgrøde er ærter. Der er 3 traktorer, 1 markvan
dingsanlæg, plansilo samt varm og kold lufts tørreri.

KIRKEBJERGVEJ 13, LILLE ÅBØL, 6541 BEVTOFT, tlf. 74-832975.
NIELS NISSEN, gårdejer, født d. 2.-12.-1961, søn af Marianne og Knud Nissen, gift d. 
4.-6.-1983 med Ulla Leonhardt, køkkenleder, født d. 16.-5.-1962, datter af Ingeborg og 
Gerhard Leonhardt. Parret har børnene: Birgit, født d. 7.-1.-1983, og Henrik, født d. 
13.-9.-1985.
N.N. har gået på Kærgård Grundskole og Grindsted Landbrugsskole. Han overtog går
den d. 1.-3.-1982 fra faderen.
Ejendomsskyld 980.000. Areal 31,8 ha., deraf tilkøbt 13 ha. Der er desuden forpagtet 
7 ha. Stuehuset er opført 1880. Kvægstald opført 1959, udvidet 1966, 1984 og udvidet 
og moderniseret 1990, lade opført 1984, maskinhus med plads til ungkvæg opført 1990, 
gylletank 1990, desuden er der udendørs køresilo. Gården bliver drevet med en besæt
ning bestående af 54 årskøer, 60 ungdyr og 14 slagtekalve af racen SDM. Der er 2 
traktorer og markvandingsanlæg. En gang om måneden har N.N. husbondafløser.

KIRKEBJERGVEJ 20, ÅBØL, 6541 BEVTOFT, tlf. 74-832042.
SVEND ANDREASSON, landmand, født d. 28.-3.-1937, søn af Katrine og Jørgen An
dreasson, gift d. 2.-2.-1974 med Marie Chirstine Jepsen, planteskolemedhjælper, født 
d. 16.-7.-1936, datter af Johanne og Simon Jepsen. Parret har sønnen Torsten, født d. 
19.-7.-1963.
S.A. er fabriksarbejder ved Brødrene Gram. Han overtog gården i 1973 fra Alf Han
sen. Ejendomsskyld 380.000. Areal 8 ha.
Stuehuset er opført ca. 1830. Kvægstald opført 1988 og lade 1976. Gården bliver 
drevet med en besætning bestående af 14 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens 
salgsafgrøde er byg. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, markvandingsanlæg, plansilo 
med varm og kold lufts tørreri.

KIRKEBJERGVEJ 21, ÅBØL, 6520 TOFTLUND, tlf. 74-831670.
JENSINE SCHMIDT, gårdejer, født d. 12.-10.-1935, datter af Marie og Peter Mailund, 
gift d. 7.-7.-1956 med Truels Schmidt, født d. 25.-3.-1920, søn af Kjerstine og Niels 
Schmidt. Parret har børnene: Jens Peter, født d. 1.-5.-1958, Arne, født d. 6.-2.-1962, 
og Mie, født d. 8.-2.-1967.
J.S. er medlem af byrådet for Venstre samt menighedsrådskasserer. Hun overtog 
gården i 1967 fra faderen.
Ejendomsskyld 920.000. Areal 35,8 ha., deraf tilkøbt 7,5 ha. 4 ha. er eng.
Stuehuset er opført 1831, restaureret og udvidet i 1968. Kvægstald opført 1927, ud
videt og moderniseret 1968, garage og hønsehus opført 1953, lade 1978 og foderhus 
1984. Gården bliver drevet med en besætning bestående af 30 årskøer og 40 ungdyr af 
racen SDM, 1 årsso, 3 moderfår samt 2 avlshopper af racen Dansk Varmblod. Der er 4 
traktorer, 1 markvandingsanlæg, kornsilo, varm og kold lufts tørreri samt anpart i 
vindmølle. Maskinstation bruges til markarbejdet. På gården er der ansat 2 skole
drenge.

KIRKEBJERGVEJ 22, "ÅBØL FATTIGÅRD", ÅBØL, 6520 TOFTLUND, tlf. 74-831673. 
HERLUF POPP, landmand, født d. 5.-1.-1941, søn af Petra Kjerstine og Severin An
dreas Popp, gift d. 20.-6.-1975 med Helene Marie Dethlefsen, medhjælpende hustru, 
født d. 29.-5.-1950, datter af Helga og Iver Dethlefsen. Parret har sønnerne: Brian, 
født d. 11.-12.-1975, og Bjarne, født d. 22.-8.-1978.
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Herluf Popp er repræsentant i 
Midt Sønderjyllands Elselskab. 
Han overtog gården d. 28.-12.-1972 
fra faderen.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 
20 ha. Derudover er der forpag
tet 2 ha.
Stuehuset er opført 1975. Kvæg
stald ombygget 1962 og udvidet 
1972 og 1978, minkhuse opført 
1989, maskinhus 1985, chinchilla- 
huse 1987, desuden er der en 

lade. Gårdens gamle stuehus bliver brugt aftægtsbolig, det er opført ca. 1865. Gården 
bliver drevet med en besætning bestående af 14 årskøer og 14 ungdyr af racen Jersey 
krydset med SDM, samt 10 årsammekøer, 10 ungdyr og 5 slagtekalve af Limosine- 
krydsninger, desuden er der 40 minktæver, 50 chinchilla avlshunner samt 22 moderfår 
og 18 lam. Der er 3 traktorer, 1 bugseret mejetærsker, markvandingsanlæg samt varm 
og kold lufts plantørreri.

KIRKEBJERGVEJ 23, "MOSEGÅRDEN", ÅBØL, 6520 TOFTLUND, tlf. 74-831669. 
TONNY NISSEN BRODERSEN, gårdejer, født d. 18.-1.-1938, søn af Anne Marie og 
Antoni Brodersen.
T.N.B. er mindst 4. generation på gården, der blev overtaget i juli 1984 fra faderen. 
Ejendomsskyld 800.000. Areal 40 ha.
Stuehuset er opført ca. 1850 og restaureret med nyt tag i 1971. Kvægstald opført 
1923, svinestald 1961 og maskinhus 1961. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, 
raps, rug, vinterhvede, byg og vårbyg. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, markvanding
sanlæg, kornsilo samt varm og kold lufts tørreri.

KIRKHØJVEJ 5, 6520 TOFTLUND, tlf. 74-820098.
ANDERS NIELSEN BJERRE, gårdejer.
A.N.B. overtog gården i 1961 fra Nicolaos Hollesen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 33 ha., heraf tilkøbt 22 ha.
Stuehuset er opført 1987. Lade opført 1979. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg 
og hvede til fremavl.
A.N.B. har forpagtet gården Kærmosevej 5, 6520 Toftlund, fra faderen.

KJÆRGÅRDVEJ 2, "KJÆRGÅRD", 6520 TOFTLUND, tlf. 74-830061.
HANS KRISTIAN H0RLÜCK JESSEN, gårdejer, født d. 23.-2.-1959, søn af Grethe og 
Niels Peter Jessen, gift med Vibeke Terp-Hansen, hjemmesygeplejerske, født d. 
2.-2.-1956, datter af Kirsten og Otto Terp-Hansen. Parret har børnene: Søren, født d. 
21.-2.-1987, og Johanne, født d. 4.-4.-1989.
H.K.H.J. har været på Gråsten Grundskole og landbrugsskole. Han overtog gården, som 
har været i slægtens eje siden 1956, i 1987 fra forældrene.
Ejendomsskyld 3.760.000. Areal 97,2 ha. Derudover er der forpagtet 20 ha. 
Stuehuset er opført før 1700. Kvægstald opført 1968, udvidet og moderniseret i 1987, 
spaltestald til ungdyr opført 1980, lade 1924, maskinhus 1966 og gylletank 1969. Des
uden er der en medhjælperbolig opført i 1969. Gården bliver drevet med en besætning 
bestående af 75 årskøer, 85 ungdyr og 43 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er raps, byg og hvede. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo 
samt varm og kold lufts tørreri. På gården er ansat 1 fodermester og 1 medhjælper.

KJÆRGÅRDVEJ 6, "LEBECK", 6520 TOFTLUND, tlf. 74-831292.
NIS THORKILD JENSEN, gårdejer, født d. 25.-1.-1936, søn af Anna Marie og Jens 
Jensen, gift d. 16.-5.-1964 med Sonja Nielsen, gårdejer, født d. 18.-5.-1941, datter af 
Anna Marie og Osvald Nielsen. Parret har børnene: Henrik, født d. 8.-3.-1968, Tor
sten, født d. 29.-12.-1968, og Esben, født d. 12.-6.-1976.
N.T.J. er direktør for et eksportfirma af fiskeriudstyr, han har været på Ladelund 
Landbrugsskole. Parret er 5. generation på gården, som har været i slægtens eje siden
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1812, og som de overtog i januar 1964 fra N.T.J.'s forældre.
Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 48 ha., deraf tilkøbt 17 ha. 0,5 ha. er skov. 1,5 ha. er 
bortforpagtet.
Stuehus opført 1900 og restaureret efter brand i 1984. Kvægstald opført 1966, lade 
1978 og maskinhus 1986. På gården er der 140 par avlsduer af kødrace. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er ærter, maltbyg samt græs til piller. Der er 2 traktorer, 
plansilo, varm og kold lufts gaskorntørreri samt jordvarme.

KOKKENBORGVEJ 1, "KOKKEN
BORG", ARRILD, 6520 TOFT
LUND, tlf. 74-834207.
ANNE-MARIE PEDERSEN, gård
ejer, født d. 15.-9.-1942, datter 
af Ingeborg og Anders Jørgensen, 
gift d. 16.-9.-1989 med Henning 
Pedersen, maskinarbejder, født d. 
29.-1.-1936, søn af Kirstine Ma
rie og Henning Pedersen. Parret 
har børnene: Ingelise, født d. 
24.-12.-1965, Jan, født d. 9.-5.- 
2.-1.-1962, Carsten, født d. 16.- 

9.-1966, og Eva, født d. 29.-3.-1971.
A.M.P. er hjemmehjælper og er medlem af Menighedsrådet. Parret overtog gården i 
1961 fra Jakob Hansen.
Ejendomsskyld 850.000. Areal 22 ha., jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1973. Værksted opført 1973, maskinhuse 1969 og 1973.

KOLDINGVEJ 2, "HERRESTED- 
GAARD", 6520 TOFTLUND, tlf. 
74-831644.
JES J. KOLMOS, gårdejer, født 
d. 30.-2.-1914, søn af Christine 
og Laurids Jessen Kolmos, gift 
d. 26.-5.-1944 med Musse Jep
sen, husmor, født d. 11.-5.-1922, 
datter af Anni og Nis Jepsen. 
Parret har børnene: Hans Jørn, 
født d. 10.-6.-1948, Jess Holger, 
født d. 26.-11.-1951, og Anette, 
født d. 20.-10.-1956. J.J.K. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården 
d. 1.-6.-1961 fra Alfred og Lisbeth Ferslev.
Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 75 ha., der er frasolgt 25 ha. Jorden er bortforpagtet. 
Stuehuset er opført 1874. Ejendommen er flyttet ud på marken, stuehus opført 1978 
og maskinhus 1977, desuden er der en staldbygning med garage. Planteproduktionens 
salgsafgrøder er byg, raps, ærter, hvede og rug. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 
tårnsilo samt varm og kold lufts tørreri.

KREJSELVEJ 2, "KREJSEL", HJARTBROSKOV, 6541 BEVTOFT, tlf. 74-831997.
MARIUS NISSEN, landmand, født d. 14.-1.-1919, søn af Christine og Christine Elsa- 
beth Nissen, gift d. 20.-6.-1943 med Anne Dorthea Lunding, husmor, født d. 10.-9.- 
1921, datter af Maren Kjerstine og Marinus Lunding. Parret har børnene: Anna Dor
thea, født d. 28.-9.-1943, Kirsten, født d. 17.-2.-1947, Christian, født d. 31.-7.-1948, 
Sonja, født d. 22.-8.-19151, og Erik, født d. 29.-6.-1960.
M.N. har været på St. Restrup Husmandsskole. Han overtog gården i 1946 fra Sofus 
Beck. Ejendomsskyld 330.000. Areal 16 ha., heraf 2 ha. krat og skov.
Stuehuset er opført 1896. Kvægstald opført 1896 og lade 1896. Gården bliver drevet 
med en besætning bestående af 10 årsammekøer, 10 ungdyr og 5 slagtekalve af racen 
Hereford. Der er 1 traktor.
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KROVEJ 8, "ARRILD KRO", ARRILD, 6520 TOFTLUND, tlf. 74-834104.
SOLVEIG CHRISTINE PEDERSEN, kroejer, født d. 23.-11.-1947, datter af Ellen og 
Søren Pedersen, gift med Laurids Junker Hansen. Parret har sønnerne: Carsten, født 
d. 24.-6.-1967, Lars, født d. 25.-2.-1969, og Thorkild, født d. 2-3.-1971. 
S.C.P. overtog gården d. 16.-11.-1988 fra Hans Nicolaj Bergholt.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 27 ha., jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1856 og senest restaureret i 1988-89. Kombineret kvægstald og la
de opført 1950 og senere restaureret, hestestald og kørestald forandret til restaurant.

KRÜGERSVEJ 36A, "PRÆSTEGARDEN", 6541 BEVTOFT, tlf. 74-514322.
BEVTOFT, TIRSLUND PASTORAT.
Ejendomskyld 2.850.000. Areal 100 ha., deraf 50 ha. skov. 50 ha. er bortforpagtet. 
Stuehuset er opført ca. 1920 og restaureret 1988. Kombineret kvæg- og svinestald 
opført 1920, er udlejet til opdræt af chinchillaer, lade opført 1920.

KVINDLUNDVEJ 8, "KVINDLUND", 
BOVLUND, 6240 LØGUMKLOSTER, 
tlf. 74-777342.
MORTEN NIELSEN, gårdejer, 
født d. 30.-5.-1947, søn af Sabine 
og Ejner Nielsen, gift d. 7.-7.-1973 
med Lene Mikkelsen, medhjælpende 
hustru, født d. 14.-12.-1949, dat
ter af Marie og Enevold Mikkel
sen. Parret har børnene: Søren, 
født d. 26.-12.-1980, Bente, født 
d. 19.-2.-1984, og Carsten, født 
d. 16.-5.-1987.

M.N. har været på Grindsted Landbrugsskole. Han er medlem af repræsentantskabet 
for Sønderjysk Kvægavlsforening, medlem af repræsentantskabet for Nr. Rangstrup 
Landboforening og medlem af repræsentantskabet for Slagteri Syd. M.N. overtog 
gården i 1972 fra Chathrine og Christian Schmidt.
Ejendomsskyld 2.050.000. Areal 60 ha., deraf tilkøbt 27 ha. 3,5 ha. er forpagtet.
Stuehuset er opført 1910 og restaureret med nye vinduer og tagkonstruktion i 1983. 
Ældre kvægstald opført 1920 og forandret til ungkvæg i 1977, nyere kvægstald opført 
1977, kombineret lade og maskinhus 1984, foderhus 1988, gylletank 1979 og udendørs 
køresilo 1984. Gården bliver drevet med en besætning bestående af 47 årskøer, 60 
ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er frøgræs, 
fremavlsbyg og hvede. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, markvandingsanlæg, kornsilo 
samt varm og kold lufts tørreri.

KÆRMOSEVEJ 5, "KÆRMOSEGÅRD", STENDERUP, 6520 TOFTLUND, tlf. 74-832566. 
ANDERS NIELSEN BJERRE, gårdejer, født d. 18.-7.-1939, søn af Marie og Christian 
Ludvig Bjerre, gift d. 2.-12.-1961 med Anne Margrethe Fogtmann, husmor, født d. 
19.-3.-1940, datter af Anne Botilla og Jes Peter Fogtmann. Parret har sønnen Chri
stian, født d. 10.-2.-1964.
A.N.B. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han er 5. generation på gården, der 
blev overtaget i 1972 fra faderen.
Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 47 ha., deraf tilkøbt 10 ha.
Stuehuset er opført 1868 og senest restaureret i 1974. Kostald opført 1951 og udvidet 
med lade 1954, ny kostald opført 1972 og restaureret 1988, lade med foderlade opført 
1985, maskinhus opført 1977, gastæt silo 1985, gylletanke 1978 og 1986, indendørs 
køresilo 1985. Gården bliver drevet med en besætning bestående af 70 årskøer, 100 
ungdyr og 40 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter 
samt byg og hvede til fremavl. Der er 5 traktorer, 2 markvandingsanlæg og halmfyr. 
Siden 1987 har sønnen Christian forpagtet gården.
CHRISTIAN BJERRE, forpagter, født d. 10.-2.-1964, søn af Anne Margrethe og Anders 
Nielsen Bjerre, gift d. 29.-7.-1988 med Susanne Thøisen, husmor, født d. 7.-6.-1965, 
datter af Anne Frisk og Holger Jørgensen Thøisen. Parret har børnene: Annegrethe,
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født d. 9.-2.-1988, og Anders, født d. 3.-5.-1989.
C.B. har været på Tønder og Bygholm landbrugsskoler. Han har desuden været 6 måne
der i USA og i 1986 var han i Libien på en kvægfarm. Kirkhøjvej 5, 6520 Toftlund er 
med i forpagtningen.

20.-11.-1960, Gunnar, født d. 9.-5.-1963, og Tove, født d.

KÆRMOSEVEJ 6, STENDE
RUP, 6520 TOFTLUND, 
tlf. 74-831482.
AXEL LARSEN, gårdejer, 
født d. 5.-5.-1930, søn af 
Olga og Niels Larsen, gift 
d. 28.-5.-1955 med Else 
Damm, medhjælpende hustru, 
født d. 2.-12.-1931, datter 
af Ingeborg og Mathias 
Damm. Parret har børne
ne: Irene, født d. 18.-9.- 
1958, Henning, født d.

19.-1.-1966.
A.L. er truckfører. Han har været på Fyns Stifts Husmandsskole. A.L. overtog gården 
d. 1.-10.-1955 fra Anders Willadsen.
Ejendomsskyld 660.000. Areal 18,4 ha., deraf tilkøbt 2,5 ha. 2 ha. er skov. Jorden er 
bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1740 og restaureret i 1962. Kvægstald opført 1930 og udvidet 
1957 og 1974, kalvehus opført 1974, maskinhuse opført 1958 og 1965, det sidste er 
udvidet i 1978, lade opført 1960 og forandret til svin i 1968. Der er 4 traktorer, 1 
markvandingsanlæg og kombifyr. For 3 år siden blev 70-80 kreaturer kreaturer sat ud 
på grund af miljøproblemer.

KÆRMOSEVEJ 8, STENDERUP, 
6520 TOFTLUND, tlf. 74-831483. 
ANDREAS LANGE, boelsmand, 
født d. 18.-12.-1914, søn af Ane 
og Mads Petersen Lange, gift d. 
5.-6.-1945 med Maren Augusta 
Lau, husmor, født d. 16.-5.-1921, 
datter af Marie og Peder Lau. 
Parret har børnene: Peder, født 
d. 25.-11.-1948, og Mariane, født 
d. 6.-6.-1951.
A.L. overtog gården, som har 
været i slægtens eje siden 1942, d. 1.-11.-1944 fra svigerfaderen.
Ejendomsskyld 650.000. Areal 17 ha., deraf tilkøbt 3 ha. Jorden er bortforpagtet. 
Stuehuset er opført 1773 og restaureret flere gange, senest 1980. Kvægstald opført 
1773 og restaureret og udvidet i 1959, garage opført 1973, lade 1954 og maskinhus 
1970. Der er 1 traktor samt anpart i vindmølle.

LERSKOVVEJ 1, LERSKOV, 6534 AGERSKOV, tlf. 74-833797.
MOGENS KRISTENSEN, el-installatør, født d. 11.-5.-1958, søn af Grethe og Jens Kri
stensen, gift d. 23.-4.-1988 med Anne Frehr Sørensen, sygeplejerske, født d. 13.-11.- 
1964, datter af Frederikke (Rie) og Erik Sørensen. Parret har datteren Frederikke, 
født d. 9.-2.-1990.
M.K. overtog gården d. 15.-9.-1986 fra Frederik Post.
Ejendomsskyld 360.000. Areal 1,7 ha.
Stuehuset er opført 1923 og restaureret 1989. Kvægstald opført 1917, hønsehus ca. 
1940 og maskinhus 1930. Der er halmfyr.
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LERSKOVVEJ 2, LERSKOV, 6534 AGERSKOV, tlf. 74-833638.
KAJ SOMMERLUND, gårdejer, født d. 25.-3.-1945, søn af Karen og Jacob Peter Som
merlund, gift d. 8.-11.-1969 med Inge Lise Post, servitrice, født d. 3.-1.-1950, datter 
af Rigmor og Frederik Post. Parret har børnene: Pia, født d. 10.-5.-1971, Manuela, 
født d. 18.-12.-1973, og Gert, født d. 24.-1.-1975.
K.S. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården i 1976 fra Peter Frej. 
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 40 ha., deraf tilkøbt 16 ha. Der er forpagtet 
yderligere 15 ha.
Stuehuset er opført 1910 og restaureret 1977. Kvægstald opført 1910, moderniseret 
1976 og udvidet 1980, gylletank opført 1987. Gården bliver drevet med en besætning 
bestående af 68 årskøer og 80 ungdyr af racen SDM, samt 2 årsammekøer og 2 ungdyr 
af kødrace. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 3 traktorer og markvan
dingsanlæg.

LERSKOVVEJ 4, LERSKOV, 6534 
AGERSKOV, tlf. 74-833373.
KRESTEN HANSEN SCHMIDT, 
gårdejer, født d. 1.-7.-1922, søn 
af Kathrine og Hans Laurids 
Schmidt, gift d. 30.-6.-161 med 
Margrethe Nansen, husmor, født 
d. 19.-11.-1934, datter af Juliane 
og Jes Nielsen Nansen.
K.H.S. har været på Gråsten 
Landbrugsskole. Han er 3. gene
ration på gården, der blev over

taget i 1959 fra faderen. Ejendomsskyld 670.000. Areal 17 ha.
Stuehuset er opført ca. 1890 og udvidet 1976. Kvægstald opført 1923, udvidet og 
moderniseret 1962, svinestald opført 1962 og lade 1960. Gården bliver drevet med en 
besætning bestående af 24 ungdyr, desuden er der 2 føl og 1 følhoppe, det er ride
heste. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 3 traktorer og kornsilo.

LILLEBJERGVEJ 1A, RANGSTRUP GÅRDE, 6534 AGERSKOV, tlf. 74-519275.
JØRGEN JESSEN, gårdejer, født d. 12.-9.-1953, søn af Kristine Andrea og Gustav 
Jessen, gift d. 4.-6.-1981 med Alice Haugaard Bossen, medhjælpende hustru, født d. 
19.-2.-1956, datter af Ida og Hans Peter Bossen. Parret har børnene: Helle, født d. 
14.-11.-1981, Charlotte, født d. 16.-2.-1983, Henrik, født d. 26.-8.-1984, og Vv, født d. 
3.-2.-1987. J.J. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han er 10. generation på går
den, der blev overtaget med halvpart i 1979 og resten i 1981 fra svigerfaderen.
Ejendomsskyld 2.600.000. Areal 43 ha. Derudover er der forpagtet 50 ha.
Stuehuset er opført ca. 1600. Svinestald opført 1951 og moderniseret 1979, 3 kyllinge
huse opført 1969, 1985 og 1987, ombineret maskinhus og lade opført 1984. Gården 
bliver drevet med en besætning bestående af 35 årssøer og en årlig produktion på 350 
solgte smågrise og 350 slagtesvin, desuden er der 40 moderfår, og man har et opdræt 
af kyllinger på 100.000 stk. af gangen. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, 
raps og maltbyg. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo med varm og kold lufts 
tørreri. I sæsonen er der ansat medhjælper på gården.

LILLEBJERGVEJ 3, RANGSTRUP 
GÅRDE, 6534 AGERSKOV, tlf. 
74-519274.
HERLEV HANSEN, gårdejer, 
født d. 15.-2.-1936, søn af Chri
stine og Hans Hansen, gift d. 
8.-5.-1965 med Cathrine Winum, 
medhjælpende hustru, født d. 
28.-11.-1944, datter af Hanne og 
Adolph Winum. Parret har bør
nene: Kirsten, født d. 15.-7.-
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1967, Torben, født d. 15.-2.-1970, og Finn, født d. 31.-12.-1971.
H.H. har været pä Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården, som har været i slæg
tens eje siden 1924, i 1962 fra faderen.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 64 ha., deraf 10 ha. eng.
Stuehuset er opført før 1800 og restaureret senest 1970. Kvægstald opført 1912 mo
derniseret 1963 og udvidet 1976, svinestald opført 1910, udvidet og forandret til kalve 
1962, lade opført 1930 bruges i dag til maskinhus, foderlade opført 1989, gylletank 
1978, desuden er der 3 indendørs køresiloer. Gården bliver drevet med en besætning 
bestående af 52 årskøer, 60 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktio
nens salgsafgrøde er maltbyg. Der er 3 traktorer, kornsilo samt varm og kold lufts 
tørreri.

LILLEB3ERGVE3 4, RANGSTRUP MARK, 6534 AGERSKOV.
MARIUS ANDRESEN, gårdejer, født i 1905.
M.A. overtog gården, som har været i slægtens eje fra 1660, i 1937 fra Marie 
Kathrine Andresen.
Areal 40. Stuehuset er opført 1951. Kvægstald og svinestald begge opført i 1951.

LILLE OKSGÅRDVE3 1, LILLE 
OKSGÄRD, 6534 AGERSKOV, 
tlf. 74-669353.
HENNING LUND, gårdejer, født 
d. 2.-3.-1943, søn af Maja og 
Christian Lund, gift d. 13.-7.- 
1968 med Inger-Lise Poulsen, 
født d. 25.-4.-1946, datter af 
Pouline og Emanuel Poulsen. 
Parret har børnene: Ulla, født d. 
19.-12.-1968, Torben, født d. 
22.-10.-1971, og Mette, født d. 
22.-1.-1976.

H.L. overtog gården, som har været i slægtens eje siden 1932, i 1970 fra faderen. 
Ejendomsskyld 980.000. Areal 29 ha., deraf tilkøbt 10,5 ha. 5,5 ha. er bortforpagtet. 
Stuehuset er opført 1932 og restaureret 1973. Kombineret kvæg- og svinestald opført 
1932 forandret til svin i 1970 og udvidet 1973, svinestald opført 1970, foderlade 1949 
og maskinhus 1984. Gården bliver drevet med en besætning bestående af 22 årssøer og 
en årligt produktion på 380 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der 
er 2 traktorer, kornsilo samt kold lufts tørreri.

LINDHOLMVE3 3, LINDHOLM, 6520 TOFTLUND, tlf. 74-831840.
VILLY 3OHANSEN.
V.3. overtog gården d. 1.-1.-1990 fra Teodor Petersen.
Ejendomsskyld 750.000. Areal 19,6 ha.
Stuehuset er opført 1952. Kombineret kvæg- og svinestald opført 1952 og lade 1952.
V.3. ejer og driver desuden gården Lindholmvej 4, Lindholm, 6520 Toftlund.

LINDHOLMVE3 4, LINDHOLM, 6520 TOFTLUND, tlf. 74-831840.
VILLY 3OHANSEN, gårdejer, født d. 6.-4.-1948, søn af Kathrine og Henrik 3ohansen, 
gift d. 19.-5.-1972 med Kirsten Nielsen, hjemmehjælper, født d. 2.-4.-1951, datter af 
Kirstine og Nicolai Nielsen. Parret har sønnerne: 3esper, født d. 15.-9.-1973, og 3ørn, 
født d. 22.-10.-1976.
V.3. er sekretær i Husmandsforeningen Nr. Rangstrup samt i bestyrelsen i Haderslev 
og Åbenrå Amts Indkøbsforening. Han overtog gården d. 1.-8.-1977 fra sin bedstefar 
Peter 3ohansen.
Ejendomsskyld 1.750.000. Areal 38 ha., deraf tilkøbt 21 ha. 0,5 ha. er plantage. Der er 
forpagtet yderligere 22 ha.
Stuehuset er opført før 1900, restaureret 1970 og udvidet 1985. Kvægstald opført 
1979, ungkvæg- og kalvestald 1984, lade 1981, maskinhus 1990, gylletank 1981, des
uden er der udendørs køresilo. Gården bliver drevet med en besætning bestående af 52
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årskøer, 100 ungdyr og 45 slagtekalve af racerne SDM og RDM. Planteproduktionens 
salgsafgrøder er byg, hvede og ærter. Der er 4 traktorer og 1 markvandingsanlæg. På 
gården er ansat 1 medhjælper.
V.J. ejer og driver desuden gården Lindholmvej 3, Lindholm, 6520 Toftlund.

LØGUMKLOSTER VEJ 8, "SKIBELUNDGÅRD", 6535 BRANDERUP, tlf. 74-835118. 
NIELS HØRLlJCK, gårdejer, født d. 24.-3.-1955, søn af Anne og Anders Hørliick, gift 
d. 28.-5.-1982 med Elsebeth Andersen, hjemmesygeplejerske og medhjælpende hustru, 
født d. 18.-1.-1956, datter af Celia og Johannes Andersen. Parret har døtrenes Anne 
Louise, født d. 9.-7.-1983, Merete, født d. 2.-2.-1986, og Celia, født d. 17.-11.-1988. 
N.H. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-1.-1978 fra mor
faderen Christian Petersen.
Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 68 ha., deraf tilkøbt 4,5 ha.
Stuehuset er opført 1912 og restaureret 1982-88. Kvægstald opført 1890 og senere 
forandret til søer, svinestald opført før 1900 og forandret til løbestald 1990, farestald 
opført 1979, maskinhus 1983, desuden er der lade og kontainer til 200 smågrise. Går
den bliver drevet med en besætning bestående af 200 årssøer og en årlig produktion 
på 4.500 solgte smågrise, desuden er der 5 årsammekøer og 5 ungdyr af racerne DRK 
og Limousine, derudover er der 3 moderfår. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps 
og ærter. Der er 2 traktorer, andel i mejetærsker, kornsilo, varm og kold lufts tørreri 
samt halmfyr.

LØGUMKLOSTERVEJ 12, "LANDSIG", LANDSIG, 6535 BRANDERUP, tlf. 74-835165. 
JOHAN NIELSEN, gårdejer, født d. 23.-7.-1940, søn af Christine og Thomas Nielsen, 
gift d. 20.-5.-1972 med Gerda Reinholdt, medhjælpende hustru, født d. 21.-11.-1947, 
datter af Ebba og Hakon Reinholdt. Parret har børnene: Thomas, født d. 7.-8.-1972, 
og Elke, født d. 9.-8.-1973.
J.N. har været på Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården d. 15.-8.-1969 fra 
Hugo Krogh. Ejendomsskyld 2.050.000. Areal 65 ha.
Stuehuset er opført 1902. Gammel svinestald ombygget til søer i 1970, svinestalde 
opført 1971 og 1976, maskinhus 1980, desuden er der en lade. Gården bliver drevet 
med en besætning bestående af 150 årssøer og en årlig produktion på 3.000 solgte 
smågrise, derudover er der 7 årsammekøer og 7 ungdyr af racen Hereford. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo 
samt varm og kold lufts tørreri. På gården er ansat 1 medhjælper.

MANDBJERG NORD 6, MAND
BJERG, 6520 TOFTLUND, tlf. 
74-831917.
PETER MORTENSEN, fritidsland
mand, født d. 25.-3.-1955, søn af 
Anette og Olaf Mortensen, gift 
d. 29.-12.-1980 med Birgitte Slot 
Ulstrup, bibliotekar, født d. 29.- 
12.-1957, datter af Karla og Jens 
Peter Ulstrup. Parret har børne
nes Hans, født d. 19.-12.-1985, 
Anne, født d. 10.-2.-1988, og

Mette, født d. 27.-10.-1989.
P.M. er landinspektør. Parret overtog gården i 1985 fra Birgit og Lars Hagemann. 
Ejendomsskyld 660.000. Areal 10 ha., deraf 2 ha. eng.
Stuehuset er opført 1928 og restaureret i 1970'erne. Lader opført 1975 og 1981. Plan
teproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede, raps og ærter. Der er 1 traktor, plansilo, 
varm og kold lufts tørreri samt halmfyr.

MANDBJERG NORD 8, RURUP, 6520 TOFTLUND, tlf. 74-831283.
HANS CHRISTIAN HUUSMANN, deltidslandmand, født d. 30.-11.-1944, søn af Helene 
og Thorvald Huusmann, gift d. 14.-12.-1968 med Anne-Marie Præstholm, organist, født 
d. 26.-4.-1947, datter af Catharine og Poul Præstholm. Parret har sønnerne: Flem-
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ming, født d. 9.-4.-1971, og Benny, født d. 12.-12.-1977.
H.C.H. er maskinfører ved Nr. Rangstrup Kommune. Han overtog gården d. l.-ll.- 
1968 fra Ludvig Johansen.
Ejendomsskyld 490.000. Areal 8 ha., der er frasolgt 2 ha.
Stuehus opført 1929, moderniseret og udvidet i 1979. Kombineret kvæg- og svinestald 
samt lade opført 1929. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede og raps. Der 
er 1 traktor, plansilo med varm og kold lufts tørreri samt træfyr.

S.S. er chauffør for KFK. Han overtog gården

MANDBJERG SYD 3, "BREMER
HOLM", MANDBJERG, 6520 
TOFTLUND, tlf. 74-835270. 
SVEND SCHULTZ, gårdejer, født 
d. 6.-10.-1942, søn af Ingeborg 
og Andreas Schultz, gift med 
Ingrid Heinsen, hjemmehjælper, 
født d. 14.-8.-1942, datter af Ilse 
og Jes Peter Heinsen. Parret har 
børnene: Henry, født d. 21.-4.- 
1963, Conny, født d. 1.-9.-1966, 
og Flemming, født d. 10.-9.-1969. 
d. 1.-8.-1973 fra Niels Jensen.

Ejendomsskyld 650.000. Areal 20 ha., deraf tilkøbt 9 ha.
Stuehuset er opført 1926. Kvægstald opført 1926 og udvidet 1949, lade opført 1926 og 
udvidet 1949. Gården bliver drevet med en besætning bestående af 10 årsammekøer, 
12 ungdyr, 8 slagtekalve og 1 avlstyr af racen Simmentaler, desuden er der 1 ridehest. 
Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og hvede. Der er 2 traktorer.

MANDBJERG SYD 4, MANDBJERG, 6520 TOFTLUND, tlf. 74-835158.
CHRISTIAN CHRISTENSEN, husmand, født d. 24.-7.-1922, søn af Marie og Christian 
Christensen, samboende med Christine Tycksen, husmor, født d. 7.-7.-1922, datter af 
Inger og Emil Tycksen. Parret har børnene; Günther, født d. 16.-6.-1945, Gurli, født d. 
28.-3.-1953, Eva, født d. 18.-6.-1956, Else, født d. 12.-6.-1958, og Hella, født d. 
30.-9.-1964.
C.C. har været kommunalbestyrelsesmedlem i 28 år. Han overtog gården, som har 
været i slægtens eje siden d. 1.-4.-1926, d. 14.-3.-1945 fra faderen.
Ejendomsskyld 570.000. Areal 11 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1926 og ombygget efter brand i 1954. Kombineret kvæg- og svine
stald opført 1954 og maskinhus 1948. Der er 1 traktor.

MANDBJERG SYD 10, MANDBJERG, 6520 TOFTLUND, tlf. 74-835460.
HANS JØRGEN JUHL, murermester, født d. 15.-10.-1952, søn af Astrid og Jacob 
Juhl, gift d. 31.-5.-1974 med Lis Jessen, kontorassistent, født d. 29.-3.-1952, datter af 
Inge og Christian Jessen. Parret har sønnerne: Palle, født d. 25.-3.-1978, og Rasmus, 
født d. 9.-10.-1985.
H.J.J. overtog gården d. 1.-2.-1986 fra Kathrine Petersen.
Ejendomsskyld 680.000. Areal 9 ha.
Stuehuset er opført 1937 og restaureret 1986. Kombineret kvæg- og svinestald opført 
1937, svinestald opført 1937 omforandret til hestebokse i 1986, maskinhus opført 1986, 
desuden er der en garage. Gården bliver drevet med en besætning bestående af 3 års
ammekøer, 1 ungdyr og 1 slagtekalv af kødkvægsrace, samt 1 følhoppe, 1 føl og 2 
heste. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og hvede. Der er 1 traktor.

MANDBJERGVEJ 3, "MANDBJERGGÅRD", MANDBJERG, 6520 TOFTLUND, tlf. 
74-832881.
JENS L. BRAM RAUN, gårdejer, født d. 19.-12.-1937, søn af Kathrine og Jes M. Bram 
Raum, gift d. 27.-7.-1963 med Lizzi Vincent Jensen, husmor, født d. 15.-12.-1935, 
datter af Emmy og Poul Jensen. Parret har børnene: Michael, født d. 8.-6.-1964, 
Morten, født d. 29.-4.-1968, Torben, født d. 22.-9.-1970, og Charlotte, født d. 
29.-4.-1974.
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Jens L.B. Raun driver handels
virksomhed med kreaturer. Han 
overtog gården d. 5.-11.-1981 fra 
Hans Henrik Rolskov.
Ejendomsskyld 3.350.000. Areal 
108 ha., deraf tilkøbt 10,5 ha. 
Der er forpagtet yderligere 10,5 
ha.
Stuehuset er opført 1909. Kvæg
stald opført 1984, lade 1984, ma
skinhus 1974 og gylletank 1984. 
Gården bliver drevet med en be

sætning bestående af 100 ungdyr og 100 slagtekalve af kødkvægsrace. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er raps, ærter, hvede samt sommer- og vinterbyg. Der er 3 trak
torer, 1 mejetærsker, 1 rendegraver, plansilo, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr 
til bigballer. På gården er ansat 1 medhjælper.

MELLERUPVEJ 10, MELLERUP, 
6534 AGERSKOV, tlf. 74-833168. 
MARIE MARKUSSEN, gårdejer, 
født d. 17.-1.-1923, datter af 
Anne og Christian Lassen, gift 
d. 11.-3.-1949 med Sigfred Mar
kussen, født d. 16.-6.-1918, søn 
af Poulline og Christen Markus
sen. Parret har børnene: Eva 
Andrea, født d. 20.-12.-1949, El
la Asta, født d. 10.-4.-1953, Ar
ne Christen, født d. 13.-6.-1955, 
og Peter, født d. 21.-3.-1958. M.M. overtog gården, som har været i slægtens eje 
siden 1942, d. 1.-5.-1954 fra faderen.
Areal 17 ha., jorden er bortforpagtet.
Stuehus opført ca. 1850 og restaureret 1958. Hønsehus opført 1957 og forandret til 
kalve 1973, kvægstald udvidet 1968, maskinhus opført 1955 og senere udvidet, lade 
udvidet 1960. Der er 2 traktorer og halmfyr.

MELLERUPVEJ 11, 6534 AGERSKOV, tlf. 74-833234.
REINER GRØNVOLD, gårdejer, født d. 5.-8.-1948, datter af Dinne og Hans Grønvold, 
gift d. 9.-10.-1971 med Anne Marie Clausen, kontorassistent, født d. 24.-11.-1949, 
datter af Elly og Peter Clausen. Parret har børnene: Gert, født d. 5.-5.-1975, og 
Claus, født d. 11.-6.-1979.
R.G. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han er 5. generation på gården, der blev 
overtaget i 1971 fra faderen.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 54 ha., deraf tilkøbt 11 ha., der er frasolgt 6 ha. 4 ha. 
er eng.
Stuehuset er opført 1951. Kvægstald opført 1951 og moderniseret 1974, lade opført 
1951, maskinhus 1973, gylletank 1974 og udendørs køresilo 1975. Gården bliver drevet 
med en besætning bestående af 50 årskøer, 60 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM. 
Der er 3 traktorer, markvandingsanlæg, kornsilo, varm og kold lufts tørreri samt 
staldvarme til stuehus.

MELLERUPVEJ 12, "BAKKEGÅRDEN", MELLERUP, 6534 AGERSKOV, tlf. 74-833495. 
EGON JEPPE KJÆR, søn af Laura og Hans Kjær, gift d. 9.-12.-1967 med Anne Marie 
Lautrup, medhjælpende hustru, født d. 2.-3.-1943, datter af Ingeline og Jens Lautrup. 
Parret har børnene: Hans Henrik, født d. 6.-2.-1970, Poul Erik, født d. 13.-1.-1972, og 
Lars, født d. 28.-12.-1977.
E.J.K. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården i 1967 fra Niels 
Nielsen.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 37 ha., deraf tilkøbt 17 ha. 18 ha. er bortforpagtet.
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Stuehuset er opført 1974. Kvægstald opført 1965, ungkvægstald 1970, svinestald 1979, 
maskinhus 1982, gylletank 1988, desuden er der maskinhus og værksted i det gamle 
stuehus. Gården bliver drevet med en besætning bestående af 29 årskøer, 30 ungdyr og 
20 slagtekalve af racen SDM, der er en produktion på 1.200 slagtesvin pr. år samt 50 
høns. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, hvede og byg. Der er 3 traktorer, 1 
mejetærsker, markvandingsanlæg, kornsilo og plansilo, begge med varm og kold lufts 
tørreri, samt staldvarme til stuehus. Den ene søn er medhjælper på gården.

MELLERUPVEJ 33, "APPELGÅRD", MELLERUP, 6534 AGERSKOV, tlf. 74-833175. 
ANDREAS PETERSEN, gårdejer, født d. 11.-1.-1955, søn af Carla og Hans Bojsen 
Petersen, samboende med Birgit Trillingsgaard, lærer, født d. 4.-1.-1953, datter af 
Mary og Ove Trillingsgaard. Parret har børnene: Anne, født d. 7.-10.-1988, og Peter, 
født d. 26.-10.-1990.
A.P. er tækkemand og har været på Gråsten Landbrugsskole. Han er 12. generation på 
gården, som har været i slægtens eje siden 1697, og blev overtaget d. 1.-1.-1977 fra 
faderen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 32 ha., deraf 1 ha. skov og mose.
Stuehuset er opført 1850, udvidet og moderniseret 1980. Lade opført 1933 og maskin
hus 1988. På gården har man 10 moderfår. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, 
byg, hvede og rug. Der er 2 traktorer, halvpart i mejetærsker og plansilo med varm 
og kold lufts tørreri.

MERGELLANDVEJ 1, "HYRUP 
SKOVGÅRD", HYRUP, 6541 BEV
TOFT, tlf. 74-514244.
BENTE PETERSEN, gårdejer, 
født d. 19.-8.-1930, datter af 
Asta og Kai Sørensen, gift d. 
14.-5.-1951 med Poul Petersen, 
født d. 23.-5.-1915, søn af Niels 
Peter og Laura Petersen. Parret 
har børnene: Jette, født 24.-4.- 
1952, Mads Bjørn, født 5.-4.-1955, 
og Klaus Boe, født d. 8.-6.-1962.

B.P. er regnskabsfører. Hun overtog gården d. 1.-5.-1955 fra Hans Lassen. 
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 41 ha., deraf 12 ha. skov. 29 ha. er bortforpagtet. 
Stuehuset er opført 1882 og restaureret 1958. Kombineret kvæg- og svinestald opført 
1960, lade og maskinhus 1960. Planteproduktionens salgsafgrøde er juletræer. Der er 1 
traktor og markvandingsanlæg.

MERGELLANDVEJ 2, "MERGEL
LAND", HYRUP, 6541 BEVTOFT, 
tlf. 74-514157.
PETER TROELSEN, gårdejer, 
født d. 29.-1.-1941, søn af Marie 
og Hans Kristian Troelsen, gift 
d. 18.-3.-1967 med Laura Jessen, 
husmor, født d. 30.-1.-1946, dat
ter af Tea og Herluf Jessen. 
Parret har børnene: Karsten, 
født d. 14.-5.-1968, Herluf, født 
d. 26.-3.-1970, Dorthe, født d.
23.-9.-1974, og Christina, født d. 12.-10.-1981.
P.T. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården, som har været i slæg
tens eje siden 1953, i 1967 fra faderen.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 43 ha., derudover er der forpagtet 4 ha. 
Stuehus opført før 1850. Kvægstald opført 1970 og udvidet 1977, maskinhus opført 
1977, gylletank 1990 og udendørs køresilo 1990. Gården bliver drevet med en besæt
ning bestående af 60 årskøer, 90 ungdyr og 35 slagtekalve af racen SDM. Plantepro-
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duktionens salgsafgrøde er raps. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, markvandingsan
læg, kornsilo samt varm og kold lufts tørreri. Sønnen Herluf er medhjælper på gården. 
P.T. ejer og driver desuden gården Mergellandvej 8, 6541 Bevtoft.

MERGELLANDVEJ 8, 6541 BEV
TOFT.
PETER TROELSEN, gårdejer. 
P.T. overtog gården i 1985 fra 
Peter Højrup.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 
53 ha., deraf 1,5 ha. skov.
Stuehuset er opført før 1850. 
Kombineret kvæg- og svinestald 
opført 1850 og forandret til svin 
1968, desuden er der en lade. 
Gården bliver drevet med en 

produktion på 350 slagtesvin pr. år. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 
kornsilo samt varm og kold lufts tørreri.
P.T. ejer og driver desuden gården Mergellandvej 2, Hyrup, 6541 Bevtoft.

MERGELLANDVEJ 9, "LØJTE- 
PULD", TIRSLUND, 6541 BEV
TOFT, tlf. 74-830180.
KJELD HØEG CALLESEN, gård
ejer, født d. 11.-4.-1958, søn af 
Margrethe og Niels Høeg Calle- 
sen, gift d. 16.-8.-1980 med An
nette Petersen, husmor, født d. 
23.-4.-1959, datter af Gurli og 
Anton Petersen. Parret har bør
nene: Lars, født d. 6.-6.-1981, 
Leif, født d. 24.-5.-1982, og Le
ne, født d. 7.-7.-1988.
K.H.C. er medlem af bestyrelsen for Venstre. Han er 4. generation på gården, der 
blev overtaget i 1983 fra faderen.
Ejendomsskyld 965.000. Areal 27,5 ha., deraf bortforpagtet 5 ha.
Stuehuset er opført 1880 og restaureret 1983. Kombineret kvæg- og svinestald opført 
1880, udvidet 1960 og 1978 og forandret til svin i 1985, lader opført 1970 og 1973 og 
lagune opført 1985. Gården bliver drevet med en besætning bestående af 70 årssøer og 
en årlig produktion på 1.400 solgte smågrise. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. 
Der er 2 traktorer og fodersilo.

født d. 25.-1.-1967, og Charlotte, født d. 21.-7.-1970.

MERGELLANDVEJ 10, TIRS
LUND, 6541 BEVTOFT, 
tlf. 74-831941.
GUNNER SCHJERNING, 
gårdejer, født d. 1.-3.-1941, 
søn Anna og Hans Schjer- 
ning, gift d. 28.-3.-1966 
med Chartrine Margrethe 
Wilkens, medhjælpende hu
stru, født d. 7.-6.-1944, 
datter af Dagny og Kristi
an Wilkens. Parret har 
børnene: Hans Kristian,

G.S. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han forpagtede gården, som siden 1899 
har været i slægtens eje, fra 1966 til overtagelsen i 1971 fra svigerforældrene. 
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 32 ha.
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Stuehuset er opført før 1850 og restaureret 1972-73. Kvægstald opført 1951, svine
stald 1966, garage og værksted ca. 1940, lade 1951 og maskinhus 1970. Gården bliver 
drevet med en besætning bestående af 20 årskøer, 20 ungdyr og 20 slagtekalve af 
racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede, raps og ærter. Der er 2 
traktorer, 1 mejetærsker, markvandingsanlæg, kornsilo, varm og kold lufts tørreri 
samt kombifyr.

MERGELLANDVEJ 11, TIRSLUND, 
6541 BEVTOFT, tlf. 74-831978. 
HANS CHRISTIAN HUUSMANN, 
landmand, født d. 27.-9.-1931, 
søn af Anne Sophie og Hans Chri
stian Huusmann, gift d. 21.-5.- 
1958 med Anni Kathrine Nielsen, 
husmor, født d. 8.-3.-1937, dat
ter af Christine Marie og Anton 
Marinus Nielsen. Parret har bør
nene: Jens, født d. 7.-6.-1959, 
Kaj, født d. 4.-7.-1962, og Jør

gen, født d. 10.-1.-1966. H.C.H. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog 
gården d. 5.-5.-1987 fra Niels Rosenberg.
Ejendomsskyld 510.000. Areal 6,9 ha., derudover er der forpagtet 6,9 ha.
Stuehuset er opført ca. 1870 og udvidet 1987. Der er 1 træfyr.

MERGELLANDVEJ 13, "CHRISTIANSMINDE", TIRSLUND, 6541 BEVTOFT, tlf. 
74-830057.
KAJ HUUSMANN, gårdejer, født d. 4.-7.-1962, søn af Anni og Hans Huusmann, gift d. 
1.-5.-1991 med Ulla Sørensen, medhjælpende hustru, født d. 1.-5.-1966, datter af 
Hanne og Christian Sørensen.
K.H. har været på Tønder Grundskole og Gråsten Landbrugsskole. Han er 4. generation 
på gården, som har været i slægtens eje siden 1913, og blev overtaget d. 1.-8.-1987 
fra faderen. Ejendomsskyld 2.800.000. Areal 53,3 ha., deraf tilkøbt 6,2 ha. 11 ha. er 
eng. Der er forpagtet yderligere 9 ha.
Stuehuset er opført ca. 1820 og restaureret 1974-75. Kvægstald opført 1924 og moder
niseret 1976 og restaureret 1989, kvægstald opført 1976, svinestald 1965 og lavet om 
til kalve i 1989, foderhus opført 1988, gylletank 1989 og udendørs køresilo 1988. 
Gården bliver drevet med en besætning bestående af 70 årskøer, 84 ungdyr og 42 slag
tekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og hvede. Der er 2 
traktorer, 1 markvandingsanlæg, kornsilo samt varm og kold lufts tørreri. K.H.'s far 
hjælper til på gården, alt efter behovet.

MIDTERVEJ 2, ÄB0L, 6520 
TOFTLUND, tlf. 74-831664.
HANS J. BONDE, landmand, 
født d. 7.-5.-1917, søn af Hansi
ne og Christian Iversen Bonde, 
gift d. 30.-5.-1953 med Anna 
Margrethe Hansen, husmor, født 
d. 1.-5.-1933, datter af Maren 
og Marius Hansen. Parret har 
børnene: Poul Erik, født d. 12.- 
3.-1954, og Kirsten, født d. 18.- 
4.-1959.
H.J.B. overtog gården i 1948 fra Antoni Christensen.
Ejendomsskyld 830.000. Areal 30 ha., deraf tilkøbt 3,5 ha. 15 ha. er bortforpagtet. 
Stuehuset er opført efter brand i 1933. Kvægstald opført efter brand i 1933, svine
stald 1972 og lade efter brand 1933. Planteproduktionens salgsafgrøder er fabrikskar
tofler, byg, hvede, havre og jordbær. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, markvandings
anlæg og kartoffeloptager.
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MIDTERVEJ 5, ÅBØL, 6520 TOFTLUND, tlf. 74-832618.
SVEND AAGE LUND, landmand, født d. 23.-1.-1943, søn af Mary og Lurits Lund, gift 
d. 13.-9.-1983 med Hanne Lund, husmor, født d. 6.-4.-1945, datter af Mary og Svend 
Aage Lund. Parret har børnene: Jens Christian, født d. 18.-8.-1963, tvillingerne Annet
te og Conny, født d. 20.-10.-1965, og Svend, født d. 29.-11.-1966.
S.Aa.L. er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden d. 25.-4.-1919, 
og blev overtaget i 1977 fra forældrene.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 30 ha.
Stuehuset er opført 1981. Kvægstald og lade opført 1980. Der er 2 traktorer, 1 meje
tærsker, markvandingsanlæg, kartoffeloptager, kornsilo og varm og kold lufts tørreri.

MIDTERVEJ 10, "KÆRBÆKGÅRD", STENDERUP, 6520 TOFTLUND, tlf. 74-832026. 
BJARNE SKOU, gårdejer, født d. 10.-2.-1963, søn af Edith og Hans Skou, samboende 
med Birthe Bohlbro-Petersen, sygeplejerske, født d. 27.-9.-1962, datter af Marthilde 
og Anders Petersen. Parret har datteren Anne, født d. 17.-6.-1990.
B.S. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården i juni 1987 fra Knud 
Erik Hansen.
Ejendomsskyld 2.800.000. Areal 50 ha., deraf tilkøbt 8 ha. Der er forpagtet yderligere 
23 ha.
Stuehuset er opført 1988. Kvægstald opført 1977-78, kalvestald 1988, kombineret lade, 
maskinhus og foderhus 1990 og gylletank 1987. Gården bliver drevet med en besætning 
bestående af 100 årskøer, 100 ungdyr og 60 slagtekalve af racen SDM. Der er 5 
traktorer og 1 markvandingsanlæg. På gården er ansat 1 fodermester.

MIDTERVEJ 12, STENDERUP, 
6520 TOFTLUND, tlf. 74-831489. 
GUNNAR SCHRØDER HANSEN, 
gårdejer, født d. 23.-10.-1950, 
søn af Lene og Christian 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 sønnerne: Henrik, født d. 
6.-1.-1976, og Steffen, født d. 
16.-9.-1977.

G.S.H. har været på Gråsten Landbrugsskole, han er formand for Planteavlsudvalget i 
Nr. Rangstrup Husmandsforening. G.S.H. overtog gården, som har været i slægtens eje 
siden 1946, d. 1.-1.-1973 fra faderen.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 40 ha., deraf tilkøbt 10 ha. Der er forpagtet yder
ligere 6 ha.
Stuehuset er opført 1841 og restaureret 1989-90. Kvægstald opført 1974, ungdyrstald 
1974, maskinhus 1979, desuden er der lade og foderhus. Gården bliver drevet med en 
besætning bestående af 55 årskøer, 70 ungdyr og 35 slagtekalve af racen SDM, derud
over er der 5 heste. Der er 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg og staldvarme til stue
hus. På gården er ansat 1 medhjælper.
G.S.H. ejer og driver desuden gården Sydvejen 6 i Gram Kommune.

MUSPØTVEJ 3, MUSPØT, 6534 AGERSKOV, tlf. 74-669597.
CHRISTIAN ELNEFF, gårdejer, født d. 9.-2.-1956, søn af Anne Dorthea og Jørgen 
Elneff, samboende med Gitte Henningsen, plejehjemsassistent, født d. 10.-5.-1963, 
datter af Birgit og Thomas Henningsen. Parret har sønnerne: Casper, født d. 
1.-7.-1986, og Rene, født d. 24.-6.-1990.
C.E. er inseminør og har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog 
gården i 1983 fra faderen. Areal 35 ha.
Stuehuset er opført ca. 1850 og restaureret 1988-89. Svinestald opført 1985, lade 
1984, maskinhus 1973, gylletank 1985, desuden er der gastæt silo. Gården bliver 
drevet med en årligt produktion på 1.200 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder 
er raps og ærter. Der er 3 traktorer og 1 mejetærsker.
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MØLB3ERGGÅRDVE3 1, GØT
TRUP, 6520 TOFTLUND, tlf. 74- 
832878.
EGON KNUDSEN, gårdejer, født 
d. 14.-5.-1959, søn af Gerda og 
Ole Knudsen, samboende med 
Ninna Nissen, husmor, født d. 
21.-1.-1943, datter af Emilie og 
Nis Nissen.
E.K. er fodermester. Han over
tog gården i september 1981 fra 
Ib Henningsen.

Ejendomsskyld 970.000. Areal 33,5 ha., deraf tilkøbt 3,6 ha.
Stuehuset er opført 1910. Kvægstald opført 1940 og moderniseret 1970, lade opført 
1970, maskinhus 1987, svinestald forandret til voliere 1987. På gården er der 16 par 
australske papegøjer. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede, rug, ærter og 
vinterraps. Der er 1 traktor, markvandingsanlæg, kornsilo samt varm og kold lufts 
tørreri.

MØLB3ERGGÅRDVE3 5, "MØL- 
B3ERGGÅRD", GØTTRUP, 6520 
TOFTLUND, tlf. 74-831865.
THOMAS SØRENSEN, gårdejer, 
født d. 10.-5.-1940, søn af Marie 
og Hans Sørensen, gift d. 27.-11.- 
1965 med Ingeborg Troelsen, hus
mor, født d. 6.-10.-1945, datter 
af Marie og Kristian Troelsen. 
Parret har børnene: Hans Kristi
an, født d. 24.-3.-1967, Marie, 
født d. 25.-1.-1973, Åse, født d.
19.-8.-1975, og 3ørgen, født d. 29.-10.-1979.
T.S. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 15.-11.-1965 fra 
Christian Schmidt, der er onkel til I.T.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 38 ha., deraf tilkøbt 10,5 ha.
Stuehuset er opført 1910 og udvidet 1975. Kvægstald opført 1910, kostald 1975, svine
stald 1960, lade 1932, maskinhus 1978, gylletank 1984 og udendørs køresilo 1978. Går
den bliver drevet med en besætning bestående af 46 årskøer, 59 ungdyr og 30 slagte
kalve af racen SDM. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, markvandingsanlæg, kornsilo 
samt varm og kold lufts tørreri.

MØLB3ERGGÅRDVE3 7, GØTTRUP, 6520 TOFTLUND, tlf. 74-831851.
3ENS BRUHN, gårdejer, født d. 11.-3.-1942, søn af Gudrun og Anker Bruhn, gift d. 
26.-11.-1966 med Anna Marie Christensen, medhjælpende hustru, født d. 13.-1.-1942, 
datter af Karen og Vagn Christensen. Parret har børnene: Claus, født d. 4.-1.-1969, og 
Randi, født d. 17.-12.-1971.
3.B. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-11.-1966 fra 
Viggo Schmidt.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 48 ha., deraf tilkøbt 25 ha.
Stuehuset er opført 1932 og restaureret 1975. Kvægstald opført 1932 og ombygget 
1972, ungkvægstald opført 1972, lader 1959 og 1982, gastæt silo 1978 og gylletank 
1989. Gården bliver drevet med en besætning bestående af 40 årskøer, 45 ungdyr og 
20 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der 
er 2 traktorer, 1 mejetærsker, markvandingsanlæg, rendegraver, kornsilo, varm og kold 
lufts tørreri samt halmfyr.

MØLLEBAKKEN 5, 6541 BEVTOFT, tlf. 74-514322.
CARL HOLM, entreprenør, født d. 31.-10.-1933, søn af Laura og Laurits Holm, gift d.
20.-7.-1963 med Ingeborg Stephansen, medhjælpende hustru, født d. 3.-8.-1938, datter
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af Thyra og Thorvald Stephansen. 
Parret har børnene: Anette, født 
d. 12.-6.-1966, Tina, født d. 25.- 
9.-1969, Carl Martin, født d. 19.- 
7.-1972, og Ulla, født d. 26.-9.- 
1975.
Carl Holm er medlem af byrådet 
i Nr. Rangstrup og formand for 
Menighedsrådet i Bevtoft. Han 
overtog gården i 1963 fra Gunnar 
Clausen.
Ejendomsskyld 1.590.000. Areal 

8,6 ha., deraf 1,5 ha. skov og eng. Der er forpagtet yderligere 220 ha. 
Stuehuset er opført 1963 og udvidet 1968. Maskinhus opført 1963 og igen i 1978 med 
kontor, mandskabsrum og vaskehal. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter, 
kartofler, byg, hvede og rug. Der er 10 traktorer, 2 mejetærskere, 2 vandingsmaski
ner, plansilo med varm og kold lufts tørreri, kartoffellægger og kartoffeloptager. På 
gården er ansat 6 traktorførere.

NEDER 3ERSTAL BYVE3 1, NE
DER 3ERSTAL, 6500 VO3ENS, 
tlf. 74-514389.
LARS 3. HOLM, gårdejer, født 
d. 23.-11.-1927, søn af Marie og 
Rasmus Holm, gift d. 18.-5.-1955 
med Kirsten Schmidt, medhjæl
pende hustru, født d. 12.-3.-1935, 
datter af Marie og Alfred 
Schmidt. Parret har børnene: 
Lisbeth, født d. 1.-3.-1956, Anne 
Marie, født d. 18.-12.-1959, Ger
da, født d. 26.-3.-1964, og Peter, født d. 12.-12.-1967.
L.3.H. har været på Tune Landbrugsskole. Han er medlem af bestyrelsen for Kartoffel
melsfabrikken i Toftlund, medlem af bestyrelsen for K.M.C. i Herning og har siddet i 
Byrådet i 14 år. L.3.H. er 7. generation på gården, der blev overtaget i 1962 fra far
broderen Peter Holm.
Ejendomsskyld 2.300.000. Areal 87 ha., deraf 1,5 ha. skov.
Stuehuset er opført før 1790 og senest restaureret 1975. Kvægstald opført 1964, kal
vestald 1970, svinestald 1975, lader 1925 og 1953, maskinhus 1980, desuden er der 
gylletank. Der er et aftæfgtshus fra 1890. Gården bliver drevet med en besætning 
bestående af 50 årskøer, 60 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM, samt en årlig 
slagtesvineproduktion på 1.300 stk. Planteproduktionens salgsafgrøde er kartofler. Der 
er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, 2 vandingsmaskiner, 2 kornsiloer 
samt varm og kold lufts tørreri. På gården er ansat 1 fodermester og 1 medhjælper.

gård Landbrugsskole og har været i Canada. Han er 
overtog gården i 1980 fra Frida og 3ulius Linnig.

NEDER 3ERSTAL BYVE3 2, NE
DER 3ERSTAL, 6500 VO3ENS, 
tlf. 74-514510.
CLAUS 3UHL, gårdejer, født d. 
28.-8.-1958, søn af Mette og Ak
sel 3uhl, gift d. 23.-7.-1988 med 
Inge Linnig, medhjælpende hustru, 
født d. 13.-3.-1950, datter af 
Gerda og Aage Bitsch. Parret 
har børnene: Kim, født d. 17.-12.- 
1975, og Sanne, født d. 5.-1.-1982, 
C.3. har været på Riber Kjær- 
medlem af skolebestyrelsen. C.3.
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Ejendomsskyld 2.130.000. Areal 63,8 ha., deraf tilkøbt 19,4 ha. Der er frasolgt 11 ha. 
Desuden er der forpagtet 6 ha.
Stuehuset er opført 1898 og senest restaureret i 1985. Kvægstald opført 1969 og ud
videt 1973, værksted og garage opført ca. 1940 og udvidet med plads til maskiner i 
1970, lade opført 1898, maskinhus 1975, roehus 1973 og gylletank 1972. Gården drives 
med en besætning bestående af 53 årskøer og 70 ungdyr af racen SDM. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er kartofler, raps og vinterbyg. Der er 2 traktorer, 1 mejetær
sker, 2 vandingsmaskiner, kornsilo, varm og kold lufts el-korntørreri samt staldvarme 
til stuehus. På gården er ansat 1 medhjælper.

NEDER JERSTALDVEJ 21, "PE
TERSBORG", 6541 BEVTOFT, 
tlf. 74-514382.
THOMAS ERNST SØRENSEN, 
gårdejer, født d. 24.-12.-1933, 
søn af Anne og Kresten Nielsen 
Sørensen, gift d. 4.-10.-1969 med 
Aase Lausen Gad, medhjælpende 
hustru, født d. 8.-7.-1940, datter 
af Karen Marie og Peter Lausen 
Gad. Parret har børnene: Karen 
Marie, født d. 28.-1.-1971, Kristian, 

født d. 16.-11.-1972, og Lene, født d. 25.-10.-1976.
T.E.S. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han er formand for Fiskeriforenin
gen Gelså samt medlem af bestyrelsen for Toftlund Jagtforening. T.E.S. overtog går
den i 1969 fra Otto Brink.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 45 ha.
Stuehuset er opført 1929 og restaureret med nyt tag i 1981. Kombineret kvæg- og 
svinestald opført 1929 forandret til svin i 1969 og moderniseret 1986, sostald opført 
1971-72, lade 1929, maskinhuse 1973 og 1982, garage 1983 og gylletank 1987. Gården 
bliver drevet med en besætning bestående af 30 årssøer og en årlig produktion på 600 
stk. slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og fabrikskartofler. Der er 
3 traktorer, 1 mejetærsker, 2 vandingsmaskiner, kornsilo, varm og kold lufts tørreri 
samt halmfyr.

NEDER JERSTALVEJ 23, "LUNDSGÅRD", 6541 BEVTOFT, tlf. 74-514221.
NIELS PETER SCHMIDT, gårdejer, født d. 3.-9.-1945, søn af Visse og Jørgen Schmidt, 
gift d. 14.-10.-1978 med Ulla Thomsen, kontorassistent, født d. 21.-10.-1956, datter af 
Lilli og Frank Thomsen. Parret har børnene: Jørgen, født d. 30.-5.-1978, Frank, født 
d. 16.-3.-1982, og Line, født d. 3.-8.-1989.
N.P.S. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården, som siden 1940 har 
været i slægtens eje, med halvpart i 1978 og resten i 1982 fra faderen. 
Ejendomsskyld 2.400.000. Areal 105 ha.
Stuehuset er opført 1880 og restaureret 1987-88. Svinestald opført 1965, fedestald 
1987, lader 1880 og ca. 1965, garage og værksted ca. 1900 og gylletank 1988. Der er 
fodermesterhus fra 1965. Gården bliver drevet med en slagtesvineproduktion på 2.500 
stk. pr. år. På ejendommen er der en sø, der bliver brugt til lystfiskeri, det er en 
såkaldt put and take sø. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, kartofler, byg og 
hvede. Der er 2 traktorer, markvandingsanlæg, kornsilo og plansilo begge med varm og 
kold lufts tørreri, desuden er der et gasfyr.

NEDER JERSTALVEJ 24, "NYGÅRD", 6541 BEVTOFT, tlf. 74-514287.
CHRISTIAN BERNDT SCHMIDT, landmand, født d. 13.-8.-1938, søn af Marie og 
Alfred Schmidt, gift d. 21.-11.-1965 med Lene Petersen, medhjælpende hustru, født d. 
5.-10.-1942, datter af Kathrine og Albert Petersen. Parret har døtrene Laila, født d. 
30.-6.-1966, Alice, født d. 26.-4.-1969, og Lone, født d. 25.-5.-1970.
C.B.S. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården, som har været i 
slægtens eje siden 1930, d. 1.-7.-1966 fra forældrene.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 41 ha.
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plansilo med varm og kold lufts tørreri.

"Nygård"s stuehus er opført 1924 
og restaureret 1971. Kombineret 
kvæg- og svinestald opført 1924 
udvidet 1954 og 1961 og foran
dret til svin i 1988, garage op
ført 1948, lade og maskinhus 
1924. Gården bliver drevet med 
en årlig slagtesvineproduktion på 
900 stk. Planteproduktionens 
salgsafgrøder er raps og ærter. 
Der er 2 traktorer, 1 mejetær
sker, markvandingsanlæg samt

NEDER 3ERSTALVE3 29, "SLEVADGÄRD", 6541 BEVTOFT, tlf. 74-514463.
HANS MARTIN KOCH, forpagter, født d. 16.-4.-1962, søn af Kirsten og Christian 
Koch, samboende med Marianne 3ensen, kontorassistent, født d. 6.-12.-1964, datter af 
Aase og 3ens 3ensen.
H.M.K. er traktorfører på en maskinstation, han har været på Gråsten Grundskole og 
Ladelund Landbrugsskole. H.M.K. er 3. generation på gården, som han har forpagtet 
siden 1987 fra Kirsten og Hans Koch, der er farfar til H.M.K.'s moster. 
Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 88 ha., deraf 9 ha. skov og 6 ha. eng.
Stuehuset er opført 1937. Kvægstald opført 1937, svinestald 1937 og udvidet 1972, ny 
svinetald opført 1972, maskinhus 1975, garage og hestestald 1937. Planteproduktionens 
salgsafgrøder er raps, kartofler, byg, hvede og ærter. Der er 2 traktorer, 2 vandings
maskiner, kornsilo samt varm og kold lufts tørreri.

NITRISKÆRVE3 1, "RÆVB3ERG", 6534 AGERSKOV, tlf. 74-833569.
IVER LAUERSEN, gårdejer, født d. 17.-12.-1942, søn af Gudrun og Niels Lauersen, 
gift d. 21.-9.-1963 med Lis Hansen, medhjælpende hustru, født d. 10.-11.-1944, datter 
af Else og Hans Hansen. Parret har børnene: Susanne, født d. 14.-2.-1964, Ulla, født 
d. 13.-2.-1965, Tove, født d. 25.-4.-1969, Niels Christian, født d. 2.-4.-1977, og Simon, 
født d. 10.-1.-1982.
I.L. har været på Voss 3ordbrugsskole. Han overtog gården i 1986 fra Anne Lise Post. 
Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 50 ha., deraf tilkøbt 7 ha. 1 ha. er skov og 2 ha. er 
eng. Der er forpagtet yderligere 30 ha.
Stuehuset er opført 1854 og restaureret 1986. Kvægstald opført 1954, tilbygget 1974, 
moderniseret og udvidet 1986, svinestald opført ca. 1854, foderlade 1986, maskinhus 
1974, der er udvidet et par gange og gylletank opført 1974. Gården bliver drevet med 
en besætning bestående af 72 årskøer, 80 ungdyr og 80 slagtekalve af racen SDM. Der 
er 2 traktorer og markvandingsanlæg. På gården er ansat 1 medhjælper.

NITRISKÆRVE3 9, "NITRISKÆR", 
NITRISKÆR, 6523 AGERSKOV, 
tlf. 74-833350.
EVALD 30RGENSEN, gårdejer, 
født d. 16.-9.-1923, søn af 3ulie 
og Frederik 3ørgensen, gift d. 
28.-4.-1950 med Anne-Marie Han
sen, husmor, født d. 2.-8.-1927, 
datter af Bodil og 3ens 3. Han
sen. Parret har børnene: Birgit, 
født d. 6.-3.-1953, Aase, født d. 
29.-9.-1955, 3ørn, født d. 18.- 
9.-1958, og Helge, født d. 3.-5.-1963.
E.3. har været på Haslev Højskole med landbrugsfag. Han overtog gården d. 1.-4.-1950 
fra jordlovsudvalget.
Ejendomsskyld 1.680.000. Areal 50 ha., deraf tilkøbt 20 ha.
Stuehuset er opført 1929 og udvidet 1975. Kombineret svinestald og fedestald opført
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1975, fedestald 1967, halm lade 1975, lade og maskinhus 1975. Gården bliver drevet 
med en produktion på 1.800 stk. slagtesvin pr. år. Planteproduktionens salgsafgrøde er 
raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo samt varm og kold lufts tørreri.

NITRISKÆRVEJ 12, LERSKOV, 
6534 AGERSKOV, tlf. 74-833567. 
BOYTIN SCHMIDT, handelsmand, 
født d. 25.-10.-1939, søn af Mag
dalene og Eskild Schmidt, gift d. 
16.-2.-1963 med Ingrid Nielsen, 
husmor, født d. 12.-9.-1937, dat
ter af Kjerstine og Hans Nielsen. 
Parret har sønnerne Kjeld, født 
d. 14.-8.-1963, og Hans Henning, 
født d. 7.-5.-1965.
I.S. arbejder med zoneterapi.

B.S. overtog gården i december 1989 fra Birthe Riis. Areal 3 ha.
Stuehuset er opført 1926 og restaureret 1989-90. Kvægstald opført 1926, garage og 
værksted 1935.

NITRISKÆR VEJ 13, "GRANLY", NITRISKÆR, 6534 AGERSKOV, tlf. 74-833409.
BØRGE LARSEN, landmand, født d. 30.-10.-1928, søn af Karen og Johannes Larsen, 
gift d. 14.-5.-1960 med Inger Marie Christensen, medhjælpende hustru, født d. 17.-4.- 
1934, datter af Anne Margrethe og Alfred Christensen. Parret har døtrene Jonna, født 
d. 13.-2.-1961, og Hanne, født d. 10.-6.-1963.
B.L. har gået på Husmandsskolen i Odense. Han overtog gården d. 1.-5.-1960 fra Hans 
Ulrik. Ejendomsskyld 600.000. Areal 16 ha.
Stuehuset er opført 1951 og restaureret 1973. Kvægstald opført 1951 og udvidet 1973, 
lade opført 1951 og maskinhus 1951. Gården bliver drevet med en besætning bestående 
af 15 årskøer, 15 ungdyr og 5 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 20 høns. Der 
er 1 traktor.

NITRISKÆRVEJ 18, HYRUP, 6534 AGERSKOV, tlf. 74-833381.
HENRY KRISTENSEN, gårdejer, født d. 21.-9.-1954, søn af Grethe og Jens Kristensen. 
H.K. er fabriksarbejder. Han overtog gården, som har været i slægtens eje siden 
foråret 1948, d. 1.-6.-1978 fra moderen.
Ejendomsskyld 760.000. Areal 33,8 ha., deraf tilkøbt 12 ha. 2,8 ha. er eng.
Stuehuset er opført 1930 og restaureret med nye vinduer og tag i 1976-77. Kvægstald 
opført 1930, lade 1930 og forandret til stald 1954, maskinhus opført 1954. Gården 
bliver drevet med en besætning bestående af 144 moderfår af racen Texel. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er raps, byg og vinterhvede. Der er 2 traktorer.

OKSGÄRDVEJ 1, "OKSGÅRD", OKSGÄRD, 6534 AGERSKOV, tlf. 74-669110.
MOGENS REINHOLDT, gårdejer, født d. 24.-11.-1954, søn af Karen og Ludvig Rein
holdt, samboende med Ulla Thyssen, medhjælpende hustru, født d. 29.-9.-1948, datter 
af Margrede og Helge Bie Thyssen. Parret har børnene: Ole, født d. 3.-10.-1972, Alf, 
født d. 26.-3.-1982, og Anna, født d. 30.-3.-1985.
M.R. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han er 5. generation på gården, 
som har været i slægtens eje siden 1839, der blev overtaget i 1985 fra faderen. 
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 56 ha.
Stuehuset er opført 1856 og restaureret 1980. Kvægstald opført 1916 og moderniseret 
1976, kalvestald opført 1856 og moderniseret 1976, lade opført 1856, kombineret foder
lade og maskinhus 1977 og gylletanke 1976 og 1987, dsuden er der udendørs køresilo. 
Gården bliver drevet med en besætning bestående af 60 årskøer og 70 ungdyr af racen 
SDM. Panteprouktonens salgsafgrøder er byg og ærter. Der er 3 traktorer, computer
styret fodervogn, kornsilo, varm og kold lufts tørreri samt staldvarme til stuehus.
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OKSGÄRDVEJ 2, NY OKSGÄRD, 
6534 AGERSKOV, tlf. 74-669398. 
SVEND E. POULSEN, landmand, 
født d. 4.-2.-1959, søn af Grethe 
og Charles Poulsen, gift d. 28.- 
5.-1983 med Karen Roager Jen
sen, kontorassistent, født d. 29.- 
1.-1962, datter af Kirsten og 
Hans Roager Jensen. Parret har 
døtrene: Hanne, født d. 3.-10.- 
1985, og Annette, født d. 20.-9.- 
1988.

S.E.P. har været pä Ladelund Grundskole og Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han over
tog gården d. 25.-8.-1982.
Ejendomsskyld 1.140.000. Areal 17,5 ha. Derudover er der forpagtet 30 ha.
Stuehuset er opført 1943 og restaureret 1978-79. Kombineret kvæg- og svinestald 
opført 1974 og moderniseret 1986 og 1989, svinestald opført 1943 og forandret til 
ungkvæg 1974-75, lade opført 1943, maskinhus 1974, roekammer 1974 og gylletank 
1986. Gården bliver drevet med en besætning bestående af 44 årskøer og 55 ungdyr af 
blandet race og SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og hvede. Der er 2 
traktorer og staldvarme til stuehus. På gården er ansat 1 skoledreng.

OVERBYVEJ 1, OVER GEE
STRUP, 6520 TOFTLUND, 
tlf. 74-831180.
JES BERGHOLDT, gårdejer, 
født d. 25.-9.-1930, søn af 
Cecilie og Anders Bergholdt, 
gift d. 20.-4.-1956 med 
Christel Poulsen, medhjæl
pende hustru, født d. 25.- 
12.-1935, datter af Bodil 
Marie og Wilhelm Poulsen. 
Parret har børnene: Anders, 
født d. 3.-1.-1958, Steen, 
født d. 30.-11.-1961, og Jette, født d. 5.-10.-1966.
J.B. har været på Gråsten Landbrugsskole, han er medlem af repræsentantskabet for 
MD-Foods. J.B. er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1898, 
som blev forpagtet fra 1956 til overtagelsen i 1961 fra moderen. Ejendomsskyld 
2.600.000. Areal 94 ha., deraf tilkøbt 29 ha. 1 ha. er eng og 1 ha. er mose med gran
træer. Stuehuset er opført 1842 og restaureret 1972. Kvægstald opført 1978, kostald 
1842 og moderniseret 1970, lader opført 1938 og 1978, maskinhus 1975, gylletank 1979 
og udendørs køresilo 1979. Gården bliver drevet med en besætning bestående af 72 
årskøer, 98 ungdyr og 35 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder 
er ærter og raps. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, markvandingsanlæg, kornsilo, 
plansilo med varm og kold lufts tørreri samt oliefyr. På gården er ansat 1 foder
mester og 1 medhjælper.

OVERBYVEJ 4, "MELDKJÆR", 
OVER GEESTRUP, 6520 TOFT
LUND, tlf. 74-831179.
JENS LAUTRUP, gårdejer, født 
d. 6.-1.-1952, søn af Maki og 
Christen Lautrup, gift d. 12.-8.- 
1978 med Christa Marie Bjerre, 
lærer, født d. 26.-7.-1953, datter 
af Marie og Christian Bjerre. 
Parret har børnene: Christen, 
født d. 29.-11.-1979, og Marie,
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født d. 20.-12.-1989. J.L. har været på Bygholm Landbrugsskole. Han er 9. generation 
på gården, der blev overtaget i 1977 fra faderen.
Ejendomsskyld 2.900.000. Areal 115 ha., heraf 15 ha. skov og 8 ha. eng. Der er for
pagtet yderligere 10,5 ha.
Stuehuset er opført 1910 og løbende restaureret. Kvægstald opført 1910 ombygget til 
løsdriftsstald 1976, ungdyrstald opført 1979, svinestald opført 1910 og ombygget til 
kalve- og malkestald i 1976, lade opført 1910, maskinhus 1990 og gylletank 1976. 
Gården bliver drevet med en besætning bestående af 68 årskøer, 70 ungdyr og 35 
slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, ærter, raps og 
byg. Der er 4 traktorer, plansilo samt varm og kold lufts tørreri. På gården er ansat 1 
fodermester og 1 medhjælper.

årssøer samt 2 ungdyr af racen Jersey.

OVERBYVEJ 8, GEESTRUP, 6520 TOFTLUND, tlf. 74-831727.
JENS CHRISTIAN FRIIS, deltidslandmand, født d. 19.-12.-1959, søn af Ingrid og Kaj 
Friis, samboende med Birgit Andresen, plejehjemsassistent, født d. 7.-4.-1966, datter 
af Anna Maria og Svend Aage Andresen. Parret har sønnen Morten, født 28.-11.-1990. 
J.C.F. er politiassistent. Han har været på Ladelund Grundskole og Gråsten Landbrugs
skole. J.C.F. overtog gården d. 1.-10.-1990 fra moderen.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 26 ha., heraf 1,5 ha. eng. 24,5 ha. er bortforpagtet. 
Stuehuset er opført 1939. Kombineret kvæg- og svinestald opført 1939 og lade 1939. 
Der er påbegyndt en produktion på gården og den nuværende besætning består af 4

OVER JERSTALVEJ 206, "VESTER
GÅRD", NEDER JERSTAL, 6500 
VOJENS, tlf. 74-514513.
CARL DETLEF HEISELBERG, 
gårdejer, født d. 24.-8.-1957, søn 
af Irene og Jørgen Heiselberg, 
gift d. 12.-3.-1983 med Marianne 
Rudolph, værkføreassistent, født 
d. 8.-2.-1957, datter af Alvine og 
Bernhard Rudolph. Parret har døt
rene: Pia, født d. 2.-7.-1984, og 
Randi, født d. 31.-7.-1987.

C.D.H. er traktorfører. Han har været på Nordisk Landbrugsskole. C.D.H. er medlem 
af bestyrelsen for Kartoffelavlerforeningen region Syd. Han overtog gården i 1985 fra 
Poul Jensen. Ejendomsskyld 1.060.000. Areal 37 ha., deraf tilkøbt 11,4 ha. 1 ha. er 
skov og 1 ha. er eng. Der er forpagtet yderligere 24,5 ha.
Stuehuset er opført 1864 og restaureret 1990. Kvægstald opført 1966 og forandret til 
svin i 1975, svinestald opført 1975, garage og værksted 1960, lade 1970, maskinhus 
1975 og gylletank 1987. Gården bliver drevet med en besætning bestående af 20 års
søer og en årlig produktion på 800 stk. slagtesvin, desuden er der 3 rideheste. Plante
produktionens salgsafgrøder er kartofler, raps, ærter, byg og vinterhvede. Der er 4 
traktorer, 1 mejetærsker, 2 vandingsmaskiner, kartoffeloptager, kornsilo, plansilo, 
varm og kold lufts tørreri samt halmfyr.

OVER JERSTALDVEJ 203, NE
DER JERSTAL, 6500 VOJENS, 
tlf. 74-514183.
JØRGEN HEISELBERG, gårdejer, 
født d. 12.-1.-1928, søn af Marie 
og Niels Heiselberg, gift d. 10.- 
5.-1952 med Irene Haugaard, 
medhjælpende hustru, født d. 
13.-2.-1933, datter af Marie Eli
sabeth og Carl Haugaard. Parret 
har sønnerne Niels Christian, 
født d. 15.-12.-1953, Carl, født
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d. 24.-8.-1957, og Ivan, født d. 11.-12.-1967.
J.H. er 2. generation på gården, som blev overtaget d. 1.-12.-1951 fra faderen. 
Ejendomsskyld 800.000. Areal 16 ha., deraf 1 ha. mose. 15 ha. er bortforpagtet. 
Stuehus opført 1910 og tilbygget 1976. Svinestald opført 1976, garage 1976, lade 1910 
og maskinhus 1982. Der er markvandingsanlæg, kornsilo, varm og kold lufts tørreri 
samt oliefyr.

18.-12.-1976, og Birgit, født d. 18.-1.-1982.

OVER 3ERSTALDVE3 221, "VE3- 
SIGGÄRD", GALSTED, 6541 BEV
TOFT, tlf. 74-519148.
GUNNAR DUE PEDERSEN, gård
ejer, født d. 2.-2.-1944, søn af 
Andrea og Viggo Pedersen, gift 
d. 11.-7.-1970 med Christa 
Schmidt, medhjælpende hustru, 
født d. 11.-7.-1948, datter af 
Anna Lydia og Carl Schmidt. 
Parret har børnene: Reimer, født 
d. 2.-9.-1974, Bjarne, født d.

G.D.P. har været på Haslev Landbrugsskole. Han er 2. generation på gården, som har 
været i familiens eje siden 1958, og som blev overtaget i 1970 fra faderen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 36,5 ha., deraf tilkøbt 4,5 ha. Der er forpagtet yder
ligere 2 ha.
Stuehuset er opført 1903 og restaureret 1982-83. Kvægstald opført 1966, kalvestald og 
ungkvægstald 1977, svinestald 1903, lade 1903 og ombygget i 1974, maskinhus opført 
1974, gylletank 1977 og udendørs køresilo i 1990. Gården bliver drevet med en besæt
ning bestående af 41 årskøer, 50 ungdyr og 50 slagtekalve af racen SDM. Der er 3 
traktorer, 1 mejetærsker, markvandingsanlæg, kornsilo, varm og kold lufts tørreri 
samt staldvarme til stuehus.

OVER 3ERSTALVE3 223, RANGSTRUP, 6534 AGERSKOV, tlf. 74-519316.
GRETHE BRANDERUP, gårdejer, født d. 1.-2.-1918, datter af Kathrine og Holden 
Fogh, gift d. 28.-10.-1947 med Peter Branderup, født d. 6.-11.-1901, søn af Mette og 
Anton Chr. Branderup. Parret har døtrene: Mette, født d. 14.-5.-1953, og Elisabeth, 
født d. 10.-2.-1956.
G.B. er 5. generation på gården, der blev overtaget i 1947 fra P.B.'s mor. 
Ejendomsskyld 600.000. Areal 19,2 ha. 19 ha. er bortforpagtet.
Stuehuset er opført før 1880 og restaureret 1965. Kvægstald opført 1880 og lade 1928. 
Gården bliver drevet med en besætning bestående af 3 årsammekøer af racerne SDM 
og Hereford, desuden er der 4 heste af racen Nordbakke.

OVER 3ERSTALVE3 224, "HAVSTEDGÄRD", RANGSTRUP, 6534 AGERSKOV, tlf. 
74-519168.
MATHIAS P. HOLM, gårdejer, født d. 28.-5.-1945, søn af Kathrine og Anton Holm, 
gift d. 17.-4.-1976 med Inger Marie Kjær, medhjælpende hustru, født d. 11.-9.-1948, 
datter af Anna og Adolph Kjær. Parret har børnene: Hanne, født d. 11.-11.-1976, og 
Martin, født d. 16.-12.-1987.
M.P.H. har været på Gråsten Landbrugsskole og er uddannet inseminør fra Malling 
Landbrugsskole. Han er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 
1923, og som blev overtaget d. 1.-8.-1977 fra faderen.
Ejendomsskyld 3.500.000. Areal 116,5 ha., deraf 10 ha. skov. Der er forpagtet yder
ligere 6 ha.
Stuehuset er opført 1926. Kvægstald opført 1926, udvidet 1973 og moderniseret 1979, 
ungkvægstald opført 1973, svinestald 1970, hestestald 1926 og forandret til søer 1970, 
farestald opført 1979, lade 1926, maskinhus 1970 og foderhus 1959. Gården bliver 
drevet med en besætning bestående af 62 årskøer, 75 ungdyr og 35 slagtekalve af 
racen SDM, samt 40 årssøer og en årligt produktion på 725 slagtesvin, desuden er der 
2 rideheste. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, hvede og rug. Der er 4 trak-
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torer, 1 mejetærsker, kornsilo samt varm og kold lufts gennemløbstørreri. På gården 
er ansat 1 fodermester og 1 medhjælper.
M.P.H. ejer og driver desuden Rangstrupvej 34, 6534 Agerskov.

PILEALLE 1, "FORBJERG" HJART- 
BRO, 6541 BEVTOFT, tlf. 74- 
514339.
EBBE HANSEN JØRGENSEN, 
gårdejer, født d. 17.-11.-1936, 
søn af Anne Kjerstine og Hans 
Ebbesen Jørgensen, gift d. 21.-11.- 
1959 med Tove Elvira Overgaard 
Rasmussen, husmor, født d. 5.- 
12.-1938, datter af Agnes Kjersti
ne og Iver Christian Overgaard 
Rasmussen. Parret har børnene:

Karen, født d. 23.-5.-1960, Gerda, født d. 5.-8.-1961, Birte, født d. 9.-2.-1963, Jette, 
født d. 13.-10.-1965, Lars, født d. 15.-7.-1969, og Henrik, født d. 17.-6.-1971.
E.H.J. har gået på Korinth Landbrugsskole.
T.E.O.R. er kasserer i Menighedsrådet og formand for Bevtoft Husholdningsforening. 
E.H.J. overtog gården, som har været i slægtens eje siden 1929, i oktober 1965 fra 
faderen. Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 51 ha., deraf tilkøbt 9 ha. 1 ha. er plantage 
og 2 ha. er eng. Der er forpagtet yderligere 5 ha. græs.
Stuehuset er opført 1863 og restaureret med nyt tag og vinduer i 1974. Kvægstald 
opført 1963 og forandret til svin i 1973, kvægstald opført 1972, svinestald 1863 og 
forandret til kalve 1973, foderlade opført 1978, lade 1939 og gylletank 1990. Gården 
bliver drevet med en besætning bestående af 45 årskøer, 70 ungdyr og 25 slagtekalve 
af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er ærter. Der er 4 traktorer, 2 van
dingsmaskiner samt kombi træ- og oliefyr. På gården er ansat 1 medhjælper.

PILEALLE 2, HJARTBRO, 6541 BEVTOFT, tlf. 74-514395.
MOGENS HANSEN, gårdejer, født d. 29.-3.-1933, søn af Mary og Lars Christian Han
sen, gift d. 15.-11.-1958 med Kirsten Birk, planteskolemedhjælper, født d. 10.-11.- 
1937, datter af Marga og Adser Birk. Parret har sønnerne: Bjarne, født d. 10.-11.- 
1959, Henning, født d. 14.-3.-1962, og Svend, født d. 20.-3.-1966.
M.H. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården i 1958 fra Niels Chri
stian Nielsen.
Ejendomsskyld 1.380.000. Areal 35 ha., deraf tilkøbt 10 ha. 3 ha. er skov.
Stuehuset er opført 1918, restaureret 1968 og udvidet 1976. Kombineret kvæg- og 
svinestald opført 1918 og forandret til svin i 1968, kostald opført 1968 og udvidet 
1976, sostald opført 1976 og forandret til ungkvæg 1979, maskinhus opført 1975. Går
den bliver drevet med en produktion på 370 slagtesvin pr. år, samt en besætning 
bestående af 3 årsammekøer og 3 slagtekalve af kødkvægsrace, desuden er der 30 
ungtyre til opfedning af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er kartofler, 
raps, fremavlsbyg og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 2 vandingsmaskiner, 
kornsilo, plansilo, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr.

PLANTAGEVEJ 8, NEDER JER- 
STAL, 6500 VOJENS, tlf. 74- 
547653.
KAJ PEDERSEN, landmand, født 
d. 30.-4.-1961, søn af Lis og 
Martin Pedersen, samboende 
med Pia Carstensen, kontorassi
stent, født d. 10.-12.-1965, dat
ter af Ingeborg og Rasmus Car
stensen. Parret har datteren 
Gitte, født d. 26.-11.-1990.
K.P. arbejder som chauffør. Han
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er medlem bestyrelsen for Bevtoft Ringriderforening. K.P. overtog gården, som har 
været i slægtens eje siden 1980, d. 1.-1.-1988 fra faderen.
Ejendomsskyld 520.000. Areal 17,2 ha., 13,5 ha. er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1927, restaureret og udvidet 1988. Kvægstald opført 1927 og 
forandret til hestebokse i 1988, lade opført 1927. På gården er der en Chinchillapro
duktion og bestanden består af 24 tæver, desuden er der 2 følhopper af racen Dansk 
Varmblod samt 3 plage. Der er 1 traktor.

POVLSKROVEJ 1A, "SKOVGÅR
DEN", ARRILD, 6520 TOFTLUND, 
tlf. 74-834304.
AAGE BIRK, gårdejer, født d. 
5.-1.-1941, søn af Henny og 
Svend Birk, gift d. 2.-3.-1968 
med Inga Andersen, kontorassistent, 
født d. 22.-8.-1949, datter af 
Marta og Marinus Andersen. Par
ret har børnene: Pia, født d. 18.- 
6.-1968, og Svend, født d. 30.- 
6.-1970.

Aa.B. har været på Bygholm Landbrugsskole. Han er medlem af Byrådet i Nr. Rang
strup, formand for Arrild Handel og Håndværkerforening samt formand for Nr. Rang
strup Turistforening. Aa.B. overtog gården, der er en udflyttergård fra Øbjergvej 10, i 
1978 fra Misse Schmidt.
Ejendomsskyld 4.400.000. Areal 91 ha., deraf tilkøbt 61 ha. 1 ha. er vådområde. Der 
er forpagtet yderligere 15 ha.
Stuehuset er opført 1981. Svinestald opført 1979-80 og udvidet 1987, maskinhus opført 
1980, gastæt silo 1980 og gylietanke 1980 og 1987. Gården bliver drevet med en besæt
ning bestående af 300 årssøer og en årligt slagtesvineproduktion på 6.500 stk. Plante
produktionens salgsafgrøder er raps, ærter, frøgræs og fremavlskorn. Der er 5 trak
torer, 1 mejetærsker, 2 markvandingsanlæg, stensamler. På gården er ansat 1 drifts
leder og 2 medhjælpere. Sammen med broderen Henrik Birk, Skærbækvej 4, 6520 Toft
lund, driver Aa.B. firmaet "Brødrene Birks Planteavl I/S", det er dette firma som 
forestår salget af planteproduktionens salgsafgrøder.

POULSKROVEJ 5, "BIRKEHØJ", 
ARRILD, 6520 TOFTLUND, tlf. 
74-834218.
YNGVE HENRIKSEN, gårdejer, 
født d. 15.-8.-1946, søn af Else 
og Sillius Henriksen, gift d. 30.- 
10.-1970 med Tove Hansen, med
hjælpende hustru, født d. 5.-2.- 
1952, datter af Inge Marie og 
Hans Hansen. Parret har børne
ne: Joan, født d. 5.-8.-1971, Ka
rina, født d. 27.-9.-1973, og 
Hans Henrik, født d. 2.-11.-1977.
Y.H. er 3. generation på gården, der blev overtaget i 1978 fra svigerfaderen. 
Ejendomsskyld 2.900.000. Areal 46 ha., deraf tilkøbt 11 ha. Der er forpagtet yder
ligere 154 ha.
Stuehuset er opført 1979. Kvægstald opført 1979, lade 1979, desuden er der gylletank 
og indendørs køresilo. Gården bliver drevet med en besætning bestående af 79 årskøer 
og 110 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, byg, ærter, 
rug og raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og markvandingsanlæg. På gården er 
ansat 1 medhjælper.
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PIONERVEJ 2, HJARTBRO, 6541 BEVTOFT, tlf. 74-514570.
GERDA RASMUSSEN, landmand, født d. 15.-12.-1951, datter af Margrethe og Hans 
Pedersen, gift d. 1.-2.-1974 med Franz Rasmussen, landmand, født d. 26.-1.-1951, søn 
af Agate og Franz Rasmussen.
F.R. er maskinarbejder.
G.R. overtog gården i 1982 fra Holger Jeppsen. Areal 22 ha., deraf tilkøbt 2,7 ha. 
Stuehuset er opført 1890 og restaureret 1985-90. Kombineret kvæg- og svinestald 
opført 1966, desuden er der et aftægtshus fra 1930 samt en lade. På gården er der 1 
årsammeko, 1 ungdyr og 1 slagtekalv af racen Charolais. Planteproduktionens salgsaf
grøder er kartofler, korn og raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandings
anlæg, kornsilo samt halmfyr.

PIONERVEJ 8, HJARTBRO, 6500 VOJENS, tlf. 74-514580.
JØRGEN DANIELSEN, gårdejer, født d. 26.-9.-1954, søn af Anne og Erik Danielsen, 
gift d. 3.-5.-1980 med Asta Birk, sygehjælper, født d. 27.-8.-1956, datter af Petra og 
Jens Birk. Parret har døtrene: Maria, født d. 12.-3.-1983, Lise, født d. 30.-4.-1985, og 
Karin, født d. 25.-4.-1987.
J.D. er husbondafløser. Han har været på Ladelund Grundskole og Ladelund Landbrugs
skole. J.D. er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1946 og 
som blev overtaget i 1984 fra faderen.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 53 ha., deraf 3 ha. skov, 0,5 ha. granplantage og 2,5 
ha. eng. Der er forpagtet 2,5 ha. og bortforpagtet 4 ha.
Stuehuset er opført ca. 1850 og udvidet 1947. Kvægstald opført 1963 og udvidet 1977, 
svinestald opført 1965 og forandret til ungkreaturer 1977, lade forandret til svin i 
1965 og 1977, maskinhus opført 1950 og udvidet 1970. Planteproduktionens salgsafgrø
der er raps, ærter, kartofler, byg, rug og hvede. Der er 2 traktorer, markvandingsan
læg, kartoffeloptager, kornsilo med varm og kold lufts portionstørreri.

PUGHØJVEJ 2, PUGHØJ, 6520 
TOFTLUND, tlf. 74-831634.
EGON AGERBO, landmand, født 
d. 13.-1.-1937, søn af Ingeborg 
og Niels Agerbo, gift d. 4.-11.- 
1960 med Anne Lund, husmor, 
født d. 15.-1.-1940, datter af 
Henriette og Anton Lund. Parret 
har børnene: Niels Arne, født d. 
14.-9.-1961, Henriette, født d. 
7.-1.-1963, Jens Erik, født d. 
14.- 10.-1966, og Inger Marie, 
født d. 7.-6.-1974.

E.A. er landpost. Han har været på den Lutherske Missions Højskole i Hillerød med 
landbrugslinie. E.A. overtog gården d. 1.-10.-1960 fra Knud Kjærgård.
Ejendomsskyld 580.000. Areal 11 ha.
Stuehuset er opført 1932 og restaureret 1963-80. Kombineret kvæg- og svinestald op
ført 1932, forandret og moderniseret til svin i 1975, garage opført 1972, lade 1967 og 
maskinhus 1980. Gården bliver drevet med en besætning bestående af 7 årssøer og en 
årlig produktion på 100 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede og 
ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, varm og kold lufts tørreri samt 
halmfyr.

PUGHØJVEJ 4, PUGHØJ, 6520 TOFTLUND, tlf. 74-831279.
HANS PETER JACOBSEN, landmand, født d. 19.-12.-1914, søn af Kjerstine og Ger
hard Jacobsen, gift d. 30.-11.-1957 med Ruth Jønsson, hjemmehjælper, født d. 17.-4.- 
1938, datter af Larsine og Karl Hermann Jønsson. Parret har børnene: Carl, født d. 
29.-1.-1959, Kaj, født d. 11.-1.-1963, og Laila, født d. 2.-5.-1964.
H.P.J. arbejder som vognmand og med udkørsel af mejetærsker. Han overtog gården i 
1957 fra Helge Schmidt.
Ejendomsskyld 630.000. Areal 10 ha. Der er forpagtet yderligere 10 ha.
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byg, hvede, rug, raps og ærter. Der er 2 traktorer, 
kold lufts tørreri samt halmfyr.

Pughøjvej 4's stuehus er opført 
før 1900 og genopført efter 
brand i 1953 og udvidet 1970. 
Kombineret kvæg- og svinestald 
opført 1965 og maskinhus 1980. 
Gården bliver drevet med en be
sætning bestående af 4 årsamme
køer, 2 ungdyr og 2 slagtekalve 
af racen SDM, samt 1 årsso og 1 
årlig slagtesvineproduktion på 10 
stk., desuden er der 6 får. Plan
teproduktionens salgsafgrøder er 
1 mejetærsker, plansilo, varm og

H.P.J. ejer og driver desuden gården Rømøvej 2, 6520 Toftlund.

PUGHØJVEJ 6, PUGHØJ, 6520 
TOFTLUND, tlf. 74-831346.
VICTOR NIELSEN, landmand, 
født d. 13.-4.-1925, søn af Anna 
og Niels Peter Nielsen, gift d. 
29.-10.-1950 med Johanne Kjær, 
husmor, født d. 14.-7.-1929, dat
ter af Anne Sofie og Peter 
Kjær. Parret har børnene: Ejvind, 
født d. 19.-5.-1951, Evald, født 
d. 23.-4.-1953, og Børge, født d. 
25.-4.-1958.
V.N. overtog gården i 1962 fra Laurids Fogh.
Ejendomsskyld 580.000. Areal 11 ha., deraf 1 ha. eng og plantage.
Stuehuset er opført 1926 og restaureret 1962-66. Kombineret kvæg- og svinestald 
opført 1926 og restaureret 1962-66, lade opført 1956 og maskinhus 1962-66. På gården 
er der 10 høns. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede, rug og ærter. Der er 
2 traktorer og 1 mejetærsker.

RANGSTRUPVEJ 5, "KIRKEPOLD", 6534 AGERSKOV, tlf. 74-833524.
HENRY SCHMIDT, gårdejer, født d. 26.-11.-1928, søn af Magda og Peter Schmidt. 
H.S. overtog gården i 1972 fra Alfred Christensen.
Ejendomsskyld 860.000. Areal 27,5 ha., heraf tilkøbt 12,5 ha.
Stuehus opført 1935 og restaureret med nye vinduer i 1984 og nyt tag 1985. Kvæg
stald opført 1935 om ombygget 1973, maskinhus og værksted opført 1948, lade 1935 
og maskinhus 1990. Gården bliver drevet med en besætning bestående af 40 årskøer af 
racen Jersey. Der er 3 traktorer, kornsilo samt varm og kold lufts tørreri.

RANGSTRUPVEJ 9, "JOHNS- 
GÄRD", 6534 AGERSKOV, tlf. 
74-833192.
ASMUS BECK, gårdejer, født d. 
30.-12.-1937, søn af Meta og Jep
pe Beck, gift d. 28.-3.-1961 med 
Edith From, medhjælpende hu
stru, født d. 12.-5.-1941, datter 
af Neta og Thomas From. Parret 
har børnene: Kirsten, født d. 17.- 
10.-1962, Thomas, født d. 15.-4.- 
1965, og Bodil, født 23.-5.-1968.

A.B. har været på Hillerød Højskole med landbrugsfag. Han er 4. generation på går
den, som har været i slægtens eje fra ca. 1850, og som blev overtaget i november 
1968 fra svigerfaderen.
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Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 65 ha., deraf 1 ha. skov og 2 ha. mose. 
Stuehuset er opført ca. 1850 og restaureret 1968-78. Kvægstald opført 1964 og for
andret til fedekalve 1978-80, kvægstald opført 1927 og forandret til fedekalve 1978- 
80, svinestald moderniseret 1952, lade opført 1956 og maskinhus 1972. Gården bliver 
drevet med en besætning bestående af 5 årsammekøer, 5 ungdyr og 1 avlstyr af racen 
Limousine. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, varm og kold lufts tørreri 
samt halmfyr.

RANGSTRUPVEJ 13, RANGSTRUP, 6534 AGERSKOV, tlf. 74-519257.
PETER RUDOLPH, gårdejer, født d. 5.-9.-1943, søn af Dinne og Hans Rudolph, gift d. 
28.-1.-1967 med Else Marie Holm, sygehjælper, født d. 11.-6.-1945, datter af Laura og 
Laurits Holm. Parret har børnene: Tom, født d. 1.-3.-1972, Pia, født d. 7.-7.-1975, og 
Ole, født d. 28.-12.-1982.
P.R. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården, som har været i slæg
tens eje siden 1938, i 1969 fra faderen.
Ejendomsskyld 1.420.000. Areal 40 ha., deraf tilkøbt 8 ha. 1 ha. er mose. Der er for
pagtet yderligere 6 ha.
Stuehuset er opført 1938, restaureret og udvidet 1982. Kvægstald opført 1971, kom
bineret kvæg- og svinestald opført 1938, forandret og moderniseret 1971, foderlade 
opført 1986, maskinhus 1978, gylletank 1973, desuden er der indendørs køresilo. Går
den bliver drevet med en besætning bestående af 40 årskøer, 50 ungdyr og 15 slagte
kalve af SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, ærter og raps. Der er 2 
traktorer, markvandingsanlæg, halmpresser samt kornsilo.

RANGSTRUPVEJ 20, "STENS
GÄRD", 6534 AGERSKOV, tlf. 
74-833156.
MOGENS ANDERSEN, gårdejer, 
født d. 19.-1.-1946, søn af Tove 
og Niels Andersen, gift d. 1.-5.- 
1971 med Sigrid Brodersen, læ
rer, født d. 11.-10.-1946, datter 
af Käthe og Hans Brodersen. 
Parret har børnene: Aino, født d. 
1.-12.-1968, og Morten, født d. 
1.-7.-1973.

M.A. har været på Bygholm Landbrugsskole. Han er formand for Sønderjysk Kontrolfor
ening samt i forretningsudvalget for Kvægavlsforeningen i Sønderjylland. Parret over
tog gården i 1972 fra Jørgen Christensen.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 30,3 ha., deraf tilkøbt 12,3 ha. Der er forpagtet 15 
ha. Stuehuset er opført 1905 og restaureret 1982. Kvægstald opført 1905, udvidet og 
restaureret 1973, ungdyrstald opført 1977, maskinhus 1948 og udendørs køresilo 1978. 
Gården bliver drevet med en besætning bestående af 41 årskøer, 50 ungdyr og 25 
slagtekalve af racen SDM, desuden er der 2 rideheste. Der er 3 traktorer og markvan
dingsanlæg. På gården er ansat 1 skoledreng.

RANGSTRUPVEJ 22, 6534 AGER
SKOV, tlf. 74-833159.
LAUST RUDOLPH, landmand, 
født d. 29.-1.-1933, søn af Karo
line og Theodor Rudolph, gift d. 
10.-10.-1958 med Gerda Klokmo- 
se, husmor, født d. 5.-10.-1935, 
datter af Marie og Hans Kristian 
Klokmose. Parret har børnene: 
Allan, født d. 2.-3.-1967, og Ti
na, født d. 28.-1.-1973.
L.R. er lagerforvalter ved M.S.
El-forsyning. Han overtog gården, som har været i slægtens eje siden 1927, i 1954 fra
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faderen. Ejendomsskyld 490.000. Areal 6 ha., der er frasolgt 10 ha.
Stuehuset er opført 1927 og restaureret 1977. Kombineret kvæg- og svinestald opført 
1927 og restaureret 1961, lade opført 1927 og maskinhus 1963. Planteproduktionens 
salgsafgrøder er byg og rug. Der er 1 traktor.

RANGSTRUPVEJ 30, "NÆSSKOV", RANGSTRUP, 6534 AGERSKOV, tlf. 74-519253. 
EGON JUHL, gårdejer, født d. 22.-5.-1961, søn af Gerda og Ejner Juhl, gift d. 27.- 
7.-1990 med Conny R. Rohde, korrespondent, født d. 28.-6.-1968, datter af Kathrine 
og Hans Ole Rohde.
E.J. har været på Tønder Grundskole og Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog 
gården d. 10.-2.-1991 fra Karen og Peter Enemark.
Ejendomsskyld 1.300.000.Areal 33,4 ha., deraf 2 ha. eng.
Stuehuset er opført 1946. Kvægstald opført 1946 og forandret til søer i 1980, svine
stald opført 1946 og udvidet med farestald og plads til smågrise i 1980, lade opført 
1946, maskinhus 1950 og gylletank 1980. Gården bliver drevet med en besætning bestå
ende af 100 årssøer og en årlig produktion på 2.000 solgte smågrise. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er rug og ærter. Der er 2 traktorer, kornsilo og plansilo, begge 
med varm og kold lufts tørreri, samt 1 halmfyr.

RANGSTRUPVEJ 32, "BLÆSBJERG", RANGSTRUP, 6534 AGERSKOV, tlf. 74-519112. 
KRESTEN APPEL, gårdejer, født d. 1.-4.-1935, søn af Hanne og Andreas Appel, gift 
d. 22.-11.-1958 med Sofie Thomsen, medhjælpende hustru, født d. 9.-5.-1936, datter af 
Marie og Andreas Thomsen. Parret har børnene: Ulla, født d. 3.-2.-1959, Erik, født d. 
15.-10.-1960, Sten, født d. 17.-1.-1965, og Lars, født d. 2.-11.-1969.
K.A. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han er formand for Ringriderforening, 
formand for Hesteforening samt formand for Rangstrup Forsamlingshus. K.A. er 3. 
generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1893, som blev forpagtet fra 
1959 til overtagelsen i 1963 fra faderen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 36 ha., deraf 3 ha. eng.
Stuehuset er opført 1823 og moderniseret og udvidet i 1974. Kvægstald opført 1900 og 
moderniseret i 1974, kombineret foderlade og maskinhus opført 1974 og gylletank 
1978. Gården bliver drevet med en besætning bestående af 35 årskøer, 45 ungdyr og 
20 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 4 rideheste. Planteproduktionens salgs
afgrøde er byg. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanæg, kornsilo, 
varm og kold lufts tørreri samt træfyr.

RANGSTRUPVEJ 34, RANGSTRUP, 6534 AGERSKOV, tlf. 74-519168.
MATHIAS P. HOLM, gårdejer.
M.P.H. overtog gården i 1981 fra onklen Laurits Hørlyk.
Ejendomsskyld 960.000. Areal 29,6 ha.
Stuehuset er opført før 1860. Kombineret kvægstald, svinestald og lade opført 1950.
M.P.H. ejer og driver desuden Over Jerstalvej 224, 6534 Agerskov.

REFSLUNDVEJ 2, REFSLUND, 
6535 BRANDERUP, tlf. 74-835166. 
TAGE JØNSSON, landmand, født 
d. 27.-4.-1941, søn af Larsine og 
Hermann Jønsson, gift d. 21.-11.- 
1963 med Jytte Christensen, med
hjælpende hustru, født d. 17.-8.- 
1944, datter af Anne Margrethe 
og Alfred Christensen. Parret 
har børnene: Conny, født d. 17.- 
1.- 1964, Tordis, født d. 16.-4.- 
1965, Hermann, født d. 25.-6.-

1967, og Ole, født d. 20.-8.-1968.
T.J. driver maskinstation. Han har været på Ryslinge Højskole. T.J. overtog gården d. 
1.-11.-1963 fra Søren Christian Nielsen.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 40 ha., deraf tilkøbt 23 ha. Der er forpagtet yder-
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ligere 8 ha. Stuehuset er opført 1930. Kvægstald opført 1930, forandret 1970, udvidet 
1974 og 1978, lader opført 1930 og 1972, kombineret foderlade og maskinhus opført 
1990, desuden er der 2 andre maskinhuse og indendørs køresilo. Gården bliver drevet 
med en besætning bestående af 30 årskøer og 30 ungdyr af racen SDM samt 1 årsso. 
Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, hvede og byg. Der er 7 traktorer, 3 meje
tærskere, 3 pressere, 3 græssnittere, dræn- og kloakspuler, roerensetromle, entrepre
nørmaskiner, roeaftopper og -optager, kornsilo samt varm og kold lufts tørreri. På 
gården er ansat 3 faste medhjælpere og 3 løse medhjælpere.

REFSLUNDVE3 4, "REFSLUND", 
REFSLUND, 6535 BRANDERUP 
3., tlf. 74-833281.
MADS PETERSEN K3ERGAARD, 
gårdejer, født d. 2.-2.-1934, søn 
af Kjerstine og Peter Hansen 
Kjergaard, gift d. 24.-6.-1961 
med Aase Krogh, husmor, født d. 
29.-10.-1940, datter af Gertrud 
og Hans Krogh. Parret har bør
nene: Hanne, født d. 29.-10.-1961, 
og Lene, født d. 25.-8.-1963.

M.P.K. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han er 6. generation på gården, som har 
været i slægtens eje siden 1770, den blev overtaget i 1966 fra faderen. 
Ejendomsskyld 2.400.000. Areal 85 ha.
Stuehuset er opført før 1850 og restaureret 1968-88. Kostald opført 1960, ungdyrstald 
1974 og foderlade 1974. Gården bliver drevet med en besætning bestående af 60 års
køer, 55 ungdyr og 35 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er 
raps, ærter og maltbyg. Der er 1 traktor, andel i traktor, kornsil samt varm og kold 
lufts tørreri. På gården er ansat 1 fodermester.

REFSMINDEVE3 3, "REFSMIN- 
DE", RURUP NØRREMARK, 
6520 TOFTLUND, tlf. 74-831378. 
NIELS MAHLER ANDERSEN, 
gårdejer, født d. 28.-2.-1940, søn 
af Mette Marie og Peter Ander
sen, gift d. 13.-3.-1965 med 
Chatrine Karoline Scherrebeck, 
husmor, født d. 3.-11.-1939, dat
ter af Alma og 3eppe Scherre
beck. Parret har børnene: Peter, 
født d. 27.-6.-1967,og 3ørn, født 
d. 2.-9.-1972. N.M.A. er formand for Menighedsrådet i Branderup. Han er 4. genera
tion på gården, der har været i slægtens eje siden 1908, den blev overtaget i 1970 fra 
faderen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 40 ha., deraf tilkøbt 7 ha.
Stuehuset er opført 1869 og restaureret med nye vinduer, døre og tag i 1974. Kombine
ret kvæg- og svinestald opført 1869 og omforandret til ungdyr i 1974, kostald opført 
1962, lade 1962, maskinhus 1975, desuden er der gylletank. Gårdenblier drevet med en 
besætning bestående af 40 årskøer og 50 ungdyr af racerne SDM og DRK, for begge 
racer er der tale om stambesætninger. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der 
er 2 traktorer. På gården er ansat 1 skoledreng.

REFSMINDEVE3 5, RURUP NØRREMARK, 6520 TOFTLUND, tlf. 74-831749.
MARTIN CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 11.-8.-1936, søn af Dorthea og Carl Chri
stensen, gift d. 5.-10.-1963 med Emma Wraae, medhjælpende hustru, født d. 18.-2.- 
1934, datter af Anne Marie og Anton Wraae. Parret har børnene: Chresten, født d. 
1.-1.-1955, Marianne, født d. 26.-4.-1957, Dorthea, født d. 25.-1.-1964, og Tage, født 
d. 13.-8.-1970.
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M.C. overtog gården d. 1.-11.-1961 fra Johan Jørgensen, i 1970 blev Refsmindevej 1 
tilkøbt, det er E.C.'s fødehjem.
Ejendomsskyld 774.000. Areal 27 ha., deraf tilkøbt 16 ha.
Stuehuset er opført 1870 og senest restaureret i 1972. Kvægstald opført 1914 og til
bygget i 1973, svinestald opført 1914, desuden er der maskinhus. Gården bliver drevet 
med en besætning bestående af 24 årskøer, 39 ungdyr og 16 slagtekalve af racen SDM, 
desuden er der ved at blive opstartet en svineproduktion bestående af 6 årssøer og 80 
slagtesvin pr. år. Der er 2 traktorer samt oliefyr.

RIBEVEJ 12, "GRANBYGÄRD", 
ENEMARK, 6520 TOFTLUND, 
tlf. 74-830172.
GRETE PETERSEN, gårdejer, 
født d. 12.-11.-1936, datter af 
Ingrid og Johan Christian Terman- 
sen, gift d. 12.-10.-1958 med Ib 
Freddy Petersen, purser i S.A.S., 
født d. 7.-8.-1935, søn af Edith 
og Christian Petersen. Parret har 
børnene: Peter, født d. 23.-11.- 
1959, og Gitte, født d. 14.-2.-1961.

G.P. er børnehaveleder. Hun overtog gården, som har været i slægtens eje siden 1936, 
d. 1.-6.-1986 fra moderen.
Areal 57 ha., deraf 2 ha. skov. 52 ha. er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1942 og restaureret 1987-88. Der er kvægstald samt kombineret 
lade og maskinhus fra 1980. På gården har man 50 amerikanske slagteduer. Der er 1 
traktor.

RIBEVEJ 17, "KORSBJERG", STENDERUP, 6520 TOFTLUND, tlf. 74-831597.
MARTIN MADSEN, gårdejer, født d. 15.-6.-1939, søn af Marie og Laurids Madsen, gift 
d. 22.-5.-1964 med Hella Lund, medhjælpende hustru, født d. 25.-12.-1945, datter af 
Johanne og Jens Lund. Parret har børnene: Leif, født d. 14.-9.-1964, Annette, født d. 
16.-10.-1966, Mogens, født d. 10.-7.-1969, og Bjarne, født d. 22.-12.-1980.
M.M. har arbejdet som svinekontrolassistent i 3 år. Han har været på Gråsten Land
brugsskole. M.M. er 6. generation på gården, der blev overtaget i april 1962 fra 
morbroderen Anders Schmidt. Ejendommen på Stenderup Skolevej 1, 6520 Toftlund, er 
lige lagt ind under "Korsbjerg".
Ejendomsskyld 2.690.00 Areal 77,7 ha., deraf tilkøbt 33 ha. 0,5 ha. er skov. Der er 
forpagtet 1,5 ha. græs.
Stuehuset er opført ca. 1840 og senest restaureret i 1979. Kostald opført 1964, ung
kvægstald 1972, svinestald 1986, lade 1967, kombineret lade og maskinhus 1977, gas
tæt silo til korn 1987, gylletank 1987, desuden er der udendørs køresilo. Gården bliver 
drevet med en besætning bestående af 28 årskøer og 32 stude af racen SDM, samt 70 
årssøer og en årlig slagtesvineproduktion på 1.000 stk. Planteproduktionens salgsafgrø
de er raps. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, kornsilo, varm og 
kold lufts tørreri samt halmfyr. På gården er ansat 1 skoledreng.

RIBEVEJ 19, "LILLE GRAVLUND", GRAVLUND, 6520 TOFTLUND, tlf. 74-831870. 
PETER H0RLÜCK THYSSEN, gårdejer.
P.H.T. overtog gården i 1984 fra faderen.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 42 ha., deraf tilkøbt 20 ha.
Stuehuset er opført 1837 og senest restaureret i 1990. Svinestald opført 1982, garage 
1982 og gylletank 1956.
P.H.T. ejer og driver desuden "Gravlund", Ribevej 21, Gravlund, 6520 Toftlund.

RIBEVEJ 21, "GRAVLUND", GRAVLUND, 7620 TOFTLUND, tlf. 74-831870.
PETER HØRLUCK THYSSEN, gårdejer, født d. 1.-1.-1959, søn af Mette og Anders 
Thyssen, gift d. 5.-10.-1984 med Jytte Nissen, kontorassistent, født d. 7.-10.-1959, 
datter af Christine og Peter Nissen. Parret har børnene: Anders, født d. 19.-2.-1986,



-370-

og Karsten, født d. 17.-7.-1988. 
Peter H. Thyssen har været på 
Ladelund Grundskole og Riber 
Kjærgård Landbrugsskole. Han er 
3. generation på gården, som har 
været i slægtens eje siden 1924, 
og blev overtaget i 1989 fra for
ældrene.
Ejendomsskyld 3.000.000. Areal 
125 ha., heraf 17 ha. skov og 
plantage. Der er forpagtet 21 ha. 
Stuehuset er opført 1867 og re

staureret i 1990. Kvægstald opført 1913 og forandret til svin i 1977, svinestalde op
ført 1956, 1988 og 1990, lade 1913, maskinhus 1991 og gylletank 1975. Gården bliver 
drevet med en besætning bestående af 200 årssøer og en årlig produktion på 3.500
solgte smågrise og 1.700 slagte
svin. Planteproduktionens salgsaf
grøder er kartofler, ærter og 
raps. Der er 4 traktorer, 1 meje
tærsker, 2 vandingsmaskiner, kar
toffeloptager, kornsilo, varm og 
kold lufts tørreri samt halmfyr. 
På gården er ansat 1 medhjæl
per.
P.H.T. ejer og driver desuden 
gården Ribevej 19, "Lille Grav
lund", Gravlund, 6520 Toftlund.

RIBEVE3 23, ENEMARK, 6520 
TOFTLUND, tlf. 74-831891.
HARALD BERNDT, gårdejer, 
født d. 14.-3.-1939, søn af Marie 
og Nis Berndt, gift d. 15.-4.-1966 
med Christa Matzen, husmor, 
født d. 18.-8.-1945, datter af 
Hansine og Hans Christian Nissen 
Matzen. Parret har børnene: 
Frank, født d. 6.-8.-1966, Lis, 
født d. 27.- 3.-1969, og Gert, 
født d. 6.-2.- 1972.
H.B. har været på Høng Land

brugsskole. Han er 4. generation på gården, der blev overtaget 
broderen Simon Berndt.

d. 1.-7.-1967 fra far-

Ejendomsskyld 4.200.000. Areal 108, deraf tilkøbt 16 ha. Der er 5 ha. skov. 140 ha. er 
forpagtet.
Stuehuset er opført 1854 og senest restaureret med nye sten og vinduer i 1975. Kvæg
stald opført efter brand i 1982, svinestald opført 1982, udvidet 1985 og 1990, sostald 
opført 1987, lade 1982, gylletank 1989 og udendørs køresilo 1989. Gården bliver drevet 
med en besætning bestående af 80 årskøer, 70 ungdyr og 60 slagtekalve af racen SDM, 
samt 130 årssøer og en årlig slagtesvineproduktion på 2.600 stk. Planteproduktionens 
salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 5 traktorer, 1 mejetærsker, 2 vandingsmaski
ner, plansilo samt varm og kold lufts tørreri. På gården er ansat 1 fodermester og 1 
medhjælper.

ROOSTVE3 1, ROOST, 6535 BRANDERUP, tlf. 74-834151.
HANS THOMSEN, gårdejer, gift med Dagny Thomsen, husmor. Parret har sønnerne: 
Hans Peter og Jens Laurits.
H.T. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården i 1975 fra D.T.'s far 
Laurids Mikkelsen.
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Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 37 ha.
Stuehuset er opført 1887. Kvægstald opført 1925 og forandret til svin i 1976, svine
stald opført 1978 og lade 1952. Gården bliver drevet med en besætning bestående af 
40 årssøer og en årlig produktion på 700 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder 
er hvede, byg, ærter og raps.

ROOSTVEJ 11, ROOST, 6535 
BRANDERUP, tlf. 74-834210. 
PETER ROSTGAARD JOHANSEN, 
landmand, født d. 25.-2.-1954, 
søn af Grethe Rostgaard og Hol
ger Nørgaard Johansen, gift d. 
11.-6.-1988 med Birthe Andersen, 
pædagog, født d. 5.-10.-1956, dat
ter af Marie og Gunnar Ander
sen. Parret har børnene: Ditte, 
født d. 29.-8.-1986, og Jeppe, 
født d. 15.-12.-1989.

P.R.J. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården, som har været i 
slægtens eje fra før 1703, i 1983 fra faderen.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 63 ha., deraf 2 ha. skov. Der er forpagtet ydrligere 10 
ha. Stuehuset er opført 1703 og restaureret 1983 og 1990. Kvægstald opført 1906 og 
forandret til svin i 1979, kampestensstald opført før 1700, svinestald 1979, lade 1906 
og maskinhus 1976. Gården bliver drevet med en besætning bestående af 90 årssøer og 
en årlig produktion på 1.800 solgte smågrise. Planteproduktionens salgsafgrøder er 
industrikartofler, hvede, ærter, raps og byg. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, mark
vandingsanlæg, kartoffeloptager, gummiged, kornsilo, varm og koldlufts tørreri samt 
halmfyr.

ROOSTVEJ 13, "ØSTERGÅRD", 
ROOST, 6535 BRANDERUP, tlf. 
74-834254.
MARIUS ANDERSEN, landmand, 
født d. 20.-7.-1949, søn af Luise 
og Carsten Beck Andersen, gift 
d. 10.-9.-1976 med Myrna Bjørn, 
medhjælpende hustru, født d. 
19.-5.-1954, datter af Anne H. 
og Hans P. Bjørn. Parret har 
børnene: Andreas, født d. 6.-10.- 
1980, og Susanne, født d. 22.- 
11.-1983. M.A. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han forpagtede gården fra 1976
til overtagelsen i 1981 fra Andreas Andersen.
Ejendomsskyld 2.350.000. Areal 56 ha., derudover er der forpagtet 7,5 ha. græs.
Stuehuset er opført 1912. Kvægstald opført 1912, kostald med riste opført 1982, svi
nestald 1912 og forandret til kalve 1984, foderlade opført 1985, lade 1912, gylletank 
1983, desuden er der indendørs køresilo. Udbygningerne fra 1912 brændte i 1939 og 
blev genopført. Gården bliver drevet med en besætning bestående af 70 årskøer, 80 
ungdyr og 35 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, 
raps og byg. Der er 3 traktorer, rendegraver, varm og kold lufts portionstørreri med 
gas. På gården er ansat 1 medhjælper.
M.A. ejer og driver desuden Branderupvej 43, 6535 Branderup.

ROOSTVEJ 15, ROOST, 6535 BRANDERUP, tlf. 74-834255.
NIELS NIELSEN, landmand, født d. 6.-5.-1925, søn af Marie og Laust Nielsen, gift d. 
15.-12.-1950 med Dora Andresen, landmand, født d. 22.-9.-1925, datter af Anne Han
sine og Morten Andresen. Parret har døtrene: Birthe, født d. 22.-10.-1955, og Mari
anne, født d. 4.-3.-1958.
N.N. har været på Tune Landbrugsskole. Han er menighedsrådsformand. N.N. overtog
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gården d. 1.-11.-1950 fra Niels Oessen.
Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 13 ha. Oorden og udhusene er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1935 og udvidet 1975. Kvægstald opført 1935 og forandret til svin 
1964, farestald opført 1964, fedestald 1975, lade 1935 og maskinhus 1959. Der er 1 
traktor, kornsilo samt varm og kold lufts tørreri.

den Roostvej 21, Roost, 6535 Branderup.

ROOSTVE3 17, ROOST, 6535 
BRANDERUP, tlf. 74-834256. 
LAURITS POULSEN, landmand, 
født d. 4.-5.-1951.
L.P. overtog gården 1.-7.-1978. 
Stuehuset er opført 1936. Kombi
neret kvæg- og svinestald opført 
1936 og forandret til svin 1970, 
svinestald opført 1960, lade 
1936, desuden er der kyllinge
huse.
L.P. ejer og driver desuden går-

ROOSTVE3 21, ROOST, 6535 
BRANDERUP, tlf. 74-834256. 
LAURITS POULSEN, landmand, 
født d. 4.-5.-1951, søn af Kir
stine og 3ens Christian Poulsen, 
samboende med Ellen 3ørgensen, 
lærer, født d. 25.-5.-1954, datter 
af Helle og Frode 3ørgensen. 
Parret har datteren Helle, født 
d. 6.-1.-1979.
L.P. har været på Gråsten Land
brugsskole. Han overtog gården 
d. 1.-7.-1978 fra faderen. Ejendomsskyld 2.110.000. Areal 37 ha., deraf tilkøbt 24 ha. 
Stuehuset er opført 1935 og restaureret 1985. Kombineret kvæg- og svinestald opført 
1935, moderniseret 1975 og udvidet 1977, lade opført 1935, maskinhus 1980 og gylle
tank 1989. Gården bliver drevet med en besætning bestående af 1.500 slagtesvin pr. 
år. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetær
sker, kornsilo samt kold lufts tørreri.
L.P. ejer og driver desuden Roostvej 17, 6535 Branderup. Endvidere er jorden fra 
Roostvej 19 lagt til.

RUGB3ERGVE3 2, ARRILD, 6520 TOFTLUND, tlf. 74-834364.
ROBERT SCHOU 30RGENSEN, gårdejer, født d. 14.-8.-1923, søn af Ellen Marie og 
Carl Gustav 3ørgensen, gift d. 26.-4.-1952 med Marie Kirstine 3ensen, husmor, født d. 
7.-8.-1929, datter af Andrea og Ernst Peter 3ensen. Parret har datteren 3ytte, født d. 
3.-2.-1953.
R.S.3. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården i 1952 fra Peter 
Roost. Ejendomsskyld 490.000. Areal 13,7 ha., deraf 4 ha. eng.
Stuehuset er opført 1777 og restaureret 1979. Kombineret kvæg- og svinestald 1958 og 
ombygget til køer og ungkreaturer 1971, lade og roer um opført 1978 og lade 1959. 
Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og græs. Der er 1 traktor samt gasfyr.

RUGB3ERGVE3 8, "RUGB3ERG", ARRILD, 6520 TOFTLUND, tlf. 74-834368.
NICOAL3 BERGHOLT, gårdejer, født d. 1.-5.-1947, søn af Helene og Hans 3essen 
Bergholt, gift d. 21.-10.-1978 med Birthe Riber Bergmann Møller, medhjælpende 
hustru, født d. 11.-4.-1955, datter af 3onni og Otto Bergmann Møller. Parret har 
datteren Karin, født d. 5.-2.-1974.
N.B. har været på Gråsten Landbrugsskole og er uddannet mekaniker. Han er 7. gene
ration på gården, der blev overtaget d. 1.-6.-1980 fra faderen.
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Ejendomsskyld 3.300.000. Areal 
156 ha.
"Rugbjerg"s stuehus er opført 
1912. Kvægstald opført 1912, ud
videt og restaureret 1965, vogn
port og garage opført 1962, lade 
1912, maskinhus 1989, foderhus 
1980, desuden er der udendørs 
køresilo samt gylletank. Der er 
endvidere et hus fra 1952. Går
den bliver drevet med en besæt
ning bestående af 45 årskøer, 50 

ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM, samt 10 årsammekøer, 5 ungdyr og 5 slagte
kalve af racen Simmentaler. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede, raps og 
ærter. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 2 vandingsmaskiner, tårnsilo samt varm og 
kold lufts portionstørreri, der er endvidere anpart i 1 vindmølle.

RUGB3ERGVE3 13, "STENTOFT", ARRILD, 6520 TOFTLUND, tlf. 74-834196.
FINN WERENBERG BERGHOLT, deltidslandmand, født d. 26.-10.-1954, søn af Cecilie 
og Adolf Bergholt, gift d. 20.-5.-1978 med Ulla Schmidt, kontormedhjælper, født d. 
4.-8.-1956, datter af Lilly og Friedrich Schmidt. Parret har børnene: Ronni, født d. 
17.-2.-1979 og Tanja, født d. 2.-11.-1981.
F.W.B. er montør. Han overtog gården i 1986 fra William Thomsen.
Areal 16,5 ha.
Stuehuset er opført 1956 og restaureret 1988. Kombineret kvæg- og svinestald opført 
1956 og moderniseret til svin i 1986, lade opført 1956. Gården bliver drevet med en 
produktion på 750 slagtesvin pr. år. samt en besætning bestående af 5 årsammekøer 
og 8 ungdyr af racerne Simmentaler, Hereford og rødbroget. Planteproduktionens 
salgsafgrøder er raps, hvede, byg og ærter. Der er 2 traktorer og kornsilo.

RUGB3ERGVE3 15, ARRILD, 6520 TOFTLUND, tlf. 74-834456.
RINE PEDERSEN, forpagter, født d. 16.-10.-1959, søn af Bent Pedersen, samboende 
med Ingrid Margrethe Danielsen, gartnermedhjælper, født d. 11.-4.-1960, datter af 
Grethe og Svend Danielsen. Parret har datteren Anja, født d. 7.-3.-1988.
R.P.har forpagtet gården siden d. 1.-1.-1986 fra Menighedsrådet.
Ejendomsskyld 910.000. Areal 29,5 ha., derudover er der forpagtet 9 ha.
Stuehuset er opført 1960. Kvægstald opført 1960, lade 1960, maskinhus 1975, desuden 
er der gylletank og udendørs køresilo. Gården bliver drevet med en besætning bestå
ende af 29 årskøer, 35 ungdyr og 16 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens 
salgsafgrøder er byg, hvede og ærter. Der er 2 traktorer, kornsilo samt varm og kold 
lufts tørreri.

RUNDB3ERGVE3 1, "R03GÄRD", BRANDERUP MARK, 6535 BRANDERUP, tlf. 74- 
835144.
HANS CHRISTIAN NIELSEN, gårdejer, født d. 17.-9.-1949, søn af Olivia og Anders 
Nielsen, gift d. 26.-6.-1976 med Kirsten Marie 3akobsen, overassistent ved skattevæ
senet, født d. 30.-1.-1951, datter af Didde og Evald 3akobsen. Parret har børnene: 
Lone, født d. 9.-12.-1967, Bodil, født d. 27.-11.-1975, og Torben, født d. 21.-8.-1978. 
H.C.N. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården, som har 
væet i slægtens eje siden 1909, d. 1.-5.-1973 fra faderen.
Ejendomsskyld 1.750.000. Areal 42 ha., heraf tilkøbt 10 ha. 1 ha. er skov. Der er 
forpagtet yderligere 20 ha.
Stuehuset er opført 1873. Kvægstald opført 1873 moderniseret 1950, udvidet 1974 og 
1984, lade opført 1962, maskinhus 1975, udendørs køresilo 1975 og gylletanke 1974 og 
1987. Gården bliver drevet med en besætning bestående af 66 årskøer, 90 ungdyr og 5 
slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er vinterbyg og vinter
hvede. Der er 3 traktorer, markvandingsanlæg og staldvarme til stuehus. På gården er 
ansat en deltids fodermester.
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RUNDBJERGVEJ 2, RUNDBJERG, 6535 BRANDERUP, tlf. 74-835387.
VALDEMAR SCHULTZ, gårdejer, født d. 20.-11.-1949, søn af Betty og Christian 
Schultz, gift d. 25.-11.-1972 med Birthe Larsen, børnehaveklasseleder, født d. 
31.-10.-1947, datter af Anne og Hagbardt Larsen. Parret har børnene: Flemming, født 
d. 9.-9.-1973, Morten, født d. 2.-5.-1976, Gitte, født d. 25.-7.-1978, og Rikke, født d. 
29.-1.-1983.
V.S. har været på Bygholm Landbrugsskole. Han er medlem af fællesudvalget for svin 
i Sønderjylland. V.S. overtog gården, som har været i slægtens eje siden 1864, d. 
1.-5.-1977 fra forældrene.
Ejendomsskyld 2.500.000. Areal 32 ha., der er frasolgt 2 ha. skov. Der er forpagtet 
yderligere 21 ha.
Stuehuset er opført 1977. Svinestald opført 1977, slagtesvinestald 1986, klimastald 
1989, maskinhus 1979 og gylletank 1986. Gården bliver drevet med en besætning bestå
ende af 150 årssøer og har en produktion på 1.300 solgte smågrise og 2.000 slagtesvin 
pr. år, desuden er der 5 får. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der 
er 3 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, plansilo, varm og kold lufts tørreri. På gården 
er ansat 1 fodermester.

RUNDBJERGVEJ 4, RUND
BJERG, 6535 BRANDERUP, 
tlf. 74-835147.
INGEBORG MARIE GRØN
LUND, landmand, født d. 
6.-12.-1910, datter af Kjer- 
stine Marie og Peter As
mussen, gift d. 24.-11.-1934 
med Arnold Grønlund. Par
ret har sønnen Svend Aage, 
født d. 17.-2.-1929.
I.M.G. overtog gården i 

1936 fra Jordlovsudvalget. Areal 10 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1936. Kombineret kvæg- og svinestald opført 1936, lade, vognport 
og maskinhus 1936.

RUNDBJERGVEJ 6, RUNDBJERG, 
6535 BRANDERUP, tlf. 74-835146. 
BETTY SCHULTZ, husmor, født 
d. 22.-12.-1924, datter af Dor
thea Marie og Valdemar Nissen, 
gift d. 13.-5.-1949 med Christian 
Nissen Schultz, født d. 20.-6.rl920, 
søn af Kathrine og Nis Peter 
Schultz. Parret har børnene: Val
demar, født d. 20.-11.-1949, Nis 
Peter, født d. 27.-5.-1951, Ejner, 
født d. 23.-8.-1953, Kathrine, 
født d. 18.-5.-1955, og Ole, født d. 20.-8.-1962.
B.S. overtog gården i januar 1979 fra Inger og Jens Hald.
Ejendomsskyld 470.000. Areal 9,2 ha., deraf 2 ha. eng. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1936 og restaureret 1979. Kombineret kvæg- og svinestald og lade 
opført 1936.

RUNDBJERGVEJ 7, 6535 BRANDERUP, tlf. 74-832078.
KAROLINE ANDERSEN, husmor, født d. 11.-10.-1905, datter af Kathrine og Niels 
Schmidt, gift d. 28.-4.-1933 med Aage Andersen, født d. 4.-2.-1906, søn af Anne 
Marie og Jeppe Andersen. Parret har sønnerne: Chresten, født d. 3.-8.-1934, og Niels, 
født d. 5.-2.-1940.
K.A. overtog gården i 1936 som en udstykning.
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Areal 9 ha., jorden er bortfor
pagtet.
Rundbjergvej 7's stuehus er op
ført 1936 og restaureret 1987. 
Kombineret kvæg- og svinestald 
opført 1936, lade 1936 og maskin
hus 1953.

RUNDBJERGVEJ 9, RUNDBJERG, 6535 BRANDERUP, tlf. 74-835148.
KARIN BERGHOLDT, kontorassistent, født d. 11.-12.-1958, datter af Christine og 
Alex Andersen, gift d. 16.-11.-1984 med Anders Bergholdt, landmand, født d. 
3.-1.-1958, søn af Christel og Jes Bergholdt. Parret har børnene: Kenneth, født d. 
14.-9.-1984, samt trillingerne Gitte, Lotte og Allan, født d. 9.-3.-1989.
K.B. har været på Ladelund Grundskole og Landbrugsskole. Hun overtog gården i 1986 
fra faderen.
Ejendomsskyld 780.000. Areal 24,3 ha., deraf 3 ha. krat og eng. 3 ha. er bortforpag
tet. Stuehuset er opført 1936 og restaureret med nyt tag og vinduer i 1969. Kvægstald 
opført 1936 og lade 1963. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter, byg og 
hvede. Der er 1 traktorer, andel i mejetærsker, kornsilo, varm og kold lufts tørreri 
samt halmfyr.

RURUP VESTERMARKSVEJ 1, RURUP, 6520 TOFTLUND, tlf. 74-832569.
ARNE SMITH, gårdejer, født d. 18.-7.-1965, søn af Kathrine og Aage Smith. 
A.S. har været på Tønder Grundskole og Bygholm Landbrugsskole. Han er 3. genera
tion på gården, som har været i slægtens eje siden 1925, den blev overtaget d. 
1.-7.-1988 fra faderen.
Areal 56 ha., deraf tilkøbt 21 ha.
Stuehuset er opført 1990. Kvægstald og lade 1990, desuden er der udendørs køresilo. 
Gården bliver drevet med en besætning bestående af 60 årskøer, 90 ungdyr og 40 
slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede og rug. 
Der er 3 traktorer og staldvarme til stuehuset. På gården er ansat 1 medhjælper.

RØMETVEJ 2, "STALDLINDHØJ", RURUP, 6520 TOFTLUND, tlf. 74-831084. 
JAN MARTIN THOMSEN, landmand, født d. 23.-3.-1952, søn af Marie Sørensen og 
Svend Børge Thomsen, samboende med Hanne Rønn Olsen, pædagog, født d. 
5.-2.-1954, datter af Ingeborg og Anders Rønn Olsen. Parret har børnene: Line, født d. 
12.-10.-1974, Trine, født d. 23.-2.-1979, og Claus, født d. 10.-4.-1975.
J.M.T. er slagteriarbejder. Han er 3. generation på gården, som har været i slægtens 
eje siden 1921, den blev overtaget i 1986 fra moderen.
Ejendomsskyld 620.000. Areal 17 ha., deraf 1 ha. plantage. 10 ha. er bortforpagtet. 
Stuehuset er opført før 1850. Kombineret kvæg- og svinestald opført 1925, udvidet 
1938 og 1955 og senere forandret og moderniseret til heste, garage og maskinhus 
opført 1955 og maskinhus 1991. Gården bliver drevet med en besætning bestående af 4 
årsammekøer og 3 ungdyr af racerne SDM og Blonde d'Aquitaine, desuden er der D.V. 
opdræt bestående af 3 avlshopper, 4 3-årshingste, 1 2-årshoppe, 1 2-årshingst samt 2 
1-årshingste. Der er 1 traktor, kornsilo samt varm og kold lufts tørreri.

RØMETVEJ 8, "KÆRGÅRD", RURUP, 6520 TOFTLUND, tlf. 74-831091.
ANDERS DONS H0RLÜCK, gårdejer, født d. 4.-9.-1927, søn af Gerda og Niels Jokum 
Hørliick, gift d. 27.-10.-1951 med Anne Petersen, husmor, født d. 19.-3.-1928, datter 
af Marie og Kristian Petersen. Parret har børnene: Gerda Marie, født d. 16.-6.-1953, 
Niels Jokum, født d. 24.-3.-1955, Inger Dons, født d. 29.-4.-2957, og Hanne Dons, født 
d. 3.-4.-1962.
A.D.H. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han har været medlem af Nr. Rang
strup Landboforening i 25 år, hvoraf de 6 var som formand, medlem af slagteribesty-
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relsen i 25 år og medlem 
af kommunalbestyrelsen i 
12 samt sognefoged i 15 
år.
Anders D. Hørliick er 3. 
generation på gården, som 
har været i slægtens eje 
siden 1873, den blev over
taget i 1951 fra faderen. 
Ejendomsskyld 5.538.000. 
Areal 192 ha., deraf til
købt 61 ha. 5 ha. er skov.

Stuehuset er opført 1924. Kvægstald opført 1903 og forandret til svin i 1976, kvæg
stald opført 1962 og forandret til svin i 1976, svinestald opført 1903, lade 1914, 
maskinhuse 1954 og 1979, gastæt silo 1975, gylletank 1987 og udendørs køresilo 1962. 
Gården bliver drevet med en besætning bestående af 20 årsammekøer og 20 ungdyr af 
racerne Hereford og Limousine, samt en produktion på 6.000 stk. slagtesvin pr. år. 
Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetær
sker, 2 vandingsmaskiner, kornsilo og plansilo, begge med varm og kold lufts tørreri, 
samt halmfyr. På gården er ansat 1 medhjælper.

RØMETVEJ 14, RØMET, 6520 TOFTLUND, tlf. 74-831289.
ARNE JESSEN CARSTENSEN, husmand, født d. 27.-6.-1933, søn af Ane Sofie og Carl 
Carstensen, gift d. 9.-5.-1959 med Inge Johansen, medhjælpende hustru, født d. 22.-6.- 
1938, datter af Jensine Pouline og Michael Johansen. Parret har børnene: Tina Mere
te, født d. 24.-5.-1969, og Henning, født d. 14.-6.-1964.
A.J.C. har ind i mellem arbejdet på maskinstation. Han har været på Gråsten Land
brugsskole. A.J.C. har i 19 år været medlem af Toftlund Husmandsbestyrelse og i den 
haft mange tillidsposter og har været formand for mange udvalg, han har desuden 
været folketingskandidat for Det radikale Venstre med mange tillidsposter, bl.a. Det 
radikale Venstres landbrugsudvalg. A.J.C. overtog gården d. 9.-5.-1959 fra faderen, 
der byggede den som statsbrug i 1935.
Ejendomsskyld 980.000. Areal 22 ha., deraf tilkøbt 6 ha. 1,5 ha. er eng.
Stuehuset er opført 1935. Kombineret kvæg- og svinestald opført 1935, lade 1935 og 
udvidet 1973, maskinhus opført 1979, desuden er der gylletank. Planteproduktionens 
salgsafgrøder er byg og raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og plansilo.

RØMETVEJ 15, RØMET, 6520 
TOFTLUND, tlf. 74-831286.
ANTON CARSTENSEN, gårdejer, 
født d. 14.-5.-1935, søn af Eli
sabeth og Peter Carstensen, gift 
d. 29.-3.-1958 med Anne Christi
ne Stie, medhjælpende hustru, 
født d. 9.-1.-1935, datter af Ma
thie og Hermann Stie. Parret 
har børnene: Else, født d. 11.- 
2.-1959, Birgit, født d. 6.-1.- 
1960, og Erik, født 25.-9.-1963. 
A.C. er 3. generation på gården, der blev forpagtet fra d. 1.-4.-1958 til overtagelsen
d. 1.-10.-1960 fra svigerfaderen. 
Ejendomsskyld 850.000. Areal 21,3 ha.
Stuehuset er opført før 1850 og løbende restaureret. Kvægstald opført 1938 og udvidet 
1962, lade opført 1938, maskinhus 1969, desuden er der udendørs køresilo. Gården 
bliver drevet med en besætning bestående af 19 årskøer, 20 ungdyr og 10 slagtekalve 
af racen SDM. Der er 2 traktorer, kornsilo samt varm og kold lufts tørreri.
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gården Pughøjvej 4, 6520 Toftlund.

RØMØVE3 2, PUGH03, 6520 
TOFTLUND, tlf. 74-831279.
HANS PETER 3ACOBSEN, land
mand, født d. 19.-12.-1914.
H.P.3. overtog gården i 1969 fra 
Christian Schmidt.
Ejendomsskyld 440.000. Areal 10 
ha.
Stuehuset er opført før 1850 og 
restaureret med nyt stråtag i 
1988.
H.P.3. ejer og driver desuden

RØMØVE3 4, PUGH03, 6520 
TOFTLUND, tlf. 74-831380. 
HOLGER MIKKELSEN, landmand, 
født d. 1.-8.-1923, søn af Grethe 
og Niels Mikkelsen, gift d. 1.-6.- 
1951 med Marie Rasmussen, hus
mor, født d. 18.-7.-1926, datter 
af 3ohanne og Frederik Rasmus
sen. Parret har børnene: Niels 
Erik, født d. 29.-8.-1954, Anne 
Grete, født d. 3.-9.-1956, Helle, 
født d. 12.-5.-1959, og Birte, 
født d. 31.-3.-1964.
H.M. arbejdede indtil maj 1990 som lastbilvognmand. Han har været på Malling Land
brugsskole. H.M. overtog gården d. 1.-4.-1951 fra Peter Rossen.
Ejendomsskyld 660.000. Areal 14,8 ha.
Stuehuset er opført 1936. Kombineret kvæg- og svinestald opført 1936, udvidet 1959 
og lavet om til plansilo 1986, garage opført 1960 og maskinhus 1965. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er byg, hvede og ærter. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker, plansilo 
samt varm og kold lufts tørreri.

RØMØVE3 5, RØMET, 6520 
TOFTLUND, tlf. 74-831672.
VAGN KRAB SIMONSEN, gård
ejer, født d. 24.-7.-1939, søn af 
Anna og Simon Simonsen, gift d. 
1.-3.-1964 med Inger Clausen, 
medhjælpende hustru, født d. 2.- 
10.-1942, datter af Anne Christi
ne og 3ørgen Clausen. Parret har 
døtrene: Susanne, født d. 4.-4.- 
1968, og Alice, født d. 8.-9.- 
1969.

V.K.S. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården, som siden d. l.-ll.- 
1934 har været i slægtens eje, d. 1.-11.-1963 fra svigerfaderen.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 45 ha., deraf tilkøbt 5,5 ha.
Stuehuset er opført 1863 og restaureret 1974-75. Kvægstald opført 1966, svinestald 
1863, lade 1965, maskinhus 1973 og udendørs køresilo 1972. Gården bliver drevet med 
en besætning bestående af 37 årskøer, 43 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM. 
Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 2 traktorer, markvandingsanlæg, korn
silo samt varm og kold lufts tørreri.

RØMØVE3 7, "R0METGÄRD", RØMET, 6520 TOFTLUND, tlf. 74-831172.
BØRGE EBBESEN, gårdejer, født d. 3.-8.-1938, søn af Metta Katrine og Peter Mads 
Ebesen, gift d. 22.-5.-1965 med Olga Klausen, gårdejer, født d. 1.-5.-1946, datter af
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Bodil Marie og Karl Klausen. 
Parret har børnene: Birgitthe, 
født d. 25.-4.-1968, Peter, født 
d. 24.-12.-1970, og Carsten, født 
d. 11.-11.-1977.
Børge Ebbesen har været på 
Kjærgård Landbrugsskole. Parret 
overtog gården d. 1.-8.-1970 fra 
Sofie og Emma Post.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 
65 ha., deraf 2 ha. skov og plan
tage. Der er forpagtet yderligere 
10 ha.

Stuehuset er opført 1976. Kvægstald opført 1978, kombineret lade og svinestald æn
dret til køer i 1974, lade opført 1990, gylletank 1978, desuden er der udendørs 
køresilo. Gården bliver drevet med en besætning bestående af 68 årskøer, 72 ungdyr 
og 35 slagtekalve af racen SDM. Der er 4 traktorer, kornsilo samt varm og kold lufts 
tørreri.

RØMØVEJ 10, RØMET, 6520 TOFTLUND, tlf. 74-831731.
HANS OHLSEN, gårdejer, født d. 27.-2.-1936, søn af Inge og Artur Ohlsen, gift d. 
12.-11.-1960 med Anne Cathrine Petersen, husmor, født d. 23.-11.-1939 datter af 
Didde og Karl Johan Petersen. Parret har børnene: Kirsten, født d. 22.-11.-1961, 
Karin, født d. 22.-1.-1966, og John, født d. 25.-5.-1971.
H.O. ejede Rømøvej 8 fra 1960 til han købte Rømøvej 10 i 1970 fra Peter Carstensen 
og er på dette tidspunkt flyttet til Rømøvej 10.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 26 ha., derudover er der forpagtet 3 ha. 
Stuehuset er opført 1938 og restaureret med nye vinduer og tilbygget i 1984-85. Kvæg
stald opført 1972 forandret til svin i 1977, svinestald opørt 1938, lade 1971 og maskin
hus 1978. Gården bliver drevet med en besætning bestående af 40 årssøer og en årlig 
produktion af slagtesvin på 750 stk., desuden er der 2 får. Planteproduktionens salgs
afgrøde er raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærskr, 2 kornsiloer samt halmfyr.

RØMØVEJ 11, HØNNING, 6520 TOFTLUND, tlf. 74-834386.
BO SCHRØDER, husbondafløser, født d. 11.-9.-1963, søn af Else Margrethe og Jens 
Peter Schrøder.
B.S. har været på Nordisk og Kjærgård landbrugsskoler. Han overtog gården i april 
1989 fra Thomas Christiansen.
Ejendomsskyld 400.000. Areal 18,6 ha., deraf 8 ha. eng. Der er forpagtet yderligere 
2,5 ha.
Stuehuset er 1863. Kombineret kvæg- og svinestald opført 1951 og lade 1951. Gården 
bliver drevet med en besætning bestående af 3 årsammekøer, 4 ungdyr, 2 slagtekalve 
og 1 avlstyr af kødkvægsrace. Planteproduktionens salgsafgrøder er havre, hvede, rug 
og raps. Der er 1 traktor.

RØMØVEJ 12, RØMET, 6520 
TOFTLUND, tlf. 74-831761.
HOLGER MADSEN, gårdejer, 
født d. 21.-7.-1936, søn af Katri
ne og Lars Peter Madsen, gift d. 
27.-4.-1963 med Inger Oxholm, 
hjemmehjælper, født d. 14.-9.- 
1942, datter af Bodil og Oskar 
Oxholm. Parret har børnene: Lis
beth, født d. 3.-5.-1967, og Lars, 
født d. 14.-2.-1970.
H.M. har været på Gråsten
Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1963 fra Harke Carstensen. 
Ejendomsskyld 880.000. Areal 15,5 ha.
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Stuehuset er opført 1936 og restaureret i 1973. Kvægstald opført 1936 og forandret til 
fedesvin og søer i 1983-84, svinestald opført 1970, lade 1976 og maskinhus 1970. 
Gården bliver drevet med en besætning bestående af 17 årssøer og en årlig produktion 
på 200 stk. slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, rug, hvede og byg. 
Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, plansilo, varm og kold lufts 
tørreri samt halmfyr.

RØMØVEJ 16, FISKHOLM, 6520 TOFTLUND, tlf. 74-834367.
HANS PETER ANDRESEN, landmand, født d. 19.-6.-1957, søn af Sofie Elisabeth og 
Christian Andresen.
H.P.A. er specialarbejder. Han overtog gården i 1983 fra Arthur Hansen. 
Ejendomsskyld 550.000. Areal 14,3 ha., heraf 0,3 ha. tilplantet.
Stuehuset er opført i 1800-tallet. Kvægstald opført 1920, moderniseret og udvidet 
1968, lade opført ca. 1920 og maskinhus 1950. Gården bliver drevet med en besætning 
bestående af 45 ungdyr og 5 slagtekalve af racen Jersey samt 11 moderfår. Plante
produktionens salgsafgrøder er byg og ærter. Der er 2 traktorer.

RØMØVEJ 17, HØNNING, 6520 
TOFTLUND, tlf. 74-834189.
CHRISTIAN CLAUSEN, gårdejer, 
født d. 26.-10.-1934, søn af Ka
ren og Jep Clausen, gift d. 11.- 
5.-1962 med Nina Helene Nissen, 
fodermester, født d. 5.-11.-1940, 
datter af Ellen og Andreas Nis
sen. Parret har børnene: Karen, 
født d. 6.-11.-1962, Anne, født d. 
25.-11.-1965, og Birthe, født d. 
17.-9.-1966.

uddannet agronom fra Landbohøj
skolen. Han er 3. generation på gården, der blev overtaget i 1965 fra faderen. 
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 70,2 ha., deraf 2,5 ha. mose.
Stuehuset er opført 1912 og gennemgribende restaureret i 1970. Kvægstald opført
1912 og forandret til søer i 1971, svinestald opført 1912, løbestald 1989, svinestald 
1949 og senere moderniseret, lade opført 1939 og ombygget til drægtighedsstald se
nere, maskinhus opført 1977 og gylletanke 1984 og 1990. Gården bliver drevet med en 
besætning bestående af 90 årssøer og en årlig slagtesvineproduktion på 1.700 stk. 
Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, 
varm og kold lufts tørreri samt halmfyr.

RØMØVEJ 18, HØNNING, 6520 
TOFTLUND, tlf. 74-834188.
MILERT MIKKELSEN ANDERSEN, 
landmand, født d. 26.-2.-1910, 
søn af Meta og Mathias Christi
an Andersen, gift d. 29.-11.-1940 
med Maren Aabling, husmor, 
født d. 9.-1.-1913, datter af 
Kjerstine og Christian Jacob 
Aabling. Parret har børnene: 
Merete, født d. 19.-6.-1943, og 
Mathias, født d. 5.-1.-1946.
M.M.A. overtog gården i 1940 som en udstykning fra Rømøvej 19.
Ejendomskyld 430.000. Areal 28,5 ha.
Stuehuset er opført 1940 og restaureret med nye vinduer i 1971. Kombineret kvæg- og 
svinestald opført 1940, hønsehus og lade 1940 og maskinhus 1950. På gården er der 25 
høns. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker, korn
silo samt varm og kold lufts tørreri.
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RØMØVEJ 20, HØNNING, 6520 
TOFTLUND, tlf. 74-834538.
BENTE KEINICKE, pelsdyravler, 
født d. 11.-5.-1947, datter af 
Inga og Helge Keinicke, gift d. 
28.-4.-1972 med Leif Olsen, stats
ingeniør, født d. 13.-8.-1948, søn 
af Marie og Svend Ove Olsen. 
Parret har døtrene Christina, 
født d. 12.-6.-1973, og Camilla, 
født d. 7.-4.-1975.
B.K. overtog gården d. 1.-7.-1984 
fra Knud Jacobsen.

Ejendomsskyld 820.000. Areal 8,3 ha.
Stuehuset er opført 1977. Løsdriftsstald opført 1974, chinchillastald 1974, kombineret 
maskinhus og lade 1974. Gården bliver drevet med en besætning bestående af 4 års
ammekøer, 5 ungdyr og 2 slagtekalve af racen Hereford, desuden er der en produktion 
af Chinchilla bestående af 300 avlstæver, 36 hanner og 700 ungdyr. Planteproduktio
nens salgsafgrøde er byg. Der er 2 traktorer og 1 markvandingsanlæg.

RØMØVEJ 21B, HØNNING MARK, 6520 TOFTLUND, tlf. 74-834552.
ANDERS DIDERIKSEN JUHLER, gårdejer, født d. 16.-5.-1947, søn af Cathrine og 
Anders Petersen Juhler, gift d. 14.-8.-1971 med Caroline Outzen, husmor, født d. 
5.-6.-1948, datter af Katrine og Rasmus Outzen. Parret har børnene: Arne, født d. 
25.-11.-1972, og Rene, født d. 16.-10.-1974.
A.D.J. er fabriksarbejder. Han overtog gården, som har været i slægtens eje siden 
1935, d. 1.-11.-1935 fra faderen.
Ejendomsskyld 750.000. Areal 50 ha., deraf 20 ha. skov og krat. 25 ha. er bort
forpagtet.
Stuehuset er opført før 1850 og restaureret 1972. Kvægstald opført før 1850, garage 
1950, desuden er der kombineret lade og hestestald. På gården er der 4 heste. Der er 
1 traktor.

RØMØVEJ 23, HØNNING, 6520 TOFTLUND, tlf. 74-834277.
ANDERS JENSEN JUHLER, gårdejer, født d. 7.-2.-1950, søn af Margrethe og Johan
nes Juhler.
A.J.J. har været på Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården, som har været i 
slægtens eje siden 1944, i 1982 fra faderen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 50 ha., deraf 4 ha. mose.
Stuehuset er opført 1967. Kvægstald opført 1965 og restaureret 1970, svinestald 
opført 1965, lade 1970, maskinhus 1976, desuden er der ajlebeholder. Gården bliver 
drevet med en besætning bestående af 30 årskøer, 50 ungdyr og 20 slagtekalve af 
racen SDM, samt en årlig slagtesvineproduktion på 7 stk. Der er 3 traktorer, kornsilo, 
varm og kold lufts tørreri samt oliefyr. På gården er ansat 1 skoledreng.

RØMØVEJ 25, HØNNING MARK, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-834342.
CHRESTEN ANDERSEN, gårdejer, født d. 15.-2.-1940, søn af Anne og Michael An
dersen, gift d. 28.-11.-1964 med Jytte Hansen, bankassistent, født d. 28.-5.-1941, 
datter af Gerda og Markus Hansen. Parret har sønnerne: Michael, født d. 26.-10.-1965, 
og Markus, født d. 17.-9.-1967.
C.A. har været på Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1966 fra 
Marie og Hans Wittenkamp.
Ejendomsskyld 780.000. Areal 50 ha., deraf tilkøbt 28 ha. Der er forpagtet yderligere 
20 ha. Stuehuset er opført 1974. Kvægstald opført 1954 og moderniseret 1970, lade 
opført 1973, maskinhus 1978, gylletank 1989, desuden er der udendørs køresilo. Gården 
bliver devet med en besætning bestående af 45 årskøer og 55 ungdyr af racen Jersey 
samt 15 kronhjorte og 50 moderfår. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, rug, 
hvede og raps. Der er 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg, plansilo samt varm og kold 
lufts tørreri.
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SANDBJERGVEJ 19, 6535 BRAN
DERUP, tlf. 74-835135.
PETER JACOBSEN, deltidsland
mand, født d. 3.-7.-1934, søn af 
Ingeborg og Niels Jacobsen, gift 
d. 1.-4.-1959 med Sigrid Jørgen
sen, husmor, født d. 19.-8.-1934, 
datter af Martha og Niels Jør
gensen. Parret har sønnerne: 
Niels, født d. 3.-11.-1959, og 
Claus, født d. 21.-3.-1961.
P.J. arbejder som chauffør. Han

overtog gården i 1961 fra Jørgen Møller.
Ejendomsskyld 650.000. Areal 12 ha.
Stuehuset er opført 1884 og restaureret 1972-76. Kombineret kvæg- og svinestald op
ført 1914 og moderniseret 1961, lade opført 1914 og moderniseet 1961. Gården bliver 
drevet med en besætning bestående af 2 årssøer og en årlig slagtesvineproduktion på 
30 stk., desuden er der 2 heste. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og hvede. 
Der er 1 traktor samt varm og kold lufts tørreri.

SANDBJERGVEJ 23, 6535 BRAN
DERUP, tlf. 74-835423.
ERIK SØRENSEN, landmand, 
født d. 9.-7.-1924, søn af Marie 
og Søren Sørensen, gift d. 
4.-11.-1945 med Frederikke P. 
Frehr, født d. 31.-8.-1927, dat
ter af Anna Marie og Svend 
Frehr. Parret har børnene: Ma
rie, født d. 28.-5.-1947, Svend, 
født d. 28.-10.-1948, Søren, født 
d. 25.-10.-1949, Arne, født d. 
6.-7.-1951, Claus, født d. 23.- 
12.-1952, Bjarne, født d. 14.-8.-1956, og Anna, født d. 13.-11.-1964.
E.S. har arbejdet 10 år ved korn og foderstof samt 11 år ved asfaltindustrien.
Han overtog gården i 1951 fra Holger Dohse.
Ejendomsskyld 490.000. Areal 10 ha., der er frasolgt 1,3 ha. eng. Jorden er bortfor
pagtet. Stuehuset er opført 1854 og restaureret 1964. Kombineret kvæg- og svinestald 
restaureret 1957, lade opført 1934. Der er 1 traktor.

SANDBJERGVEJ 27, OVER GEE
STRUP, 6520 TOFTLUND, tlf. 
74-832584.
ANTONI SCHMIDT, gårdejer, 
født d. 25.-6.-1951, søn af Else 
og Mads Schmidt, gift d. 13.-10.— 
1979 med Conni Sølbeck, syge
hjælper, født d. 1.-5.-1954, dat
ter af Anna og Thomas Sølbeck. 
Parret har børnene: Troels, født 
d. 7.-4.-1979, og Sanne, født d. 
24.-5.-1984.

A.S. er vurderingsformand for Aim. Brand. Han har været på Bygholm Landbrugsskole. 
A.S. forpagtede gården fra 1978 til overtagelsen i 1983 fra Kirstine Hørliick.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 57 ha.
Stuehuset er opført 1876. Kvægstald opført 1903, lade 1947 og senere ændret til 
tørrerum og maskinhus. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, byg, raps, ærter, 
rug og græsfrø. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, varm og kold lufts tørreri 
samt halmfyr.
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SANDBJERGVEJ 40, "BAKKEGÅR
DEN", 6535 BRANDERUP, tlf. 
74-835303.
EDUARD LUND, gårdejer, født 
d. 11.-4.-1927, søn af Anne og 
Hans Lund, gift d. 23.-5.-1956 
med Karla Lind, medhjælpende 
hustru, født d. 12.-10.-1930, dat
ter af Marie og Jes Lind. Parret 
har børnene: Marie, født d. 9.- 
9.-1957, Hans, født d. 10.-9.-1961 
og Inge, født d. 23.-12.-1966.

E.L. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han forpagtede gården fra 1956 til over
tagelsen i 1961 fra svigerforældrene Marie og Jes Lind. Nuværende ejer er 3. genera
tion på gården, som har været i slægtens eje siden 1894.
Ejendomsskyld 970.000. Areal 25 ha., heraf 1 ha. skov. Der er forpagtet 1,5 ha.
Stuehuset er opført i 1964. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald 
fra 1964, lade fra 1979 og maskinhus fra 1959. Ejendommen er nybygget i 1964, de 
gamle bygninger er solgt. Gården drives med en besætning på 10 årskøer og 33 ungdyr 
af racen SDM, desuden er der en svineproduktion på 6 årssøer, der sælges 120 små- 
grise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 2 traktorer, kornsilo 
samt korntørreri med varm og kold luft. Maskinstation bruges til større opgaver.

SANDETVEJ 1, "SANDET", ROOST, 
6520 TOFTLUND, tlf. 74-834108. 
HANS SCHMIDT, gårdejer, født 
d. 12.-2.-1921, søn af Anne og 
Hans Schmidt, gift d. 25.-10.-1953 
med Ellen Axelgaard, medhjæl
pende hustru, født d. 15.-5.-1927, 
datter af Karen og Holger Axel
gaard. Parret har døtrene: Anne, 
født d. 17.-9.-1954 og Karen, 
født d. 1.-4.-1960.
H.S. har været på Gråsten Land
brugsskole. Han overtog gården i 1962 fra Alfred Christensen.
Ejendomsskyld 2.500.000. Areal 82,7 ha., heraf 1 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1848 og nyrestaureret i 1970. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1903 ændret til svin i 1980, svinestald fra 1966, goldsostald fra 1970, fare- 
stald fra 1964 og maskinhus fra 1971. Gården drives med en svineproduktion på 80 
årssøer, der sælges 1.200 smågrise og 250 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgs
afgrøder er byg, hvede, ærter og raps. Der er 3 traktorer, plansilo, portionstørreri 
med varm og kold luft samt halmfyr. På gården er ansat 1 fast medhjælper.

SAVVÆRKSVEJ 2-4, "BEVTOFT 
MØLLE", 6541 BEVTOFT, tlf. 
74- 514501.
CHRISTIAN AAGESEN, gårdejer, 
født d. 19.-6.-1954, søn af Ceci
lie og Laurids Aagesen, gift d. 
21.-12.-1989 med Anne-Lise Holt 
Andersen, ergoterapeut, født d. 
11.-2.-1957, datter af Rita og 
Erik Andersen. Parret har børne
ne: Anders, født d. 17.-3.-1986 
og Marie, født d. 16.-7.-1989.

C.AA. har været på Vejlby Landbrugsskole. Han overtog gården i marts 1989 fra sine 
forældre Cecilie og Laurids Aagesen. Nuværende ejer er 3. generation på gården. 
Areal 80 ha., heraf 2 ha. skov.
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Stuehuset er opført i 1788. Avlsbygningerne består af svinestald og lade begge fra 
omkr. 1933, desuden er der aftægtshus fra omkr. 1900. Gården drives med en besæt
ning på 7 moderfår af racen Texel. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter, 
vårbyg, vinterhvede og kartofler. Der er 3 traktorer og 1 markvandingsanlæg.

SAVVÆRKSVEJ 3, "VALSBÆK", 
HJARTBRO, 6541 BEVTOFT, tlf. 
74-514285.
AKSEL JUHL, gårdejer, født d. 
23.-11.-1932, søn af Marie og 
Claus Juhl, gift d. 19.-3.-1957 
med Mette Jørgensen, arbejdsfor- 
deler for Haderslev Vesteramts 
Vikarordning, født d. 20.-4.-1931, 
datter af Anne og Hans Ebbesen 
Jørgensen. Parret har børnene: 
Claus, født d. 28.-8.-1958, Svend

Aage, født d. 7.-8.-1959 og Kirsten, født d. 6.-11.-1962.
A.J. er lagermand og formand for Ringriderforeningen i Bevtoft. Han overtog gården 
d. 1.-3.-1964 fra Jørgen Christiansen.
Ejendomsskyld 550.000. Areal 15 ha.
Stuehuset er opført i 1930 restaureret flere gange senest i 1990. Avlsbygningerne 
består af kombineret kvæg- og svinestald fra 1930 udvidet i 1963. Gården drives 
udelukkende med planteproduktion bestående af raps, byg, ærter og hvede. Der er 1 
traktor, halvpart i mejetærsker samt 1 markvandingsanlæg.

SAVVÆRKSVEJ 5, HJARTBRO, 6541 BEVTOFT, tlf. 74-514310.
EJNER ROSENBERG, gårdejer, født d. 15.-5.-1946, søn af Jane og Andreas Rosen
berg, gift d. 27.-4.-1970 med Birthe Madsen, husmor, født d. 16.-1.-1948, datter af 
Esther og Karl Madsen. Parret har børnene: Malene, født d. 18.-8.-1972, og Torben, 
født d. 6.-4.-1976.
E.R. arbejder som traktorfører på maskinstation. Han overtog gården i 1986 fra sin 
far Andreas Rosenberg. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i 
slægtens eje siden 1930.
Ejendomsskyld 527.000. Areal 17,3 ha.
Stuehuset er opført i 1930 og restaureret i 1986. Avlsbygningerne består af kom
bineret kvæg- og svinestald fra 1930, hestestald fra omkr. 1955 ændret til kreaturer i 
1960, lade fra 1930 og maskinhus fra 1967. Gården drives med en besætning på 4 
moderfår. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, rug, kartofler og raps. Der er 1 
traktor.

SAVVÆRKSVEJ 6, "SKOVLY", HJARTBRO, 6541 BEVTOFT, tlf. 74-514587.
KURT PETERSEN, landmand, født d. 10.-9.-1957, søn af Lis og Martin Petersen, bor 
sammen med Merete Greve, børnehavepædagog, født d. 4.-11.-1960, datter af Secilie 
og Max Greve. Parret har datteren Kamilla, født d. 20.-7.-1989.
K.P. er landbrugssmed og medlem af bestyrelsen for Ringriderforeningen. Han overtog 
gården d. 1.-4.-1990 fra Anne og Hans Rinke.
Ejendomsskyld 460.000. Areal 13,5 ha., heraf 1 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1928 og restaureret i 1990. Avlsbygningerne består af lade samt 
kombineret kvæg- og svinestald begge fra 1928. Besætningen består af 1 ridehest. 
Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, ærter og kartofler. Der er 1 traktor og 1 
mejetærsker.

SAVVÆRKSVEJ 7, HJARTBRO, 6541 BEVTOFT, tlf. 74-514330.
POUL FREDERIK JENSEN, gårdejer, født d. 19.-4.-1933, søn af Nicoline og Frederik 
Christian Jensen, gift d. 28.-12.-1963 med Lis Ellen Hansen, postekspeditør, født d. 
8.-12.-1937, datter af Emma og Steffen Hansen.
P.F.J. er skovfoged. Han overtog gården d. 31.-1.-1981 fra Anders Clausen.
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Ejendomsskyld 760.000. Areal 
24,3 ha.
Savværksvej 7's stuehus er opført 
i 1930 og restaureret i 1982. 
Avlsbygningerne består af hønse
hus, garage samt 3 maskinhuse. 
Gården drives udelukkende med 
planteproduktion bestående af 
maltbyg og rug. Der er 1 traktor 
og 1 markvandingsanlæg.

SINDETVEJ 2, "SINDET", SINDET, 
6534 AGERSKOV, tlf. 74-669358. 
KRESTEN BECK, gårdejer, født 
d. 30.-6.-1934, søn af Meta og 
Jeppe Beck, gift d. 21.-7.-1962 
med Erika Christiansen, medhjæl
pende hustru, født d. 3.-2.-1939, 
datter af Kristine og Jacob Chri
stiansen. Parret har børnene: 
Jeppe, født d. 9.-5.-1963 og Eli
sabeth, født d. 22.-9.-1966.
K.B. har været på Haslev Land
brugsskole. Han overtog gården i 1968 fra sin far Jeppe Beck. Nuværende ejer er 7. 
generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1827.
Ejendomsskyld 3.000.000. Areal 110 ha., heraf tilkøbt 30 ha., der er 1 ha. mose og 2 
ha. skov.
Stuehuset er opført i 1827. Avlsbygningerne består af svinestalde fra 1962 og 1972, 
garage og fyrrum fra 1827, lade fra 1962, maskinhus fra 1975 og gylletank. Gården 
drives med en slagtesvineproduktion på 2.000 stk. årligt. Planteproduktionens salgs
afgrøder er raps, ærter og frøgræs. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, 
korntørreri med varm og kold luft samt halm- og træfyr.

SINDETVEJ 8, "SKOVBJERG", 
SKOVBJEG, 6534 AGERSKOV, 
tlf. 74- 669340.
HELMUTH OHMANN, husmand, 
født d. 16.-10.-1929, søn af Caro
line og Wilhelm Ohmann, gift d. 
6.-9.-1952 med Hildegard Jepsen, 
født d. 3.-8.-1932, datter af Ber
the og Anders Jepsen. Parret har 
børnene: Christa, født d. 13.-4.- 
1954, Villy, født d. 7.-2.-1957, og 
Lene, født d. 19.-2.-1962.

H.O. overtog gården i 1962 fra sin far Wilhelm Ohmann. Gården har været i slægtens 
eje siden 1929.
Ejendomsskyld 630.000. Areal 16 ha., heraf tilkøbt 3,5 ha. Der er forpagtet 10 ha. 
Stuehuset er opført omkr. 1857 og restaureret i 1978. Avslbygningerne består af kvæg
stald fra 1857 udvidet i 1936 og 1954, garage og værksted fra 1952, foderlade fra 
1973 og maskinhus fra 1939. Gården drives med en kvægproduktion på 20 årskøer, 25 
ungdyr og 10 slagtekalve af racen SDM, desuden er der en svineproduktion på 3 års
søer, der produceres 10 slagtesvin årligt. Der er 3 traktorer.

SKOVLUNDVEJ 2, "BÆKBJERG", ROOST, 6520 TOFTLUND, tlf. 74-835252.
PETER INGVARD MAMSEN, landbrugssmed, født d. 9.-11.-1935, søn af Kathrine og
Nis Christian Mamsen, gift d. 19.-5.-1962 med Marie Jacobsen, husmor/kontorassi-
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stent, født d. 26.-1.-1942, datter af Ingeborg og Niels Jacobsen. Parret har børnene: 
Kurt, født d. 20.-12.-1963, Inger, født d. 16.-12.-1965 og Nis Christian, født d. 
26.-6.-1969.
P.I.H. overtog gården i 1962 fra sin far Nis Christian Mamsen. Nuværende ejer er 4. 
generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1862.
Ejendomsskyld 980.000. Areal 11 ha., heraf tilkøbt 3 ha. Jorden er bortforpagtet. 
Stuehuset er opført i 1862 og restaureret i 1929. Avlsbygningerne består af maskin
haller fra 1959-74.

SKOVLUNDVEJ 4, SKOVLUND, 6535 BRANDERUP, tlf. 74-835439.
MARTIN OTTSEN, deltidslandmand, født d. 3.-1.-1951, søn af Anders Bentsen Ottsen, 
gift d. 1.-12.-1979 med Lis Ottsen, husmor, født d. 8.-6.-1955. Parret har børnene: 
Rosa, født d. 27.-12.-1979, Jørgen, født d. 23.-4.-1983 og Inge, født d. 16.-6.-1989. 
M.O. arbejder som chauffør. Han overtog gården d. 15.-7.-1988 fra Andreas Aagaard. 
Areal 12 ha., heraf 2 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1938. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald 
fra 1938, lade fra 1938 siden udvidet samt garage og hønsehus. Gården drives med en 
besætning på 4 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 2 årssøer med grise, 1 
slagtekalv af racen Hereford, 1 hest samt kaniner, høns og gæs. Der er 8 traktorer, 1 
mejetærsker, kornsilo samt fast brændselsfyr.

SKOVLUNDVEJ 8, "LILLE SKOVLUND", SKOVLUND, 6520 TOFTLUND, tlf. 74- 
835457.
NIKOLAI NISSEN, landmand, født d. 30.-10.-1930, søn af Dorthea og Valdemar Nissen, 
gift d. 14.-4.-1959 med Helga Dorthea Christensen, husmor, født d. 18.-10.-1931, 
datter af Anne og Christen Christensen. Parret har børnene: Christen, Lars, Finn og 
Hanne. N.N. har været på Langelands Landbrugsskole. Han overtog gården i 1978 fra 
Chresten Jensen.
Areal 0,5 ha. Der er frasolgt 11 ha.
Stuehuset er opført i 1862 og restaureret i 1989. Avlsbygningerne består af kvægstald 
og lade begge fra 1862.

SKOVLUNDVEJ 10, RURUP, 
6520 TOFTLUND, tlf. 74-835160. 
HANS JØRGEN POULSEN, gård
ejer, født d. 6.-12.-1937, gift d. 
27.-6.-1975 med Karen Margrethe 
Poulsen, børnehavepædagog. Par
ret har børnene: Søren, født d. 
18.-12.-1975, Thomas, født d. 
27.-10.-1977, Rasmus, født d. 
16.-8.-1981 og Maria, født d. 
26.-7.-1983.
H.J.P. driver entreprenør ma

skinstation og har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården i 
oktober 1976 fra sin onkel Eduard Lytzen.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 70 ha., heraf tilkøbt 19 ha., der er 2,5 ha. skov.
Stuehuset er opført før 1930 og restaureret i 1975 og 1977. Avlsbygningerne består af 
kvægstald ombygget til løsdriftsstald i 1985 samt maskinhus fra 1978. Gården drives 
med en besætning på 40 årsammekøer og 50 ungdyr af racen Limousine. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er raps, ærter og rug. Der er 3 traktorer, 2 mejetærskere, 1 
skårlægger, 2 mini docere, kornsilo samt korntørreri med varm og kold luft. På gården 
er ansat 1 fast medhjælper og i sæsonen 3.

SKOVSBJERGVEJ 5, "STAUNINGGÅRD", STENDERUP, 6520 TOFTLUND, tlf. 74- 
831477.
CARSTEN J. MADSEN, gårdejer, født d. 20.-8.-1942, søn af Ella og Jørgen Juelsgård, 
gift d. 3.-1.-1970 med Irma S. Pedersen, gårdejer, født d. 7.-4.-1936, datter af Anne 
og Christian Holger Pedersen. Parret har børnene: Eskild, født d. 19.-11.-1959, Karin,
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født d. 10.-5.-1961, Ejvind, født 
d. 21.-6.-1971 og Henrik, født d. 
1.-10.-1973.
Carsten J. Madsen har været på 
Kjærgård Landbrugsskole og er 
formand for Nørre Rangstrup 
Landboforening.
Ejendomsskyld 4.500.000. Areal 
71 ha.
Stuehuset er opført i 1977. Avls
bygningerne består af svinestald 
fra 1972 ombygget i 1976, slag- 

tesvinestald fra 1979, 2 gastætte siloer og gylletank. Gården drives med en svinepro
duktion på 225 årssøer, der produceres 5.000 slagtesvin årligt, desuden har man som 
hobby 15 moderfår. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 2 traktorer og 1 
mejetærsker. På gården er ansat 1 fodermester.

SKOVSBJERGVEJ 6, STENDERUP, 
6520 TOFTLUND, tlf. 74-831476. 
JØRGEN JOHANSEN, født d. 
1.-4.-1930, søn af Jensine og 
Michael Johansen.
J.J. forpagtede gården fra 1950 
til overtagelsen d. 1.-1.-1967 fra 
faderen Michael Johansen. Går
den har været i slægtens eje 
siden 22.-11.-1879.
Ejendomsskyld 700.000. Areal 
17,9 ha., heraf 3 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1953. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1930 og lade fra 
1952. Gården drives med en kvægproduktion på 17 årskøer, 12 ungdyr og 7 slagtekalve 
af racen SDM, desuden er der en svineproduktion på 7 årssøer, der produceres 70 slag
tesvin årligt. Der er 2 traktorer. Maskinstation bruges til markarbejdet.

C.L. har været på Gråsten Landbrugsskole og er

SKOVSBJERGVEJ 8, "ENGGÅR
DEN", STENDERUP, 6520 TOFT
LUND, tlf. 74-831884.
CHRISTIAN LUDVIGSEN, gård
ejer, født d. 21.-1.-1940, søn af 
Adda og Jørgen Ludvigsen, gift 
d. 20.-3.-1964 med Jette Merete 
Krog, lægesekretær, født d. 4.- 
10.-1944, datter af Misse og Hu
go Krog. Parret har børnene: 
Jing Annette, født d. 29.-2.-1965 
og Jørgen, født d. 4.-1.-1967. 

medlem af bestyrelsen for Gråsten
Landbrugsskole. Han overtog gården i 1971 fra sin far Jørgen Ludvigsen. Gården har 
været i slægtens eje siden 1933.
Ejendomsskyld 3.300.000. Areal 114 ha., heraf tilkøbt 7 ha. Der er forpagtet 24 ha. 
Stuehuset er opført i 1927 og restaureret i 1987. Avlsbygningerne består af kombine
ret kvæg- og svinestald fra 1927 ændret til svineproduktion i 1977, lade fra 1927 og 
maskinhus fra 1960, desuden er der fodermesterhus fra 1944. Gården drives med en 
svineproduktion på 175 årssøer, der sælges 1.400 smågrise og 2.000 slagtesvin årligt. 
Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og rug. Der er 4 traktorer, 1 meje
tærsker, kornsilo samt korntørreri med varm og kold luft. På gården er ansat 1 
fodermester.
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SKOVSBJERGVEJ 9, "SKOVSBJERG", ØRDERUP, 6520 TOFTLUND, tlf. 74-831899.
HANS SCHACK SCMIDT, gårdejer. Omtales under Gammel Åbølvej 3.
H.S.S. overtog gården i 1987 fra sine forældre Petra og Peter Schack Schmidt. Gården 
har været i slægtens eje siden 1939.
Ejendomsskyld 1.060.000. Areal 36,8 ha., heraf 0,5 ha. skov og have.
Stuehuset er opført omkr. 1900. Avlsbygnigerne består af kvægstald fra 1948 ændret 
til svin i 1970, lade fra 1960 og maskinhus fra 1977. Der er kornsilo, plansilo samt 
korntørreri med varm og kold luft.
H.S.S. ejer og driver også Gammel Åbølvej 3, 6520 Toftlund.

SKOVSBJERGVEJ 12, ØRDERUP, 
6520 TOFTLUND, tlf. 74-831984. 
SVEND FREDSTED, gårdejer, om
tales under Ørderup Nørremarks
vej 1.
S.F. overtog gården d. 1.-4.-1990 
fra Dagny og Niels Christensen. 
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 
30 ha.
Stuehuset er opført i 1950. Avls
bygningerne består af kombineret 
kvæg- og svinestald fra 1950 æn

dret til ungkvæg i 1990, kvægstald fra 1969 samt maskin- og foderhus begge fra 1982.
Der er kornsilo.
S.F. ejer og driver også Ørderup Nørremarksvej 1, 6520 Toftlund.

SKOVSBJERGVEJ 14, STENDE
RUP, 6520 TOFTLUND, tlf. 74- 
830088.
KIRSTEN SCHMIDT, gårdejer, 
født d. 13.-6.-1954, datter af 
Maren Kathrine og Hans Peter 
Petersen, gift d. 20.-5.-1978 
med Jes Iver Schmidt, gårdejer, 
født d. 17.-4.-1952, søn af Else 
Marie og Simon Andresen Schmidt. 
Parret har døtrene: Lene, født 
d. 26.-4.-1981 og Maria, født d.
19.-9.-1984. K.S. er omsorgsmedhjælper. Parret overtog gården i 1983 fra Christen
Christensen. Ejendomsskyld 620.000. Areal 16,7 ha., heraf 3 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1951 og restaureret i 1985. Avlsbygningerne består af kombine
ret kvæg- og svinestald fra 1951, garage fra 1986 og maskinhus fra 1987. Gården 
drives med en svineproduktion på 12 årssøer, der sælges 150 smågrise og 50 slagtesvin 
årligt, desuden er der 7 årsammekøer, 7 ungdyr og 7 slagtekalve af racen DRK. Plan
teproduktionens salgsafgrøder er maltbyg og hvede. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 
plansilo, korntørreri med varm og kold luft samt halmfyr.

SKÆRBÆKVEJ 1, ARRILD, 6520 TOFTLUND, tlf. 74-834205.
PETER B. JØRGENSEN, deltidslandmand, født d. 31.-1.-1946, søn af Ingeborg og 
Anders Jørgensen, gift d. 29.-5.-1971 med Birgit Gelstoft, ekspeditrice, født d. 
27.-10.-1950, datter af Lis og Peder Gelstoft. Parret har børnene: Christian, født d. 
8.-11.-1972 og Berrit, født d. 11.-12.-1973.
P.B.J. arbejder som Chauffør og har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog 
gården i 1972 fra sin far Anders Jørgensen. Nuværende ejer er 3. generation på 
gården. Ejendomsskyld 730.000. Areal 25 ha., heraf 7 ha. eng, der er frasolgt 16 ha., 
12 ha. er eng. Der er bortforpagtet 23 ha.
Stuehuset er opført i 1911 og restaureret i 1973. Avlsbygningerne består af kom
bineret lade og kægstald fra 1951, kombineret lade og svinestald fra omkr. 1900 samt 
garage fra 1952. Der er 1 traktor samt naturgasanlæg.
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SKÆRBÆKVEJ 4, "KNUDSGÅRD", ARRILD, 6520 TOFTLUND, tlf. 74-834216.
HENRIK BIRK, gårdejer, født d. 24.-11.-1942, søn af Henny og Svend Okkels Birk, gift 
d. 1.-7.-1972 med Karen Marie Christiansen, omsorgsassistent, født d. 19.-2.-1944, 
datter af Kristine og Henry Christiansen. Parret har børnene: Tina, født d. 18.-6.-1974 
og Jakob, født d. 11.-6.-1976.
H.B. har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gården i 1971 fra sin far 
Svend Okkels Birk. Gården drives som "Brdr. Birks Planteavls I/S", den anden bror er 
Aage Birk, Povlskrovej 1A, 6520 Toftlund.
Ejendomsskyld 2.900.000. Areal 86 ha., heraf tilkøbt 40 ha., 11 ha. er frasolgt. Der er 
forpagtet 26 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1880, det er restaureret med nye vinduer, tag og isolering i 
1974. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1975 ændret til fededyr i 1984 samt 
kornlade fra 1986. Gården drives med en besætning på 180 slagtekalve af blandet race 
samt 20 moderfår. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter, frøgræs og frem
avlskorn. Der er 5 traktorer, 1 mejetærsker, 2 markvandingsanlæg, 1 stensamler, plan
silo, gennemløbstørreri med varm og kold luft samt anpart i vindmølle.
H.B. ejer og driver også Vinkelvej 9, 6520 Toftlund. De nævnte avlsbygninger ligger på 
denne gård, som blev tilkøbt i 1983, desuden er der stuehus fra før 1880, som er 
udlejet.

SKÆRBÆKVEJ 30, ARRILD, 6520 TOFTLUND.
PETER CLAUSEN, lærer, født d. 11.-6.-1939, søn af Karen og Jep Clausen, gift d. 
2.-5.-1970 med Karen Brogaard, lærer, født d. 26.-2.-1944, datter af Sigrid og Erik 
Brogaard. Parret har børnene: Jeppe, født d. 22.-10.-1970, Sigrid, født d. 30.-6.-1972 
og Anne Mary, født d. 27.-2.-1978.
P.C. overtog gården for 20 år siden fra Ine Hansen. Nuværende ejer er 3. generation 
på gården.
Areal 50 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1985. Avlsbyningerne består af lade fra 1985.

SKÆRBÆKVEJ 31, VESTERGÅR
DE, 6520 TOFTLUND, tlf. 74- 
834282.
CHRISTIAN JACOBSEN, gårdejer, 
født d. 23.-1.-1949, søn af Bo- 
thilde og Peter Jacobsen, gift d. 
26.-9.-1987 med Merete Jensen, 
medhjælpende hustru, født d. 
22.-10.-1964, datter af Erika og 
Gerhard Jensen. Parret har søn
nen Thomas, født d. 4.-2.-1989.
M.J. har været på Tønder og 
Ladelund landbrugsskoler.

C.J. har været på Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-11.-1979 fra sin 
far Peter Jacobsen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 27,8 ha. Der er forpagtet 28 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1900. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1948 udvidet 
i 1970, atter udvidet og moderniseret i 1982, lade fra 1982, gylletank og udendørs 
køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 50 årskøer, 55 ungdyr og 35 slagte
kalve af racen SDM. Der er 3 traktorer, 1 vandingsmaskine, 1 markvandingsanlæg og 
anpart i vindmølle.

SKÆRBÆKVEJ 32, "VESTERGÅRD", ARRILD, 6520 TOFTLUND, tlf. 74-834284.
HARRY BLÅBÆR BERGHOLT, gårdejer, født d. 20.-10.-1951, søn af Anna og Hans 
Bergholt, gift d. 17.-6.-1978 med Karin Kristensen Knudsen, medhjælpende hustru, 
født d. 27.-10.-1953, datter af Ruth og Jens H. Knudsen. Parret har børnene: Mette, 
født d. 6.-6.-1979, og Klaus, født d. 4.-1.-1983.
H.B.B. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården i august 1977 
fra sin far Hans H. Bergholt. Nuværende ejer er 3. generation på gården.
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Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 
70 ha.
"Vestergård"s stuehus er opført i 
1926 og restaureret flere gange 
senest med nye vinduer i 1990. 
Avlsbygningerne består af kvæg
stald moderniseret med rister i 
1979, ungdyrstald fra 1974, foder
lade med ungdyr i 1986, maskin
hus fra 1978, værksted og roehus 
fra 1975, gylletank og 2 udendørs 
køresiloer, desuden er der 1 par

celhus fra 1976-77. Gården drives med en kvægproduktion på 70 årskøer, 95 ungdyr og 
35 slagtekalve af race SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 6 trak
torer, 1 markvandingsanlæg, kornsilo samt korntørreri med varm og kold luft.

SKÆRBÆKVEJ 34, VESTERGÅR
DE, 6520 TOFTLUND, tlf. 74- 
834285.
CARL HERLUF CLAUSEN, gård
ejer, født d. 16.-3.-1938, søn af 
Ingeborg og Andreas Clausen, 
gift d. 25.-6.-1966 med Merete 
Andersen, medhjælpende hustru, 
født d. 19.-6.-1943, datter af 
Maja og Milert Andersen.
C.H.C. har været på Tinglev 
Landbrugsskole. Han overtog 
gården d. 1.-7.-1966 fra sin far Andreas Clausen. Gården har været i slægtens eje 
siden 1927.
Ejendomsskyld 750.000. Areal 36 ha., heraf tilkøbt 3 ha., 5 ha. er eng. Der er for
pagtet 10 ha. græs.
Stuehuset er opført i 1928, udvidet i 1974 og modenriseret i 1966. Avlsbygningerne 
består af kvægstald fra 1928 udvidet i 1974, lade fra 1982 og maskinhus fra 1962. 
Gården drives med en besætning på 40 årskøer og 40 ungdyr af racen DRK. Plante
produktionens salgsafgrøder er rug og byg. Der er 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg, 1 
halmpresser, kornsilo samt eltørreri med varm og kold luft.

SMEDEGADE 17, 6535 BRANDE
RUP, tlf. 74-835150.
ANDREAS JENSEN, deltidsland
mand, født d. 4.-7.-1949, søn af 
Kathrine og Hans Jensen, gift d. 
16.-2.-1973 med Elna Matzen, 
medhjælpende hustru, født d. 7.- 
7.-1954, datter af Bertha og An
dreas Matzen. Parret har sønner
ne: Michael, født d. 14.-8.-1973, 
Bjarne, født d. 20.-5.-1976, og 
Aksel, født d. 28.-9.-1985.

A.J. arbejder som lastbilvognmand. Han overtog gården d. 1.-2.-1980 fra Bach Nielsen. 
Ejendomsskyld 620.000. Areal 9,8 ha. Der er forpagtet 6 ha. eng.
Stuehuset er opført omkr. 1900 og restaureret fra 1973-74. Avlsbygningerne består af 
kvægstald fra 1988, lade med hestestald fra 1981, desuden er der en gammel rytter
stue med original kampestensmurer, som er moderniseret i 1985. Gården drives med 
en besætning på 9 årsammekøer, 8 ungdyr og 5 slagtekalve af racen Limousine, des
uden er der 8 heste og 5 moderfår. Der er 1 traktor.
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SMEDEGADE 19, 6535 BRANDE
RUP, tlf. 74-835492.
PEDER JENSEN GAD, deltids
landmand, født d. 15.-8.-1964, 
søn af Agnete og Terkel Gad. 
P.J.G. har været på Tønder 
Grundskole. Han overtog gården i 
1987 fra Line og Laurits Peter
sen.
Areal 13 ha.
Stuehuset er opført før 1900 og 
restaureret i 1987. Avlsbygnin

gerne består af kombineret kvægog svinestald fra 1955 samt maskinhus. Gården drives 
udelukkende med planteproduktion bestående af raps, ærter og hvede.

SMEDEGADE 20, "EDVARDS- 
LUND", 6535 BRANDERUP, tlf. 
74-835279.
TERKEL GAD, gårdejer, født d. 
14.-8.-1937, søn af Mette og P. 
Jensen Gad, gift d. 17.-11.-1962 
med Agnete Schmidt, husmor, 
født d. 1.-3.-1941, datter af Loi- 
se og Hans Schmidt. Parret har 
børnene: Peder, født d. 15.-8.- 
1964, Mette, født d. 30.-3.-1968, 
og Lene, født d. 21.-3.-1970.
T.G. har gået på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d 1.-11.-1962 fra sine 
forældre Mette og P. Jensen Gad. Gården har været i slægtens eje siden 1927. 
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 54 ha., heraf tilkøbt 5 ha., der er 3 ha. skov. 
Stuehuset er opført i 1973. Avlsbygningerne består af farestald, fedestald, garage og 
fyrrum samt lade alle fra 1973 og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 
45 årssøer, der produceres 800 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er 
raps og ærter. Der er 2 traktorer, kornsilo, korntørreri med varm og kold luft samt 
halmfyr.

SMEDEGADE 22, 6535 BRANDERUP, tlf. 74-835240.
SØNNIK IVERSEN LINNET, deltidslandmand, født d. 1.-2.-1925, søn af Chatrine og 
Andreas Linnet, gift d. 22.-10.-1947 med Frieda Hansen, husmor, født d. 16.-11.-1923, 
datter af Anne Maria og Mathias Hansen. Parret har børnene: Mathias, født d. 17.- 
12.-1948, Andreas, født d. 24.-11.-1949 og Inger, født d. 5.-4.-1956.
S.I.L. er kolportør og hundeopdrætter. Han overtog gården i 1972 fra Hans Hansen. 
Ejendomsskyld 390.000. Areal 3,5 ha.
Stuehuset er opført i 1940 og senere udvidet med terrasse og havestue. Avlsbygnin
gerne består af svinestald fra 1980 siden ændret til hundebokse, desuden er der lade. 
Gården drives med en besætning på 4 årsammekøer og 4 ungdyr, desude er der hunde
opdræt bestående af 17 tæver og 3 hanner af racerne Dværg Puddel, Cairn Terrier, 
West Highland Terrier, Pommeranian og Dværg Pincher.

SMEDEGADE 25, ROOST LUND, 6535 BRANDERUP, tlf. 74-835337.
MAIKEN PETERSEN, landmand, født d. 14.-9.-1939, datter af Gerda og Alex Laurid
sen, gift d. 13.-3.-1966 med Hans Henrik Petersen, landmand, født d. 17.-3.-1940, søn 
af Bothilde og Otto Petersen. Parret har sønnerne: Kim, født d. 26.-5.-1967, Bo, født 
d. 12.-1.-1969 og Per, født d. 17.-4.-1975.
Parret overtog gården d. 1.-4.-1966 fra Hans Carsten Møller.
Ejendomsskyld 990.000. Areal 28 ha., heraf tilkøbt 17 ha., 0,5 ha. er skov. Der er 
forpagtet 11 ha.
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Smedegade 25's stuehus er opført 
i 1929 og restaureret i 1966. 
Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1929 udvidet i 1969-70, 
svinestald fra 1929 ændret til 
kreaturer i 1970 og lade fra 
1960. Gården drives med en be
sætning på 45 årskøer og 75 
ungdyr af racen SDM. Der er 3 
traktorer.

SMEDEGADE 26, ROOST, 6535 
BRANDERUP, tlf. 74-835241. 
JES BINDZOS, landmand, født d. 
26.-11.-1931, søn af Martha og 
Ernst Bindzos, gift d. 13.-5.-1955 
med Anne Brix, husmor, født d. 
19.-1.-1934, datter af Christine 
og Jes Brix. Parret har børnene: 
Ernst, født d. 28.-10.-1955, Chri
sta, født d. 22.-4.-1957, Arne, 
født d. 9.-11.-1959, og Ruth, 
født d. 25.-1.-1961.
J.B. har været på Korinth Landbrugsskole. Han overtog gården i 1955 fra Christian 
Clausen. Ejendomsskyld 620.000. Areal 18,7 ha., heraf tilkøbt 2,5 ha.
Stuehuset er opført i 1937 og senere restaureret med nyt tag. Avlsbygningerne består 
af kvægstald og lade begge fra 1937, svinestald fra 1964 og maskinhus fra 1969. Går
den drives med en svineproduktion på 6 årssøer, der produceres 300 slagtesvin årligt, 
desuden er der 9 årsammekøer og 12 ungdyr af racen Charolais. Der er 2 traktorer, 1 
mejetærsker og halmfyr.

SMEDEGADE 27, "ROOSTKÆR", ROOST, 6535 BRANDERUP, tlf. 74-835310.
JES EBSEN MØLLER, landmand, født d. 19.-9.-1965, søn af Anne Marie og Hans 
Møller. J.E.M. arbejder som chauffør, han har været på Tønder Grundskole og Byg
holm Landbrugsskole og er formand for Nørre Rangstrup Landboungdom. Han overtog 
gården d. 1.-7.-1990 fra Hans Møller. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som 
blev bygget af morfaderen i 1930.
Ejendomsskyld 670.000. Areal 20 ha.
Stuehuset er opført i 1930 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kom
bineret kvæg- og svinestald fra 1930 ændret til svin, som går i dybstrøelse i 1990, 
lade fra 1930 og maskinhus fra 1965. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 
1.000 stk. årligt. Der er 1 traktor og 1 fodersilo.

SMEDEGADE 35, "BÆKHØJ", RO
OST, 6535 BRANDERUP, tlf. 74- 
835377.
EGON PETZ, landmand/assurandør, 
født d. 5.-9.-1943, søn af Anna 
og Martin Petz, gift d. 24.-8.- 
1963 med Edel Larsen, medhjæl
pende hustru, født d. 11.-8.-1941, 
datter af Anna og Hans H. Lar
sen. Parret har børnene: Ivan, 
født d. 25.-1.-1964, Gert, født d.



-392- 

24.-7.-1965 og Pia, født d. 28.-5.-1976.
E.P. overtog gården i 1978 fra sine forældre Anne og Martin Petz, som byggede den i 
1936. Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 20,2 ha., heraf tilkøbt 5 ha.
Stuehuset er opført i 1936, det er restaureret og udvidet i 1978. Avlsbygningerne 
består af kvægstald fra 1936 restaureret i 1978, maskinhus og løsdriftsstald begge fra 
1986, lade fra 1936 og gylletank. Gården drives med en besætning på 25 årsammekøer 
og 25 ungdyr af racen Hereford. Der er 1 traktor, kornsilo samt korntørreri med varm 
og kold luft.

1967 fra sin svigerfar Henning Gavorski. Nuværende 
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 32 ha., heraf tilkøbt

STENAGERVEJ 4, "SKALLEBÆK", 
ALLERUP, 6520 TOFTLUND, tlf. 
74-831642.
VAGN SKØTT, gårdejer, født d. 
13.-3.-1945, søn af Martha og 
Asmus Skøtt, gift d. 25.-11.-1967 
med Inger Gavorski, pædagogmed
hjælper, født d. 25.-5.-1947, dat
ter af Charoline og Henning Ga
vorski. Parret har sønnen Rene, 
født d. 23.-3.-1974.
V.S. overtog gården d. 1.-12.- 
ejer er 3. generation på gården. 
20 ha. Der er forpagtet 15,5 ha.

Stuehuset er opført i 1947 og udvidet i 1966. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 
1948 udvidet og moderniseret i 1978, kostald fra 1978 og maskinhus fra 1966. Gården 
drives med en besætning på 40 årskøer og 38 ungdyr af racen SDM. Planteproduktio
nens salgsafgrøde er byg. Der er 3 traktorer og 1 markvandingsanlæg.

STENAGERVEJ 5, "BAUNSMINDE", FISKHOLM, 6520 TOFTLUND, tlf. 74-834467. 
PETER CHRISTIAN MØLLER, gårdejer, født d. 17.-9.-1961, søn af Annelise og Arne 
Møller, gift d. 1.-7.-1989 med Marianne Juul Nielsen, pædagog, født d. 16.-3.-1962, 
datter af Lilli Juul og Henning Nielsen. Parret har datteren Mette, født 26.-3.-1990. 
P.C.M. har været på Kjærgård Grundskole samt Gråsten og Dalum landbrugsskoler. 
Han overtog gården d. 1.-1.-1990 fra Erling Petersen.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 22 ha., heraf 3,8 ha. skov. Der er forpagtet 30 ha. 
Stuehuset er opført omkr. 1955. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1955 senere 
udvidet, ungdyrstald fra 1985-86, maskinhal fra 1990, gylletank, udendørs køresilo og 
foderhus til roer. Gården drives med en kvægproduktion på 63 årskøer, 68 ungdyr og 4 
slagtekalve af racen SDM. Der er 2 traktorer, 1 vandingsmaskine og kraftfodersiloer. 
På gården er ansat 1 fast medhjælper.

STENAGERVEJ 8, FISKHOLM, 6520 TOFTLUND, tlf. 74-834195.
MARTIN HANSEN, gårdejer, født d. 1.-2.-1960, søn af Marie og Thomas Hansen, bor 
sammen med Hanne Stensdal, lægesekretær, født d. 3.-7.-1961, datter af Jonna og 
Preben Stensdal. Parret har børnene: Jacob, født d. 19.-10.-1986, og Stinne, født d. 
22.-8.-1989.
M.H. har været på Ladelund og Riber Kjærgård landbrugsskoler. Han overtog gården i 
1981 fra sin far Thomas Hansen. Nuværende ejer er 4. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 46 ha., heraf tilkøbt 12 ha. Der er forpagtet 24 ha. 
Stuehuset er opført før 1850 og restauret senset i 1983. Avlsbygningerne består af 
kvægstald fra før 1850 moderniseret i 1965 og 1974, ungkvægstald med spalter fra 
1984, svinestald fra 1964 ændret til køer i 1974, hestestald fra 1969, kalvestald fra 
før 1850 moderniseret i 1976, lade fra 1960, maskinhus fra 1984, gylletank og uden
dørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 50 årskøer, 75 ungdyr og 30 
salgtekalve af racen SDM, desuden er der 2 følhopper og 3 ungheste af racen Dansk 
Varmblod samt 3 moderfår. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og raps. Der er 
3 traktorer, 2 vandingsmaskiner, kornsilo samt korntørreri med varm og kold luft.
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STENAGERVEJ 12, "STENAGER", 
FISKHOLM, 6520 TOFTLUND, 
tlf. 74-834201.
JØRGEN HAUGÄRD JØRGENSEN, 
gårdejer, født d. 21.-2.-1930, søn 
af Bertine og Alfred Jørgensen, 
gift d. 2.-11.-1963 med Anne 
Marie Thomsen, medhjælpende hu
stru, født d. 25.-9.-1943, datter 
af Andrea og Hans Thomsen. Par
ret har børnene: Britta, født d. 
17.-8.-1965, Alfred, født d. 22.- 

12.-1967, Gitte, født d. 14.-11.- 1969, og Henrik, født d. 18.-5.-1971.
J.H.J. er medlem af Skolenævnet i Arrild og Planteavlsudvalget i Nørre Rangstrup 
Landboforening. Han overtog gården i 1963 fra sine forældre Bertine og Alfred Jør
gensen. Gården har været i slægtens eje siden 1935. Naboejendommen, der er lagt ind 
under "Stenager", har været i slægtens eje siden 1825.
Ejendomsskyld 3.050.000. Areal 123 ha., heraf tilkøbt 58 ha., 9 ha. er mose. Der er 
forpagtet 20 ha.
Stuehuset er opført i 1930 og restaureret med nyt tag i 1972. Avlsbygningerne består 
af kvægstald fra 1968, løsdriftsstald fra 1989, maskinhus fra 1977, foderhus fra 1981 
og indendørs køresilo, desuden, er der fodermesterhus fra 1963. Gården drives med en 
kvægproduktion på 60 årskøer, 110 ungdyr og 51 slagtekalve af racen SDM. Plante
produktionens salgsafgrøde er byg. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 marvandings- 
anlæg, 1 rendegraver, kornsilo samt portionstørreri med varm og kold luft. På gården 
er ansat 1 fodermester.

STENDERUP BYVEJ 1, "STENTORP", STENDERUP, 6520 TOFTLUND, tlf. 74-830264. 
KJELD ASMUSSEN, gårdejer, født d. 7.-8.-1963, søn af Ingeborg og Hans Asmussen. 
K.A. har gået på Bygholm og Tønder landbrugsskoler. Han overtog gården d. 1.-10.- 
1987 fra sine forældre Ingeborg og Hans Asmussen. Nuværende ejer er 5. generation 
på gården.
Ejendomsskyld 900.000. Aeal 21,7 ha., heraf tilkøbt 2,8 ha. Der er forpagtet 5 ha. 
Stuehuset er opført i 1880 og restaureret i 1971. Avslbygningerne består af kvægstald 
fra 1966 ombygget i 1977-79 samt roehus og garage fra 1880. Gården drives med en 
kvægproduktion på 35 årskøer, 31 ungdyr og 10 slagtekalve af racerne SDM og Jersey, 
desuden er der 3 får og 7 Moskusænder. Der er 3 traktorer.

STENDERUPGÄRDVEJ 3, 6520 
TOFTLUND, tlf. 74-831803.
HENNING CARL JEPSEN, gård
ejer, født d. 15.-12.-1927, søn af 
Anna Berta og Marcus Jepsen, 
gift d. 1.-6.-1952 med Maren Lis 
Andersen, medhjælpende hustru, 
født d. 16.-10.-1934, datter af 
Rigmor og Erhard Andersen. Par
ret har børnene: Ib Erhard, født 
d. 9.-9.-1952, Randi, født d. 8.- 
5.-1957 og Finn, født 8.-6.-1968. 
H.C.J. arbejder som musiker. Han overtog gården i marts 1964 fra sin far Marcus
Jepsen. Nuværende ejer er 5. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.690.000. Areal 49 ha., heraf tilkøbt 23 ha., 10 ha. er eng.
Stuehuset er opført i 1820 og restaureret senest i 1978. Avlsbygnignerne består af 
kvægstald fra 1971, svinestald fra 1965 samt lader fra 1973 og 1978. Gården drives 
med en besætning på 40 årskøer og 43 ungdyr af racen SDM, desuden er der en svine
produktion på 2 årssøer, der produceres 10 slagtesvin årligt. Planteproduktionens 
salgsafgrøder er byg, hvede og rug. Der er 5 traktorer, 1 mejetærsker, korntørreri 
med varm og kold luft samt olie- og brændselsfyr.
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STENDERUPGÄRDVEJ 4, "BIR
KEGÅRD", STENDERUP, 6520 
TOFTLUND, tlf. 74-831591.
CHRISTIAN BIRK, gårdejer, født 
d. 21.-5.-1933, søn af Marga og 
Adser Birk, gift d. 20.-3.-1960 
med Gerda Jepsen, medhjælpende 
hustru, født d. 27.-5.-1942, dat
ter af Meta og Iver Jepsen. Par
ret har børnene: Adser, født d. 
3.-6.-1960, Ulla, født d. 25.-4.- 
1961, Chistian, født d. 5.-12.- 

1963 og Anette, født d. 23.-3.-1970.
C.B. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-11.-1965 fra sin 
far Adser Birk.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 60 ha., heraf tilkøbt 50 ha., der er frasolgt 18 ha., 2 
ha. er granskov. Der er forpagtet 6 ha. græs.
Stuehuset er opført i 1975. Avlsbygningerne består af kostald fra 1970, svinestald æn
dret til kostald i 1982, roerum fra 1990, maskinhus fra 1974, gyiletank og udendørs kø
resilo. Gården drives med en kvægproduktion på 60 årskøer, 70 ungdyr og 30 slagte
kalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og hvede. Der er 4 trak
torer, kornsilo, korntørreri med varm og kold luft. På gården er ansat 1 fodermester.

STENDERUPGÄRDVEJ 11, "SKOV
BO", STENDERUP, 6520 TOFT
LUND, tlf. 74-831595.
GUNNAR GROTH, husmand, 
født d. 18.-3.-1921, søn af Mar
grethe og Jakob Groth, gift d. 
2.-11.-1944 med Kirsten Peter
sen, medhjælpende hustru, født 
d. 10.—1.- 1923, datter af Jenny 
og Andreas Petersen. Parret har 
børnene: Anne Margrethe, født 
d. 22.-3.-1946, Jenny, født d.
24.-3.-1946 (de er tvillinger), Ella, født d. 9.-6.-1950, Børge, født d. 31.-1.-1954 og 
Karl Erik, født d. 3.-11.-1951. G.G. er formand for den lokale Husmandsforening, 
Vesteramts Kredsforening og De Sønderjyske Husmænd og har været medlem af Kom
munalbestyrelsen i 12 år. Han byggede gården i 1961 som en statsejendom.
Ejendomsskyld 820.000. Areal 14,9 ha., heraf tilkøbt 2,6 ha.
Stuehuset er opført i 1951, det er restaureret og udvidet senest i 1975. Avlsbygnin
gerne består af kvægstald fra 1951 renoveret med spalter i 1972, lade inddraget til 
stald i 1972, svinestald fra 1955, maskinhus fra 1976 og indendørs køresilo. Gården 
drives med en besætning på 4 årsammekøer og 8 ungdyr af racen DRK, desuden er der 
24 moderfår af racen Texel. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 2 trak
torer og 1 mejetærsker.

STRANDELHJØRN BYGADE 3, 
"HJØRNEGÅRDEN", STRANDEL
HJØRN, 6500 VOJENS, tlf. 74- 
519258.
ARNE KRISTIAN MORTENSEN, 
gårdejer, født d. 28.-4.-1937, søn 
af Kristiane og Anders Morten
sen, gift d. 28.-5.-1960 med An
ne Elisabeth Wive Lund, hjemme
hjælper, født d. 28.-5.-1936, dat
ter af Marie Wive og Jes Lund. 
Parret har børnene: Birthe, født
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d. 22.-3.-1961, Jytte, født d. 30.-3.-1964 samt tvillingerne Henrik og Gurli, født d. 
22.-3.-1968.
A.K.M. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården i 1963 fra sin 
far Anders Mortensen. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i 
slægtens eje siden 1912.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 21 ha., heraf 4 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1972. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1939 moderniseret 
i 1974, lade fra 1900 senere udvidet og maskinhus fra 1974. Gården drives med en 
besætning på 18 årskøer og 22 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde 
er byg. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo samt korntørreri med varm og 
kold luft.

STRANDELHJØRN BYGADE 18, "RODESMINDE", STRANDELHJØRN, 6500 VOJENS, 
tlf. 74-519251.
SVEND SORGENFREI, deltidslandmand, født d. 24.-12.-1948, søn af Meta og Johan 
Nissen, gift d. 29.-11.-1985 med Iben Fastrup, husmor, født d. 20.-6.-1959, datter af 
Anna og Jens Christian Fastrup. Parret har døtrene: Lena, født d. 20.-12.-1982, Lisa, 
født d. 13.-6.-1986 og Line, født d. 13.-7.-1989.
S.S. arbejder som driftsleder på en plastikfabrik. Han overtog gården i 1984 fra Hans 
Nissen.
Ejendomsskyld 730.000. Areal 19 ha., heraf 8 ha. eng. Der er bortforpagtet 11 ha. 
Stuehuset er opført før 1850 og restaureret i 1988. Avlsbygningerne består af svine
stald og maskinhus begge fra 1981. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 3 kornsiloer, 
korntørreri med varm og kold luft, halmfyr og vindmølle.

STRANDELHJØRN BYGADE 26, 
"LANGGÅRD", STRANDELHJØRN, 
6500 VOJENS, tlf. 74-519175. 
HELGA RUDEBECK, husassistent, 
født d. 29.-1.-1936, datter af 
Lydia og Marius Schmidt, gift d. 
1.-12.-1956 med Nis Peder Lange 
Rudebeck, truckfører, født d. 1.- 
12.-1932, søn af Marie og Nis 
Rudebeck. Parret har døtrene: 
Connie, født d. 6.-1.-1958, Mona, 
født d. 9.-2.-1961 og Tina, født

d. 27.-11.-1966.
N.P.L.R. har været på Gråsten Landbrugsskole. Parret forpagtede gården fra 1956 til 
overtagelsen i 1958 fra N.P.L.R's forældre Marie og Nis Rudebeck. Nuværende ejere 
er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 550.000. Areal 16 ha. Der er bortforpagtet 14 ha.
Stuehuset er ombygget i 1853 og restaureret i 1972. Avlsbygningerne består af kvæg
stald ændret til svin i 1985, garage og værksted fra 1981, lade fra før 1900 siden 
ændret til heste og maskinhus fra 1980. Besætningen består af 4 rideheste. Der er 1 
traktor, kornsilo samt korntørreri med varm og kold luft.

STRANDELHJØRN BYGADE 27, 
"MOSEKÆR", STANDELHJØN, 
6500 VOJENS, tlf. 74-519261. 
INGVARD JØRGENSEN KROGH, 
landmand, født d. 19.-6.-1915, 
søn af Marie og Ingvard Krogh, 
gift d. 25.-5.-1945 med Meta 
Grau, husmor, født d. 2.-12.-1914, 
datter af Anna og Jørgen Grau. 
Parret har døtrene: Grethe, født 
d. 15.-7.-1946, Anne Marie, født 
d. 26.-3.-1949, Ellen, født d.
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14.- 6.-1953 og Edel, født d. 1.-2.-1955.
1.3.K. er formbrændselsfabrikant og har været på Fårevejle Højskole med landbrugs
fag. Han overtog gården i 1950 fra Mathias Abkjær.
Ejendomsskyld 340.000. Areal 9,5 ha., heraf 7 ha. eng og 2 ha. mose.
Stuehuset er opført i 1938. Avslbygningerne består fårehus fra 1978, kombineret svi
nestald og lade fra 1956 samt garage fra 1957. Gården drives med en besætning på 22 
moderfår af racen Texel. Der er 4 traktorer, 2 formbrændselspressere, 1 smulfræser 
og fast brændselsfyr.

STRANDELH30RN BYGADE 30, STANDELH30RN, 6500 VO3ENS, tlf. 74-519248. 
3OHAN SØNDERGAARD NISSEN, landmand, født d. 25.-11.-1935, søn af Minna og Nis 
Nissen, gift d. 9.-7.-1973 med Magda Hansen, lærer, født d. 29.-2.-1936, datter af 
Marie og Nikolaj Hansen. Parret har sønnen 3esper, født d. 23.-7.-1973. 
3.S.N. er lokalkonsulent for Top Danmark og har været på Hammerum Landbrugsskole. 
Han ejer gården sammen med sine søskende Svend Aage og Aase Søndergaard Nissen. 
De overtog gården i maj 1963 fra Peter Nissen. Nuværende ejere er 4. eller 5. gene
ration på gården.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 59 ha., heraf 1 ha. fredskov. Der er bortforpagtet 58 
ha. Stuehuset er opført i 1685 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af svine
stald fra 1973-74 og maskinhus fra 1950. Der er 2 traktorer, kornsilo samt korntørreri 
med varm og kold luft.

tvillingerne Tommy og Thomas, født d. 18.-12.-1984.

STRANDELH30RNSKOVVE3 3, 
STRANDELH30RNSKOV, 6500 
VO3ENS, tlf. 74-519357.
ARNE HEINSVIG, gårdejer, født 
d. 10.-6.-1955, søn af Meta Ma
rie og Ejner Heinsvig, gift d. 
16.-6.-1979 med Marijanne San
dal, fabriksarbejder, født d. 19.- 
9.-1958, datter af Maren og Pe
der Sandal. Parret har børnene: 
Martin, født d. 2.-3.-1980, Bir
gitte, født d. 9.-9.-1981 samt

A.H. har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1980 fra 
Niels Hansen Schmidt.
Ejendomsskyld 700.000. Areal 27 ha., heraf 0,5 ha. mose. Der forpagtet 18 ha.
Stuehuset er opført før 1850. Avlsbygningerne består af kvægstald moderniseret i 
1981-82, garage, lager- og værkstedsbygning fra omkr. 1900, lade fra 1960, maskinhus 
fra 1962, ajlekumme og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 40 års
køer og 40 ungdyr af racen Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og ærter. 
Der er 2 traktorer, andel i mejetærsker og 1 markvandingsanlæg.

STRANDELH30RNSKOVVE3 5, 
STRANDELH30RNSKOV, 6500 
VO3ENS, tlf. 74-519170.
LAUST SØRENSEN, gårdejer, 
født d. 14.-11.-1915, søn af Mar
grethe og Christian Sørensen, 
gift d. 26.-3.-1946 med Else 
Buhl, husmor, født d. 2.-9.-1924, 
datter af Cecilie og Holger 
Buhl. Parret har børnene: Anne 
Margrethe, født d. 17.-12.-1948, 
Arne, født d. 20.-1.-1950, Ove, 
født d. 27.-7.-1953, Bent, født d. 20.-9.-1955, Helge, født d. 5.-5.-1959 og Erik, født 
d. 10.-1.-1963. L.S. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården i 1946 
fra Chresten Hansen Tilgaard.
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Ejendomsskyld 790.000. Areal 26 ha., heraf tilkøbt 3 ha., 2 ha. er mose og eng. Jorden 
er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1952. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald 
fra 1950 udvidet flere gange senest i 1967 samt lade fra omkr. 1900 udvidet i 1965. 
Der er 1 traktor.

STRANDELHJØRNSKOVVEJ 6, STRANDELHJØRNSKOV, 6500 VOJENS.
MARIE ELISABETH HAUGAARD, gårdejer, født d. 11.-8.-1899, datter af Marie Kjer- 
stine og Carl Lund, gift d. 21.-9.-1923 med Carl Haugaard, født d. 21.-1.-1898, søn af 
Marie og Jens Haugaard. Parret har børnene: Jens, født d. 6.-3.-1924, Christine, født 
d. 22.-4.-1926, Detlef Carl, født d. 24.-4.-1928, Marie, født d. 8.-11.-1930, Helga, født 
d. 1.-10.-1931, Irene, født d. 13.-2.-1933, Andreas, født d. 11.-7.-1935, Ida, født d. 
12.-8.-1937, Hans, født d. 28.-10.-1938 og Birtha, født d. 17.-2.-1940.
M.E.H. overtog gården i 1921 fra Otto Fransen. Nuværende ejer er 2. generation på 
gården. Ejendomsskyld 570.000. Areal 26 ha., heraf 2 ha. eng. Jorden er bortforpagtet. 
Stuehuset er opført i 1869 og restaureret i 1936. Avlsbygningerne består af kvæg- og 
svinestalde begge fra 1869 og restaureret i 1940, høj trælade fra 1915 og garage fra 
1937. Der er 1 traktor og plansilo.

STRANDELHJØRNSKOVVEJ 7, 
STRANDELHJØRNSKOV, 6500 
VOJENS, tlf. 74-519171.
HOLGER LUND, gårdejer, født 
d. 11.-4.-1929, søn af Marie og 
Peter Lund, gift d. 8.-10.-1954 
med Margarethe Christiansen, 
medhjælpende hustru, født d. 
5.-5.-1934, datter af Margrethe 
og Jens Christiansen. Parret har 
børnene: Lissy, født d. 23.-2.- 
1955, Bøje, født d. 3.-10.-1960, 

og Preben, født d. 16.-10.-1964.
H.L. har været på Vejlby Landbrugsskole. Han overtog gården i 1967 fra Anker Friis. 
Ejendommskyld 2.650.000. Areal 62 ha., heraf tilkøbt 35 ha., 1 ha. er skov og 3 ha. er 
eng. Der er forpagtet 46 ha.
Stuehuset er opført i 1964. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1974, svinestalde 
fra 1959, 1964 og 1974, lade fra 1920, maskinhus fra 1978 og 2 gylletanke. Gården 
drives med en kvægproduktion på 52 årskøer, 65 ungdyr og 35 slagtekalve af racen 
SDM, desuden er der en slagtesvineproduktion på 3.700 stk. årligt. Der er 5 traktorer, 
1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, kornsilo samt korntørreri med varm og kold luft. 
På gården er ansat 1 fast medhjælper.
H.L. ejer og driver også Strandelhjørnskovvej 13, 6500 Vojens.

STRANDELHJØRNSKOVVEJ 8, 
STRANDELHJØRNSKOV, 6500 
VOJENS, tlf. 74-664101.
JENS AKSEL JØRGENSEN, gård
ejer, født d. 10.-7.-1948, søn af 
Valborg og Frede Jørgensen, gift 
d. 31.-7.-1971 med Marie Iver
sen, medhjælpende hustru, født 
d. 30.- 9.-1950, datter af Johan
ne og Poul Iversen. Parret har 
børnene: Ester Mette, født d. 
22.-12.-1971, Lisbet Luise, født 
d. 3.-10.-1973, Hanne Lene, født d. 24.-1.-1976, Jens Ole, født d. 10.-6.-1986 og Anne 
Marie, født d. 22.-10.-1987.
J.A.J. arbejder ved Vojens Kommune som traktorfører. Han overtog gården sammen 
med Herluf Jørgensen i august 1986 fra Andreas Gram.
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Ejendomsskyld 700.000. Areal 24 ha.
Stuehuset er opført før 1900. Avlsbygningerne består af svinestald fra 1968, lade og 
maskinhus. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 800 stk. årligt. Der er 1 
traktor, 1 mejetærsker, kornsilo, korntørreri med varm og kold luft samt halmfyr.

STRANDELHJØRNSKOVVEJ 9, 
STRANDELHJØRNSKOV, 6500 
VOJENS, tlf. 74-519172.
VAGN BØGILD, husmand, født d. 
22.-4.-1923, søn af Ingeborg og 
Niels Bøgild, gift d. 3.-11.-1945 
med Käthe Schneiderit, hjemme
hjælper, født d. 17.-6.-1927, dat
ter af Marie og Georg Schneide
rit. Parret har sønnerne: Mogens, 
født d. 11.-2.-1946, Benny, født 
d. 2.-11.-1950 og Ejner, født d.

22.-3.-1963. V.B. overtog gården i 1950 fra Karl Weiland.
Ejendomsskyld 380.000. Areal 7,3 ha. Der er bortforpagtet 7 ha.
Stuehuset er opført i 1885, det er restaureret i 1961 og 1974. Avlsbygningerne består 
af kvægstald fra 1959, værksted og garage fra 1952 samt maskinhus fra 1965. Der er 
1 traktor.

STRANDELHJØRNSKOVVEJ 11, "JØRGENSMINDE", STRANDELHJØRNSKOV, 6500 
VOJENS, tlf. 74-664245.
HOLGER SCHERREBECK, gårdejer, født d. 20.-6.-1960, søn af Bodil og Svend Ejner 
Scherrebeck, gift d. 30.-6.-1990 med Susanne Petersen, børnehavepædagog, født d. 
18.-2.-1963, datter af Vera og Arne Petersen. Parret har sønnerne: Bo, født d. 24.-8.- 
1986, og Kasper, født d. 9.-3.-1991.
H.S. har været på Ladelund Grundskole og Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården 
i 1984 fra Christian Jørgensen.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 40 ha. Der er forpagtet 42 ha.
Stuehuset er opført i 1969. Avlsbygningerne består af gammelt maskinhus fra omkr. 
1950 bruges idag til høns og ænder, svinestald, fedesvinestald og maskinhus med værk
sted alle fra 1988 samt maskinhus fra 1965. Gården drives med en slagtesvineproduk
tion på 3.000 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er ærter. Der er 2 trak
torer, 1 markvandingsanlæg samt plansilo med varm og kold lufts tørreri.

STRANDELHJØRNSKOVVEJ 13, 6500 VOJENS, tlf. 74-519171.
HOLGER LUND, gårdejer. Omtales under Strandelhjørnskovvej 7.
H.L. overtog gården d. 1.-5.-1984 fra Real Kredit.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 18 ha.
Stuehuset er opført i 1864 og restaureret i 1978. Avlsbygningerne består af svine
stalde fra 1979, 1987 og 1990, lade fra 1979, maskinhus fra 1963 og gylletank. Gården 
drives med en besætning på 200 årssøer. Der er 1 traktor og fodersilo. På gården er 
ansat 1 fodermester. H.L. ejer og driver også Strandelhjørnskovvej 7, 6500 Vojens.

STRANDELHJØRNVEJ 2, RANG
STRUP, 6534 AGERSKOV, tlf. 
74-519254.
GUNNAR HOLM, gårdejer, født 
d. 6.-6.-1942, søn af Mathide og 
Jens Christian Holm, gift d. 10.- 
10.-1970 med Dora Petersen, 
medhjælpende hustru, født d. 
12.-8.-1945, datter af Anne og 
Peter Petersen. Parret har tvil
lingerne Karin og Jette, født d. 
24.-3.-1971 samt sønnen Peter,
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født d. 21.-9.-1979.
G.H. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården i 1971 fra Hans Holm. 
Ejendomsskyld 2.500.000. Areal 60 ha., heraf tilkøbt 12 ha., 30 ha. er engjord og 2 ha. 
er mose. Der er forpagtet 25 ha.
Stuehuset er opført i 1940 og restaureret fra 1976-79. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1940 moderniseret til kalve- og malkestald i 1973, kvægstald fra 1973, 
foderlade fra 1978, maskinhus fra 1977 udvidet i 1979, gylletank og udendørs køresilo. 
Gården drives med en kvægproduktion på 80 årskøer, 100 ungdyr og 50 slagtekalve af 
racen SDM. Der er 3 traktorer, kornsilo samt plansilo med varm og kold lufts tørreri. 
På gården er ansat 1 fast medhjælper.

STRANDELHJØRNVEJ 4, "SØNDERGÅRD", STRANDELHJØRN, 6500 VOJENS, tlf. 
74-519390.
CHRISTA CATHRINE SKJØNNEMANN, gårdejer, født d. 3.-12.-1939, datter af Anna 
og Johan Duus, gift d. 19.-6.-1965 med Kaj Henning Skjønnemann, konsulent, født d. 
8.-7.-1938, søn af Anne Marie Skjønnemann.
K.H.S. er civiløkonom og major i Hæren. C.C.S. overtog gården d. 1.-8.-1986 fra Vagn 
Søndergaard Nissen.
Ejendomsskyld 2.450.000. Areal 86,5 ha., heraf 5,5 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1904 og total restaureret fra 1987-88. Avslbygningerne består af 
kvægstald fra 1972 ændret til svin i 1990, svinestald fra 1986, magasinbygning fra 
1918, lade fra 1972, maskinhus fra 1976 og gylletank. Gården drives med en slagte- 
svineproduktion på 3.500 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter 
og halm. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, korn- og plansiloer 
begge med varm og kold lufts tørreri samt halmfyr. På gården er ansat 1 bestyrer.

STRANDELHJØRNVEJ 6, "TUBJERGGÅRD", STRANDELHJØRN, 6500 VOJENS, tlf. 
74-519157.
POUL ANDRESEN SCHMIDT, gårdejer, født d. 17.-7.-1926, søn af Thyra og Jessenius 
Schmidt, gift d. 10.-5.-1952 med Ingrid Elisabeth Jakobsen, medhjælpende hustru, født 
d. 27.-6.-1928, datter af Merry og Jens Peter Jakobsen. Parret har børnene: Vibeke, 
født d. 7.-9.-1953, Preben, født d. 12.-10.-1956 og Inga, født d. 27.-8.-1961.
P.A.S. overtog gården d. 1.-4.-1957 fra sin far Jessenius Schmidt. Gården har været i 
slægtens eje siden d. 1.-2.-1929.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 33,5 ha.
Stuehuset er opført i 1910 og restaureret med nyt tag i 1938. Avlsbygningerne består 
af kombineret kvæg- og svinestald fra 1910 udvidet i 1963, lade fra 1910 og maskin
hus fra 1950. Gården drives med en svineproduktion på 18 årssøer, der produceres 350 
slagtesvin årligt, desuden er der 7 årsammekøer og 8 ungdyr af racerne RDK og Sim
mentaler samt 115 mink. Planteproduktionens salgsafgrøder er frøgræs og raps, Der er 
3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 rendegraver, korn- og plansiloer begge med varm og 
kold lufts tørreri samt halmfyr.

STRANDELHJØRNVEJ 8, "TUDE- 
BJERGGÅRD", STRANDELHJØRN, 
6500 VOJENS, tlf. 74-519309.

gården d. 15.-7.-1989 fra Ingmann Dalstrup.

LEO RUYNE, gårdejer, født d. 
30.-10.-1965, søn af Henny von 
Boven og A. J. Ruyne, bor sam
men med Christina Honigh, de
signer, født d. 20.-4.-1970, dat
ter af N. G. Honigh og G. R. 
Schöningh.
L.R. har været på landbrugsskole 
i Holland i 4 år. Han overtog

Ejendomsskyld 5.000.000. Areal 73 ha., heraf tilkøbt 35 ha., 2 ha. er skov.
Stuehuset er opført i 1911, det er restaureret i 1981 og 1985. Avlsbygningerne består 
af kvægstald og foderlade med plads til ungkvæg begge fra 1978, maskinhus fra 1979,
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gylletank og 3 udendørs køresiloer. Gården drives med en besætning på 100 årskøer og 
90 ungdyr af racen SDM. Der er 5 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, 
kornsilo, korntørreri med varm og kold luft samt halmfyr.

STRANDELHJØRNVEJ 10, "NYGÅRD", STRANDELHJØRN, 6500 VOJENS, tlf. 
74-519230.
HANS CHRISTIAN NIELSEN, gårdejer, født d. 10.-1.-1938, søn af Marianne og Niels 
Peter Nielsen.
N.C.N. har været på Korinth Landbrugsskole. Han overtog gården i 1967 fra sin far 
Niels Peter Nielsen. Gården har været i slægtens eje siden 1928.
Ejendomsskyld 910.000. Areal 30 ha., heraf 1 ha. skov og 5 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1910 og restaureret fra 1979-80. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1910 udvidet i 1955, svinestald fra 1962, lade fra 1910 og maskinhus fra 
1930 udvidet i 1966. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 250 stk. årligt, 
desuden er der 18 årsammekøer, 20 ungdyr og 8 slagtekalve af racen Hereford. Plante
produktionens salgsafgrøde er byg. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo samt 
korntørreri med varm og kold luft.

STRANDELHJØRNVEJ 11, "STRANDELHJØRNLUND", STRANDELHJØRN, 6500 VO
JENS, tlf. 74-519182.
CHRISTIAN HEISE, gårdejer, født d. 21.-4.-1940, søn af Marie og Christian Heise, gift 
d. 7.-8.-1971 med Annelise Terp, buschauffør/husmor, født d. 14.-3.-1948, datter af 
Magda og Aage Terp.
C.H. er smed og taksator, han har været på Gråsten Landbrugsskole og er medlem af 
bestyrelsen for Dansk Køreheste Forbund. Han overtog gården i 1971 fra Johannes 
Andersen.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 25 ha., heraf tilkøbt 1,4 ha.
Stuehuset er opført i 1853 og restaureret i 1977. Avlsbygningerne består af kvægstald 
fra 1958 restaureret i 1982 samt kombineret værksted, magasin og maskinhus fra 
1972. Gården drives med en besætning på 5 årsammekøer, 3 ungdyr og 1 slagtekalv af 
racen Charolais, desuden er der 3 køreheste af racen Holstener. Planteproduktionens 
salgsafgrøder er korn og frø. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, korn- og plansiloer 
begge med varm og kold lufts tørreri samt halmfyr.

d. 20.-6.-1976. J.A. overtog gården d. 1.-11.-1974

STRANDELHJØRNVEJ 12, STRAN
DELHJØRN, 6500 VOJENS, tlf. 
74-519161.
JENS ANDERSEN, gårdejer, født 
d. 13.-5.-1936, søn af Henny Mar
grethe og Marius Østergård An
dersen, gift d. 4.-12.-1971 med 
Anne Margrethe Brink, medhjæl
pende hustru, født d. 11.-7.-1947, 
datter af Kjerstine og Andor 
Brink. Parret har børnene: Bo, 
født d. 29.-3.-1970, og Eva, født 

fra Adolf Rode Nissen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 45,4 ha., heraf tilkøbt 18 ha.
Stuehuset er opført i 1883. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald 
ombygget i 1957 og udvidet i 1975, lade fra omkr. 1900, maskinhus fra 1979 samt 
garage og værksted. Gården drives med en besætning på 22 årskøer og 20 ungdyr af 
racerne Jersey og SDM, desuden er der en svineproduktion på 5 årssøer, der produ
ceres 40 slagtesvin årligt samt 50 høns. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, 
hvede og rug. Der er 3 traktorer og 1 kornsilo.

STRANDELHJØRNVEJ 13, "TREKRONER", STRANDELHJØRN, 6500 VOJENS, tlf. 
74-519312.
JES PETER JØRGENSEN, gårdejer, født d. 26.-1.-1938, søn af Marie og Peter Jør
gensen, gift d. 5.-6.-1967 med Stinne Nielsen, børnehaveklasseleder, født 18.-1.-1937,
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datter af Fanny Louise og Jørgen 
Nielsen. Parret har børnene: Ma
rie Louise, født d. 10.-11.-1968, 
Knud Peter, født d. 22.-4.-1970, 
Hans Jørgen, født d. 25.-9.-1971, 
og Marianne, født d. 5.-2.-1974. 
Jes P. Jørgensen har været på 
Haslev Landbrugsskole. Han over
tog gården i 1974 fra Gunda og 
Hans Mattes Nissen. Gården er 
en 4-længet sammenbygget gård. 
Areal 41 ha., heraf 6 ha. eng.

Stuehuset er opført i 1867 og restaureret i 1974. Avlsbygningerne består af kvægstald 
fra 1954, svinestald og lade begge fra 1867 samt maskinhus fra omkr. 1900 restaure
ret i 1960. Gården drives med en besætning på 40 ungdyr af racen SDM. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er byg, hvede og ærter. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 
markvandingsanlæg, kornsilo samt korntørreri med varm og kold luft.
J.P.J. ejer og driver også "Blankenhof", Diagonalvej 2, 6541 Bevtoft sammen med 
broderen. Maskinerne på "Trekroner"

STRANDELHJØRNVEJ 15, VOLD
BORG HEDE, 6500 VOJENS, tlf. 
74-547798.
TOMMY PABST, gårdejer, født 
d. 25.-10.-1960, søn af Sonja og 
Willy Pabst, gift d. 21.-9.-1985 
med Jytte Lund, kontorassistent, 
født d. 7.-2.-1964, datter af Ma
rie og Launy Lund. Parret har 
sønnerne: Christian, født d. 15.- 
2.-1987 og Thomas, født d. 6.- 
9.-1989.

er fælles med "Blankenhof".

T.P. er slagtersvend. Parret overtog gården i maj 1985 fra Christine og Arne Lage. 
Ejendomsskyld 490.000. Areal 15 ha.
Stuehuset er opført i 1929 og restaureret fra 1985-90. Avlsbygningerne består af kom
bineret kvæg- og svinestald fra 1929 udvidet i 1960 samt lade fra 1960. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er hvede og raps. Der er 2 traktorer, andel i mejetærsker samt 
halmfyr.

TINGVEJ 2, 6535 BRANDERUP, 
tlf. 74-835360.
JENS ANDERSEN, gårdejer, født 
d. 10.-10.-1947, søn af Hedvig og 
Hans D. Andersen, gift d. 23.-6.- 
1972 med Karen Pedersen, syge
plejerske, født d. 1.-3.-1952, dat
ter af Else og Bendt Hedemann 
Pedersen. Parret har børnene: 
Morten, født d. 12.-5.-1974, og 
Vibeke, født d. 6.-5.-1976.
J.A. er driftstabskonsulent i Top

Danmark samt redaktør af Bovilogisk Tidsskrift for Kvægbrug, han er uddannet cand.
agro. Han overtog gården d. 1.-2.-1981 fra Karl Juhl.
Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 46,5 ha. Der er forpagtet 5 ha.
Stuehuset er opført i 1882. Avlsbygningerne består af kvægstald og ungkvægstald 
begge fra 1973, lade fra 1975 og udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduk
tion på 73 årskøer, 82 ungdyr og 45 slagtekalve af racen SDM. Der er 3 traktorer, 1 
markvandingsanlæg og halmfyr. På gården er ansat 1 fodermester.
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TINGVEJ 12, 6535 BRANDERUP, tlf. 74-835156.
OVE PEDERSEN, gårdejer, født d. 29.-7.-1951, søn af Amalie og Laust Pedersen, gift 
d. 9.-5.-1976 med Sonja Mærsk, syerske, født d. 25.-11.-1953, datter af Kathrine og 
Mikal Mærsk. Parret har sønnerne: Ole, født d. 14.-2.-1973, Egon, født d. 3.-10.-1976, 
og Morten, født d. 29.-11.-1978.
O.P. passer vandingsanlægget for mejeriet. Han overtog gården d. 1.-5.-1980 fra sin 
far Laust Pedersen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.
Areal 16 ha. Der er forpagtet 12 ha.
Stuehuset er opført i 1887. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1959 udvidet og 
moderniseret i 1989, garage og hønsehus fra 1955, lade fra 1959, maskinhus fra 1965 
og gylletank. Gården drives med en besætning på 27 årskøer og 43 ungdyr af racen 
SDM. Der er 2 traktorer.

TINGVEJ 16, 6535 BRANDERUP, 
tlf. 74-835256.
CHRISTEN JENSEN, gårdejer, 
født d. 9.-8.-1914, søn af Chri
stine og Christen Jensen, gift d. 
29.-5.- 1943 med Christine Marie 
Jensen, husmor, født d. 6.-12.-1917, 
datter af Christine og Hans Jen
sen. Parret har sønnen Chresten, 
født d. 22.-3.-1944.
C.J. overtog gården i 1946 fra 
Hans Halderik.

Ejendomsskyld 550.000. Areal 15 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1930 og restaureret i 1982. Avlsbygningerne består af lade 
samt kombineret kvæg- og svinestald begge fra 1930. Gården drives med en besætning 
på 39 moderfår. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og rug. Der er 1 traktor. 
Maskinstation bruges til mejetærskning.

TINGVEJ 18, BRANDERUPDAL, 6535 BRANDERUP, tlf. 74-833918.
KURT TH. PETERSEN, gårdejer, født d. 4.-11.-1960, søn af Anni og Hans N. Peter
sen, bor sammen med Susanne Asmussen, kontorassistent, født d. 3.-10.-1963, datter 
af Ellen og Ejner Asmussen.
K.T.P. har været på Gråsten Grundskole og Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han over
tog gården d. 1.-7.-1986 fra Inge Grethe Nielsen.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 32 ha., heraf 0,5 ha. skov. Der er forpagtet 16 ha. 
Stuehuset er opført før 1900. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1972 ombygget 
i 1986 og udvidet i 1990, malkerum fra 1986, lade fra 1990, maskinhus fra 1984 og 
gylletank. Gården drives med en besætning på 63 årskøer og 70 ungdyr af racen SDM. 
Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og vinterbyg. Der er 3 traktorer, 1 mark
vandingsanlæg og halmfyr. Man har 1 skoledreng til hjælp.

TINGVEJ 29, "MOSEGÅRDEN", 6535 BRANDERUP, tlf. 74-835257.
JØRGEN BISGAARD, gårdejer, født d. 20.-4.-1935, søn af Grethe og Andreas Bis- 
gaard, gift d. 12.-3.-1960 med Inger Larsen, medhjælpende hustru, født d. 15.-6.-1936, 
datter af Maja og Herluf Larsen. Parret har børnene: Preben, født d. 5.-6.-1964, og 
Hanne, født d. 3.-11.-1967.
J.B. overtog gården i 1962 fra Hans Lange.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 33 ha., heraf tilkøbt 6,2 ha., 1 ha. er skov og mose. 
Stuehuset er opført før 1850 og restaureret i 1974. Avlsbygningerne består af kombi
neret kvæg- og svinestald fra 1925 udvidet og moderniseret i 1972, spaltestald fra 
1978, værksted og garage fra 1990, lade fra 1925, maskinhus fra 1974 og gylletank. 
Gården drives med en besætning på 40 årskøer og 40 ungdyr af racen SDM, desuden er 
der en svineproduktion på 4 årssøer, der produceres 80 slagtesvin årligt. Der er 3 
traktorer, kornsilo samt korntørreri med varm og kold luft.
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15,8 ha., heraf 1 ha. eng. Der er bortforpagtet 4 ha.

TINGVEJ 35, BRANDERUP-DAL, 
6535 BRANDERUP, tlf. 74-833161. 
JØRGEN ASMUSSEN, landmand, 
født d. 20.-4.-1931, søn af Hanne 
Kjerstine og Hans Peter Asmus
sen.
J.A. overtog gården d. 1.-1.-1971 
fra sine forældre Hanne Kjersti
ne og Hans Peter Asmussen. 
Gården har været i slægtens eje 
siden 1929.
Ejendomsskyld 530.000. Areal

Stuehuset er opført i 1897. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1897, svinestald 
og lade begge fra 1917 samt maskinhus fra 1953. Gården drives med en besætning på 
1 årsko og 12 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede 
og raps. Der er 1 traktor.

TIRSLUND SOGNEVEJ 1, "RIBEBRO", TIRSLUND, 6541 BEVTOFT, tlf. 74-832776. 
CHRISTIAN KYHL, gårdejer, født d. 26.-10.-1937, søn af Dorthea og Hans Kyhl, gift 
d. 7.-7.-1962 med Birthe Sand, husmor, født d. 8.-10.-1941, datter af Anne og Theodor 
Sand. Parret har børnene: Hans Christian, født d. 10.-12.-1967, og Susanne, født d. 
4.-5.-1971.
C.K. har været på Korinth Landbrugsskole. Han overtog gården i 1980 fra Ole Nansen. 
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 34,7 ha., heraf 0,5 ha. granskov.
Stuehuset er opført i 1880, det er restaureret i 1983 og 1987. Avlsbygningerne består 
af kvægstald fra 1952 udvidet i 1978, lade fra 1952, maskinhus fra 1984, roehus fra 
1985 og udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 30 årskøer, 40 
ungdyr og 16 slagtekalve af racen SDM. Der er 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg, 
kornsilo, korntørreri med varm og kold luft samt koksfyr.

TIRSLUND SOGNEVEJ 3, "ØSTER
GÅRD", TIRSLUND, 6541 BEV
TOFT, tlf. 74-832319.
KRISTIAN BONDE, gårdejer, 
født d. 1.-3.-1951, søn af Else 
og Niels Bonde, gift d. 28.-5.-1988 
med Marianne Jensen, medhjæl
pende hustru, født d. 15.-9.-1964, 
datter af Christa og Hans Jen
sen. Parret har sønnerne: Hen
rik, født d. 14.-1.-1988, og Bjar
ne, født d. 12.-11.-1990.
K.B. har været på Borris Grundskole og Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården 
d. 1.-7.-1976 fra sin far Niels Bonde. Nuværende ejer er 5. generation på gården, som 
har været i slægtens eje siden 1845.
Ejendomsskyld 1.650.000. Areal 35 ha. Der er forpagtet 50 ha.
Stuehuset er opført i 1855. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1960 ændret og 
udvidet i 1979, lade fra 1974, maskinhus fra 1975, foderhus fra 1960 moderniseret i 
1989 og 2 gylletanke. Gården drives med en kvægproduktion på 65 årskøer, 85 ungdyr 
og 40 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, kartofler, 
ærer, byg og hvede. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, kornsilo 
samt korntørreri med vamr og kold luft.

TIRSLUND SOGNEVEJ 5, "MØLLERGÅRDEN", TIRSLUND, 6520 TOFTLUND, tlf. 
74-830087.
ANDREAS JØRGENSEN, gårdejer, født d. 17.-3.-1961, søn af Ellen og Jørgen Jørgen
sen, gift d. 23.-5.-1986 med Lone Brik, butiksassistent, født d. 12.-2.-1961, datter af 
Hilda og Christian Brik. Parret har børnene: Steffen, født d. 9.-8.-1984, og Stina, født
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d. 27.-2.-1988. A.3. er entreprenør, han har været på Tønder Grundskole og Riber 
Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården i 1986 fra sine forældre Ellen og Jørgen 
Jørgensen. Gården har været i slægtens eje siden 1959.
Ejendomsskyld 3.600.000. Areal 55 ha.
Stuehuset er opført i 1900 og restaureret i 1973. Avlsbygningerne består af svinestald 
opført efter brand i 1989, lade fra 1954 og gylletank. Gården drives med en svinepro
duktion på 120 årssøer, der sælges 2.400 smågrise årligt. Planteproduktionens salgs
afgrøder er ærter, raps, rug, hvede og byg. Der er 1 traktor og 1 markvandingsanlæg. 
Man har husbondafløsning en gang om ugen.

TIRSLUND SOGNEVEJ 7, "LØBÆKGÅRD", LØBÆKGÅRDE, 6520 TOFTLUND, tlf. 
74-832024.
PETER LANGE, gårdejer, født d. 25.-11.-1948, søn af Maren Augusta og Andreas Lan
ge, gift d. 11.-12.-1971 med Karen Holmgård Jensen, køkkenleder, født d. 28.-5.-1951, 
datter af Ingeborg og Poul Holmgård Jensen. Parret har døtrene: Lene, født d. 9.-7.- 
1973, og Gitte, født d. 5.-6.-1976.
P.L. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-5.-1973 fra sin 
svigerfar Poul Holmgård Jensen. Gården har været i slægtens eje siden 1939.
Ejendomsskyld 2.650.000. Areal 80 ha., heraf tilkøbt 46 ha., 2,6 ha. er skov. Der er 
forpagtet 46 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1770. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade begge 
opført efter brand i 1982, roehus fra 1964 udvidet i 1976 og udendørs køresilo. Gården 
drives med en besætning på 90 årskøer og 110 ungdyr alle krydninger af racerne RDM, 
SDM og DRK. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, byg, hvede og rug. 
Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og 1 markvandingsanlæg med 2 vandingsmaskiner. 
På gården er ansat 1 fodermester.
P.L. ejer og driver også Tirslund Sognevej 18, 6520 Toftlund.

TIRSLUND SOGNEVEJ 9, LØBÆKGÅRDE, 6520 TOFTLUND, tlf. 74-831386.
BRODER HANSEN, landmand, født d. 27.-11.-1928, søn af Caroline og Christian Han
sen, gift d. 21.-1.-1956 med Karen Marie Jørgensen, medhjælpende hustru, født d. 
28.-8.-1933, datter af Inge og Svend Jørgensen. Parret har børnene: Gunnar, født d. 
16.-10.-1957, Arne, født d. 27.-12.-1959, Elin, født d. 17.-3.-1966, og Ingelise, født d. 
5.-6.-1968.
B.H. overtog gården i 1955 fra Hans Jensen.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 33 ha., heraf tilkøbt 15,5 ha.
Stuehuset er qpført i 1931, det er restaureret og udvidet i 1970. Avlsbygningerne 
består af kvægstald fra 1931 udvidet i 1971, spaltestald til kvier fra 1972, garage og 
værksted fra 1965, lade fra 1931, maskinhus fra 1965 udvidet i 1980 og gylletank. 
Gården drives med en besætning på 10 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM, des
uden er der en slagtesvineproduktion på 80 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrø
der er ærter, raps, byg og hvede. Der er 2 traktorer, 1 vandingsmaskine, kornsilo samt 
korntørreri med varm og kold luft.

TIRLUND SOGNEVEJ 18, LØBÆKGÅRDE, 6520 TOFTLUND, tlf. 74-832024.
PETER LANGE, gårdejer. Omtales under Tirslund Sognevej 7.
P.L. overtog gården d. 1.-5.-1989 fra Anton Bække.
Ejendomsskyld 600.000. Areal 13,6 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1930. Avlsbygningerne består af lade samt kombineret 
kvæg- og svinestald begge fra 1930.
P.L. ejer og driver også Tirslund Sognevej 7, 6520 Toftlund.

TIRSLUNDVEJ 2, "SØMOSEGÅRD", TIRSLUND, 6541 BEVTOFT, tlf. 74-831979.
JENS PETERSEN BONDE, gårdejer, født d. 22.-3.-1953, søn af Tidde og Andreas 
Bonde, gift d. 7.-5.-1977 med Solvej Westergaard Jensen, hjemmehjælper, født d. 
5.-2.-1956, datter af Grethe og Jens Westergaard Jensen. Parret har børnene: Jacob, 
født d. 21.-2.-1978, Christina, født d. 24.-11.-1980, og Lars, født d. 5.-3.-1985. 
J.P.B. har været på Sydsjællands og Riber Kjærgård landbrugsskoler, han har været 
formand for Nørre Rangstrup Landboungdom, været medlem af Nørre Rangstrup Land-
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boforenings bestyrelse og er med
lem af Kredsledelsen for DLG. 
Han overtog gården d. 1.-5.-1975 
fra sine forældre Tidde og Andre
as Bonde. Gården blev købt af 
bedsteforældrene Ingeborg og 
Jens Bonde i 1902.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 
31,5 ha., heraf tilkøbt 1,5 ha., 2 
ha. er plantage og mose. Der er 
forpagtet 24 ha.
"Sømosegård"s stuehus er genop

ført efter brand i 1942. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1953, ny bindestald 
fra 1975, lade fra 1950 og 2 gylletanke. Gården drives med en kvægproduktion på 40 
årskøer, 50 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder 
er raps, korn og ærter. Der er 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg, plansilo, tårnsilo og 
varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til høst, finsnitning og roeoptagning. Man har 
1 skoledreng til hjælp.

TIRSLUNDVEJ 7, 6541 BEVTOFT, tlf. 74-832346.
NIELS CHRISTIAN ROSENBERG, gårdejer, født d. 21.-2.-1944, søn af Holger Rosen
berg, gift d. 14.-8.-1971 med Gerda Sørensen, dagplejer, født d. 28.-6.-1952, datter af 
Arne Sørensen. Paret har børnene: Tina, født d. 23.-4.-1972, og Allan, født d. 8.-9.- 
1975. N.C.R. overtog gården i 1978 fra sin far Holger Rosenberg. Gården har været i 
slægtens eje siden 1940.
Areal 24,2 ha.
Stuehuset er opført i 1928. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1928 moderniseret 
i 1967 og maskinhus fra 1967. Der er 1 traktor og kornsilo med varm lufts tørreri.

TIRSLUNDVEJ 10, TIRSLUND, 6541 BEVTOFT, tlf. 74-830179.
HARALD JENSEN, deltidslandmand, født d. 26.-12.-1959, søn af Valdborg og Hans 
Jensen, bor sammen med Lone Nissen, fabriksarbejder, født d. 5.-4.-1965, datter af 
Gunda og Leonhard Nissen.
H.J. arbejder som maskinfører på grønmelsfabrik i Vojens og har været på Riber 
Kjærgård Grundskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1986 fra Jens Hansen.
Ejendomsskyld 820.000. Areal 17 ha., heraf 2 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1880 og restaureret i 1974. Avlsbygningerne består af kvægstald 
og lade begge fra 1930, svinestald fra 1969 og maskinhus fra 1967. Gården drives med 
en besætning på 25 moderfår af racen Texel, desuden er der 100 høns og 2 rideheste. 
Planteproduktionens salgsafgrøder er græs, byg og rug. Der er 2 traktorer, 1 mark
vandingsanlæg, kornsilo, korntørreri med kold luft samt halmfyr.

TIRSLUNDVEJ 14, TIRSLUND, 
6541 BEVTOFT, tlf. 74-831967. 
ALMA JUHL, landmand, født d. 
23.-3.-1913, datter af Anne og 
Søren Bech, gift d. 26.-7.-1936 
med Laurids Juhl, født d. 31.-7.- 
1906, søn af Meta og Christian 
Juhl.
A.J. overtog gården i 1936 fra 
Hans Schmidt.
Areal 5 ha., heraf 2,5 ha. mose. 
Der er bortforpagtet 2,5 ha.
Stuehuset er opført før 1850 og restaureret med nyt tag i 1939. Avlsbygningerne be
står af kvægstald fra 1936 samt svinestald og hønsehus fra 1945.
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TIRSLUNDVEJ 22, TIRSLUND, 6541 BEVTOFT, tlf. 74-831970.
KNUD VERNER TIEDEMANN, gårdejer, født d. 18.-9.-1952, søn af Marie og Hans 
Christian Tiedemann, gift d. 11.-7.-1981 med Jonna Fly Christensen, sygehjælper, født 
d. 19.-10.-1961, datter af Anne Christine og Gunnar Fly Christensen. Parret har søn
nerne: Torben, født d. 29.-5.-1983, og Karsten, født d. 11.-2.-1986.
K.V.T. har været på Ladelund Grundskole og Hammerum Landbrugsskole. Han overtog 
første halvdel af gården i 1979 og resten i 1985 fra sin far Hans Chr. Tiedemann. 
Nuværende ejer er 4. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.550.000. Areal 48 ha., heraf tilkøbt 17 ha. Der er forpagtet 6 ha. 
Stuehuset er opført i 1980. Avlsbygningerne består af lade fra 1977 udvidet i 1980, 
desuden er der aftægtshus fra 1980. Gården drives med en besætning på 4 ungdyr. 
Planteproduktionens salgsafgrøder er kartofler, byg, hvede, raps og ærter. Der er 3 
traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, kornsilo, korntørreri med varm og 
kold luft samt halmfyr.

TOHEDEVEJ 8, "GAMMELGÅRD", ROOST, 6520 TOFTLUND, tlf. 74-834150.
CHRISTIAN RIGGELSEN, gårdejer, født d. 2.-9.-1947, søn af Karla og Anders Rig
geisen, gift d. 15.-7.-1978 med Lilly Thomsen, medhjælpende hustru, født d. 22.-3.- 
1952, datter af Agnethe og Villiam Thomsen. Parret har børnene: Lise, født d. 3.- 
11.-1980, Marlene, født d. 7.-10.-1983, og Anders, født d. 3.-1.-1986.
C.R. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-5.-1977 fra sin 
far Anders Riggeisen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.
Areal 112 ha., heraf 4,8 ha. skov. Der er forpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført i 1907. Avlbygningerne består af kvægstald fra 1907 siden moder
niseret, lade fra 1907, maskinhus fra 1980 og udendørs køresilo. Gården drives med en 
kvægproduktion på 56 årskøer, 70 ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er byg, hvede, raps og ærter. Der er 8 traktorer, 1 mejetær
sker, kornsilo, korntørreri med varm og kold luft samt staldvarme til stuehuset. På 
gården er ansat faste medhjælpere. Lermosevej 13 i Løgumkloster Kommune er med i 
arealet.

TOHEDEVEJ 10, "FOGEDGÅR
DEN", ROOST, 6535 BRANDERUP, 
tlf. 74-834393.
POUL KJÆR PETERSEN, gård
ejer, født d. 18.-1.-1942, søn af 
Gerda og Aage Petersen, gift d. 
17.-5.-1975 med Hanne Bangsgaard 
Kristensen, lærer/familieplejer, 
født d. 4.-6.-1947, datter af He
lene Nøhr Kristensen og Henry 
Bangsgaard. Parret har børnene: 
Søren, født d. 19.-11.-1975, Dor

te, født d. 4.-1.-1977, Mikkel, født d. 16.-2.-1982, og Trine, født d. 8.-7.-1983. 
P.K.P. har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-10.-1975 fra 
Arne Aim.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 44,4 ha.
Stuehuset er opført i 1704 og genopført efter brand i 1848. Avlsbygningerne består af 
kvægstald fra 1920 ændret til rugeægsproduktion i 1977 og lade fra 1920. Gården dri
ves med en besætning på 4 årsammekøer og 4 ungdyr samt 5.000 rugeægshøner. Plante
produktionens salgsafgrøder er jordbær, grønsager, raps, ærter, byg, hvede og rug. Der 
er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, kornsilo, korntørreri med varm 
og kold luft samt halmfyr. I sæsonen ansættes medhjælpere til plukning af bær og 
optagning af grønsager.

TRÆHEDEVEJ 1, "HAJBO", NEDER JERSTAL, 6500 VOJENS, tlf. 74-514188.
EGON PETERSEN, hønseri- og rugeriejer, født d. 7.-10.-1943.
E.P. overtog gården i 1972 fra Henry Rahlff.
Areal 18 ha.
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"Hajbo"s avlsbygninger består af 
hønsehuse fra 1986. Gården dri
ves som kyllingefarm med en 
bestand på 40.000 rugeægshøns 
af racen Plymouth rocks HPR, 
der udruges 6.000.000 kyllinger 
årligt. Der er 1 traktor og 1 
fodersilo. På gården er ansat 7 
faste medhjælpere.
E.P. ejer og driver også Over 
Jerstalvej 200, 6500 Vojens.

TRÆHEDEVEJ 4, NEDER JER- 
STAL, 6500 VOJENS, tlf. 74- 
514489.
CARSTEN RUDEBECK, gårdejer, 
født d. 14.-2.-1963, søn af Anna 
og Johan Rudebeck, gift d. 28.- 
1.-1989 med Laila Nissen, født 
d. 23.-5.-1963, datter af Eline 
og Carl Nissen. Parret har døt
rene: Rikke, født d. 14.-1.-1987 
og Helle, født d. 13.-6.-1990. 
C.R. arbejder som maler ved
Brdr. Gram og som husbondafløser i weekend, han har været på Gråsten Landbrugs
skole. Han overtog gården d. 15.-7.-1988 fra sin mor Anna Rudebeck. Nuværende ejer 
er 4. generation på gården.
Ejendomsskyld 450.000. Areal 16,5 ha. Der er bortforpagtet 3,5 ha.
Stuehuset er opført i 1904, det er udvidet i 1930 og vandskuret i 1989. Avlsbygnin
gerne består af kvægstald fra 1904 ændret til hestestald og værksted i 1975, svine
stald fra 1904, kombineret lade og maskinhus fra 1960 samt hønsehus. Gården drives 
med en svineproduktion på 3 årssøer, der sælges 60 smågrise årligt, desuden er der 7 
slatekalve og 3 heste. Planteproduktionens salgsafgrøder er rug og raps. Der er 2 
traktorer.

17.-9.-1980, og Hans Jørgen, født d. 17.-9.-1984.

TRÆHEDEVEJ 9, "HØJBO", NE
DER JERSTAL, 6500 VOJENS, 
tlf. 74-544364.
MAGNUS GUBI, gårdejer, født d. 
9.-5.-1946, søn af Karen og Hans 
Gubi, gift d. 9.-10.-1971 med 
Inge Marie Andersen, medhjælpen
de hustru, født d. 18.-7.-1949, 
datter af Magda og Enok Ander
sen. Parret har børnene: Lone, 
født d. 20.-2.-1973, Tommy, født 
d. 25.-5.-1975, Hanne, født d.

M.G. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-5.-1971 fra 
sin far Hans Gubi. Nuværende ejer er 4. generation på gården, som har været i fami
liens eje siden 1889.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 28,7 ha., heraf 1,5 ha. plantage. Der er forpagtet 12 
ha. Stuehuset er opført i 1889 og restaureret i 1979. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1971, kvægstald fra 1911 ombygget til kalve i 1971, foderlade fra 1986, lade 
fra 1972, maskinhus fra 1976, gylletank og indendørs køresilo. Gården drives med en
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kvægproduktion på 28 årskøer, 37 ungdyr og 15 slagtekalve af racen SDM, desuden er 
der en hest af racen Welsh Mountain. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og 
hvede. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, markvandingsanlæg, plansilo og halmfyr.

L.H. arbejder som chauffør ved M.D. Food og har 
Han overtog gården i augus 1981 fra D.L.R.

TRÆHEDEVEJ 10 "KLØVERGÅRD", 
TRÆHEDEN, 6500 VOJENS, tlf. 
74-514527.
LEIF HANGAARD, gårdejer, født 
d. 30.-7.-1953, søn af Cathrine 
og Andreas Hangaard, gift d. 
1.-6.-1979 med Anne Schmidt 
Hansen, sygeplejerske, født d. 
31.-8.-1956, datter af Carin og 
Andreas Schmidt Hansen. Parret 
har børnene: Astrid, født d. 
15.-5.-1981 samt tvillingerne

været på Gråsten Landbrugsskole.

Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 53 ha., heraf tilkøbt 25 ha., 1 ha. er skov.
Stuehuset er opført i 1870 og moderniseret i 1982. Avlsbygningerne består af fede- 
stald og lade begge fra 1979, kostald fra 1968 ændret til mink i 1986 samt maskinhus 
fra 1968. Gården drives med en besætning på 3 årsammekøer og 3 ungdyr samt 60 
tyre af racen Jersey, desuden er der 100 årsminktæver. Planteproduktionens salgsaf
grøder er kartofler, hvede, ærter og raps. Der er 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg og 
kornsilo.

TYRHOLMVEJ 10, "HJØRNSGÅRD", STRANDELHJØRNSKOV, 6500 VOJENS, tlf. 
74-664469.
AAGE LAUESGAARD, gårdejer, født d. 19.-2.-1939, søn af Erna Elisabeth og Sven 
Haakon Bay Lauesgaard, gift d. 5.-7.-1964 med Inge Mette Mathiesen, husmor, født d. 
6.-1.-1938, datter af Anna og Peder Mathiesen. Parret har tvillingerne Pernille og 
Charlotte, født d. 16.-3.-1966 samt datteren Loise, født d. 4.-2.-1971.
AA.L. arbejder som skovfoged. Han overtog gården i 1976 fra sin far Sven Haakon 
Bay Lauesgaard. Gården har været i slægtens eje siden 1938.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 66,8 ha., heraf tilkøbt 4 ha., 15 ha. er pyntegrønt og 
juletræer. Der er bortforpagtet 45 ha.
Stuehuset er opført i 1876 og restaureret fra 1989-91. Avlsbygningerne består af 
fyringsrum, værksted og garage samt maskinhus alle fra 1984. Gården drives udeluk
kende med planteproduktion bestående af pyntegrønt og juletræer. Der er 2 traktorer, 
1 snøremaskine til juletræer, 1 plantemaskine til juletræer samt brænde- og oliefyr.

TYRHOLMVEJ 13, TYRHOLM, 
6500 VOJENS, tlf. 74-663564. 
OLAV LARSEN, gårdejer, født 
d. 16.-10.-1921, søn af Petra 
Kjerstine og Laurits Larsen, gift 
d. 14.-7.-1962 med Solvejg Lar
sen, fabriksarbejder, født d. 26.- 
2.-1940, datter af Christine og 
Jens Peter Larsen. Parret har 
børnene: Birgitte, født d. 10.- 
10.-1961, Alfred, født d. 29.-4.- 
1964 og Karin, født d. 8.-4.-1966.
Parret overtog gården d. 1.-10.-1959 fra Karl Christensen.
Ejendomsskyld 450.000. Areal 19,8 ha., heraf tilkøbt 0,8 ha., 0,5 ha. er mose og 2 ha. 
er Tyrholmhøj.
Stuehuset er opført i 1951 og restaureret i 1973. Avlsbygningerne består af kvægstald
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fra 1951 udvidet i 1974, garage fra 1986 og lade fra 1951. Gården drives med en be
sætning på 12 årskøer og 13 ungdyr. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og 
havre. Der er 1 traktor.

TYRHOLMVEJ 15, "AAKJÆRGÅRD", STRANDELHJØRN, 6500 VOJENS, tlf. 74- 
664679.
NIS FLEMMING STENDERUP, gårdejer, født d. 19.-11.-1956, søn af Marie og Peter 
Stenderup, gift d. 10.-4.-1979 med Margit Andresen, medhjælpende hustru, født d. 
18.-9.-1959, datter af Anne Marie og Svend Ove Andresen. Parret har datteren Linda, 
født d. 27.-7.-1977.
N.F.S. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården i 1988 fra Simon A. 
Schmidt.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 30 ha., heraf tilkøbt 3 ha. Der er forpagtet 26 ha. 
Stuehuset er opført i 1945 og restaureret i 1988. Avlsbygningerne består af kvægstald 
fra 1984, kalvestald samt kombineret lade og maskinhus begge fra 1990, maskinhus fra 
omkr. 1975, gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 60 
årskøer og 75 ungdyr af racerne SDM og RDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er 
bygj ærter og hvede. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg og 
staldvarme til stuehuset.

TYRHOLM VEJ 17A, "DAMGÅRD", 
STRANDELHJØRN, 6500 VOJENS, 
tlf. 74-664485.
VILLY ANDERSEN, gårdejer, 
født d. 31.-7.-1928, søn af Ane 
og Anders Andersen, gift d. 15.- 
5.-1959 med Hanna Jensen, hus
mor, født d. 28.-10.-1936, datter 
af Kjestine og Jens Lyder Jen
sen. Parret har børnene: Jens 
Anders, født d. 11.-3.-1960, Ar
ne, født d. 15.-1.-1962, Karin, 

født d. 6.-3.-1963, Lone, født d. 24.-4.-1967, og Jannie, født d. 30.-6.-1977.
V.A. er medlem af bestyrelsen for Sydvestjysk Fåreavl. Han overtog gården d. 1.-5.- 
1959 fra sine svigerforældre Kjestine og Jens Lyder Jensen. Nuværende ejer er 7. 
generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1796.
Ejendomsskyld 650.000. Areal 28 ha. Der er bortforpagtet 25 ha.
Stuehuset er opført i 1796 og restaureret senest i 1974. Avlsbygningerne består af 
kombineret kvæg- og svinestald fra 1910 udvidet og moderniseret i 1965 samt lade fra 
1910. Desuden er der aftægtshus fra 1877. Gården drives med en besætning på 8 mo
derfår og 2 væddere af racen Texel. Der er 1 traktor.

TYRHOLMVEJ 19, "JUHLSMINDE", STRANDELHJØRN, 6500 VOJENS, tlf. 74-540892. 
INGEMANN DAHLSTRUP, deltidslandmand, født d. 25.-6.-1937, søn af Elna og Arne 
Dahlstrup, gift d. 6.-12.-1958 med Margrethe Pedersen, husmor, født d. 31.-8.-1940, 
datter af Marie og Børge Pedersen. Parret har børnene: Herdis, født d. 3.-4.-1959, 
Dorthe, født d. 25.-3.-1960, Torben, født d. 19.-1.-1962 og Bjarne, født d. 18.-12.- 
1963. I.D. overtog gården i 1988 fra Flemming Stenderup.
Areal 2,6 ha., der er frasolgt 34 ha., 0,7 ha. er mose.
Stuehuset er opført i 1911 og restaureret i 1990. Avlsbygningerne består af kvægstald 
fra 1986. Gården drives med en besætning på 2 årsammekøer og 2 ungdyr af racen 
Hereford. Der er 1 traktor og halmfyr.

TØNDERVEJ 6, "MUSVANG", 6520 TOFTLUND, tlf. 74-831187.
ARTHUR SKJØTH, bestyrer, født d. 4.-6.-1940, søn af Tea og Jens Skjøth, gift d. 
18.-5.-1963 med Gerda Jørgensen, hjemmehjælper, født d. 14.-4.-1943, datter af Tinna 
og Steffan Jørgensen. Parret har sønnerne: Allan, født d. 10.-1.-1966, Ivan, født d. 
7.-3.-1969, og Tommy, født d. 18.-7.-1978.
A.S. har været bestyrer af gården i de sidste 19 år. Den ejes af Andels Kartoffel-
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melsfabrikken i Sønderjylland.
Ejendomsskyld 2.300.000. Areal 83,6 ha., heraf 2 ha. skov og krat. Der er forpagtet 70 
ha. Stuehuset er opført i 1904 og restaureret efter brand i 1973. Avlsbygningerne 
består af kornlade fra 1986 og maskinhus fra 1976. Gården drives udelukkende med 
planteproduktion bestående af kartofler, byg, raps, hvede, ærter og græs til grønt
piller. Der er 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg og også til spildvand fra kartoffel
melsfabrik, plansilo, korntørreri med varm og kold luft samt kombineret træ- og 
halmfyr. Maskinstation bruges til kartoffel- og kornhøst.

TØNDERVEJ 8, "GÄRDESMINDE", RURUP, 6520 TOFTLUND, tlf. 74-831071. 
VITA GAD, gårdejer, født d. 23.-6.-1934, datter af Agnes og Thorkild Jensen, gift d. 
12.-10.-1957 med Andreas Gårde Gad, født d. 6.-3.-1934, søn af Kjestine og Peder 
Jensen Gad. Parret har børnene: Susanne, født d. 26.-9.-1958, Peder, født d. 16.-10.- 
1960, Jens, født d. 19.-6.-1964, og Lars, født d. 6.-4.-1968.
Parret overtog gården i 1957 fra A.G.G.'s morfar. Gården har været i slægtens eje 
siden 1600.
Ejendomsskyld 2.150.000. Areal 78 ha., heraf tilkøbt 14 ha., der er frasolgt 3 ha., 2 
ha. er skov. Der er forpagtet 2,5 ha.
Stuehuset er opført i 1868. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1965 siden restau
reret og udvidet, maskinhus fra 1978, lade opført i kampesten, gylletank og udendørs 
køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 30 årskøer, 44 ungdyr og 10 slag
tekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, raps, ærter, rug og 
hvede til fremavl. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 kombi såmaskine, kornsilo, 
korntørreri med varm og kold luft samt halmfyr. På gården er ansat 1 fodermester.

TØNDERVEJ 15, ROOST, 6520 
TOFTLUND, tlf. 74-834245.
EJNER SCHMIDT, gårdejer, født 
d. 14.-1.-1935, søn af Ester og 
Martin Schmidt, gift d. 29.-10.- 
1960 med Karen Schrøder, med
hjælpende hustru, født d. 19.-2.- 
1935, datter af Bothilde og Leon
hard Schrøder. Parret har sønner
ne: Arne, født d. 27.-3.-1962, 
Egon, født d. 26.-11.-1963, Tage, 
født d. 11.-6.-1965 og Åge, født

d. 19.-7.-1968. E.S. har været på Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården d.
1.-11.-1960 fra Else Christiansen.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 27 ha., heraf tilkøbt 14 ha., 0,5 ha. er skov.
Stuehuset er opført i 1936 og restaureret senest i 1985. Avlsbygningerne består af 
kvægstald fra 1936 udbygget i 1973, ungdyrstald fra 1978, foderlade fra 1990 og 
maskinhus fra 1985. Gården drives med en kvægproduktion på 33 årskøer, 35 ungdyr 
og 15 slagtekalve af racen SDM, desuden er der en slagtesvineproduktion på 250 stk. 
årligt. Der er 3 traktorer samt plansilo med varm og kold lufts tørreri.

TØNDEVEJ 17, ROOST, 6520 TOFTLUND, tlf. 74-834158.
ROBERT ULSTRUP HANSEN, landmand, født d. 20.-9.-1923, søn af Kirstine og Her
mann Hansen, gift d. 2.-12.-1956 med Inge Jessen, hjemmehjælper, født d. 23.-9.-1937, 
datter af Marie og Axel Jessen. Parret har børnene: Leif, født d. 24.-9.-1957, Britta, 
født d. 29.-7.-1960, Anni, født d. 20.-10.-1963, og Orla, født d. 18.-9.-1965.
R.U.H. har været på Vinding Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-11.-1956 fra 
sine svigerforældre Marie og Axel Jessen.
Ejendomsskyld 550.000. Areal 11,2 ha.
Stuehuset er opført i 1937 og siden restaureret med nye vinduer. Avlsbygningerne 
består af kvægstald fra 1937 udvidet og moderniseret i 1972, lade fra 1937 udvidet i 
1972 og maskinhus udvidet i 1990. Gården drives med en kvægproduktion på 11 års
køer, 9 ungdyr og 7 slagtekalve af racen SDM. Der er 2 traktorer, kornsilo samt 
korntørreri med varm og kold luft.
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TØNDERVEJ 18, "SOLBJERGGÅRD", RURUP, 6520 TOFTLUND, tlf. 74-831909.
JØRGEN LEERSKOV, gårdejer, født d. 12.-3.-1939, søn af Methe og Hans Leerskov, 
gift d. 29.-9.-1963 med Rita Slaikjær, husmor, født d. 9.-3.-1943, datter af Marie og 
Karl Slaikjær. Parret har børnene: Metha, født d. 6.-1.-1965, Lisbeth, født d. 17.-5.- 
1967, Klaus, født d. 25.-4.-1973, og Michael, født d. 11.-12.-1974.
J.L. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården i 1966 fra Jeppe 
Nissen. Ejendomsskyld 2.700.000. Areal 50,7 ha., heraf tilkøbt 10 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1780 og restaureret i 1981. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1975, kalvestald fra 1980 og ungkvægstald fra 1978 alle ændret til svin i 
1986, maskinhus fra 1982, gastæt silo og gyiletank. Gården drives med en slagtesvi- 
neproduktion på 5.500 stk. årligt. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og halmfyr.

TØNDERVEJ 19, "ROOSTGÅRD", 
ROOST, 6520 TOFTLUND, tlf. 
74-834502.
CHRISTIAN BOLL, landmand, 
født d. 20.-10.-1946, søn af Ida 
og Holger Boll, gift d. 20.-7.-1968 
med Dorit Siltoft, husmor, født 
d. 13.-8.-1948, datter af Anna og 
Emil Siltoft. Parret har børnene: 
Holger, født d. 18.-9.-1969, og 
Annette, født d. 12.-3.-1972. 
C.B. overtog gården d. 10.-12.- 

1985 fra Jeppe Madsen. Ejendomsskyld 2.500.000. Areal 63 ha.
Stuehuset er opført i 1847. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1950 ændret til 
svin i 1986, lade fra 1950, maskinhuse fra 1982 og 1987 samt gylletank, desuden er 
der aftægtsbolig fra 1986. Gården drives med en svineproduktion på 100 årssøer, der 
produceres 2.000 slagtesvin årligt. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, korn
tørreri med varm og kold luft samt halmfyr.

TØNERVEJ 20, "LANGAGER", ROOST, 6520 TOFTLUND, tlf. 74-834163.
LAURITS N. FRISK, landmand, født d. 17.-2.-1921, søn af Ellen og Chresten Frisk, 
gift d. 11.-1.-1947 med Anne Marie Hansen, husmor, født d. 2.-3.-1924, datter af 
Karen og Christian Hansen. Parret har børnene: Karin, født d. 26.-1.-1949, Christian, 
født d. 24.-7.-1953 og Hans Jørgen, født d. 5.-1.-1957.
L.N.F. overtog gården i 1949 fra Jordlovsudvalget.
Ejendomsskyld 870.000. Areal 13,4 ha.
Stuehuset er opført i 1949 og siden restaureret. Avlsbygningerne består af kombineret 
kvæg- og svinestald fra 1949 ændret til svin i 1976, svinestald fra 1956 udvidet i 
1960, lade fra 1949 udvidet i 1960, maskinhus fra 1987 og foderhus fra 1960. Gården 
drives med en svineproduktion på 25 årssøer, der produceres 500 slagtesvin årligt. 
Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 1 traktor, kornsilo samt korntørreri 
med kold luft.

TØNDERVEJ 24, ROOST, 6520 
TOFTLUND, tlf. 74-834161.
JØRGEN UHD, landmand, født 
d. 23.-4.-1943, søn af Ellen og 
Laust Uhd, gift d. 14.-4.-1965 
med Birgit Christensen, medhjæl
pende hustru, født d. 1.-1.-1945, 
datter af Inger og Søren Chri
stensen. Parret har børnene: 
Dorthe, født d. 11.-9.-1968, og 
Preben, født d. 1.-5.-1972.
J.U. driver maskinstation og er 
medlem af bestyrelsen for den lokale Andel. Han overtog gården i 1965 fra sine for
ældre Ellen og Laust Uhd.



-412-

Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 27,5 ha., heraf tilkøbt 12,5 ha. Der er forpagtet 14 
ha. Stuehuset er opført i 1950 og siden restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1950 ombygget i 1968 og udvidet flere gange senest i 1990, maskinhus med 
plads til ungkvæg fra 1970, maskinhus fra 1988, gylletank og udendørs køresilo. Går
den drives med en besætning på 42 årskøer og 60 ungdyr af racen SDM. Der er 3 trak
torer, 1 mejetærsker, 1 roesåmaskine, 1 roeoptager, 1 halmpresser og 1 roerense- 
tromle.

TØNDERVEJ 26, ROOST, 6520 TOFTLUND, tlf. 74-834508.
SØREN PETER RERUP, landmand, født d. 14.-12.-1958, søn af Anne Marie og Holger 
Rerup, bor sammen med Susanne Tychsen, husmor, født d. 11.-10.-1966, datter af 
Marie og Svend Erik Tychsen. Parret har børnene: Kristina, født d. 2.-6.-1986, og 
Thomas, født d. 29.-11.-1987.
S.P.R. arbejder som fodermester, han har været på Ladelund Grundskole og Gråsten 
Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-12.-1987 fra Magnus Mark.
Ejendomsskyld 680.000. Areal 14 ha.
Stuehuset er opført i 1950. Avlsbygningerne består af garage samt kombineret kvæg- 
og svinestald begge fra 1950 samt minkhal fra 1988. Gården drives med en besætning 
på 45 slagtekalve af racen Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede og 
raps. Der er 1 traktor.

TØNDERVEJ 28, ROOST, 6520 
TOFTLUND, tlf. 74-834159. 
MARINUS NISSEN, landmand, 
født d. 13.-11.-1915, søn af Bir
gitte og Christian Nissen, gift d. 
1.-12.-1943 med Kirstine Juhl, 
husmor, født d. 2.-5.-1922, dat
ter af Meta og Peter Juhl. Par
ret har børnene: Kaj, født d. 7.- 
12.-1943 og Ruth, født d. 22.- 
7.-1946.
M.N. har været på St. Restrup

Husmandsskole. Han overtog gården d. 20.-4.-1949 fra Jordlovsudvalget.
Ejendomsskyld 630.000. Areal 13,5 ha.
Stuehuset er opført i 1950 og restaureret med nye vinduer og tag i 1975. Avlsbygnin
gerne består af kombineret kvæg- og svinestald fra 1950, lade fra 1957, maskinhus fra 
1979 og hønsehus. Gården drives med en svineproduktion på 8 årssøer, der produceres 
130 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er hvede. Der er 1 traktor, 
kornsilo og plansilo.

VELLERUPVEJ 27, "EGEBJERG- 
GÄRD", 6534 AGERSKOV, tlf. 
74-833827.
PALLE ROSTGAARD JOHANSEN, 
gårdejer, født d. 1.-6.-1950, søn 
af Grethe og Holger Nørgaard 
Johansen, bor sammen med Tina 
Mie Jensen, medhjælpende hustru, 
født d. 17.-7.-1965. Parret har 
sønnerne: Frank, født d. 18.-5.- 
1983 og Carsten, født d. 2.-11.- 
1985.
P.R.J. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården i 1983 fra Erik 
Krongård Jensen.
Ejendomsskyld 2.050.000. Areal 45 ha., heraf 5 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1954. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald 
fra 1954 ændret til svin i 1983, fare- og fravænningsstald fra 1983, lade og maskinhus 
på loftet af staldbygning fra 1954 samt gylletank, desuden er der aftægtshus fra 1974.
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Gården drives med en svineproduktion på 120 årssøer, der sælges 2.200 smågrise og 
300 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 2 traktorer, 1 
mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, plansilo med varm og kold lufts tørreri samt 
halmfyr.

har været på Haslev Landbrugsskole. Han overtog

VELLERUPVEJ 29, "VOJENGÄRD", 
6534 AGERSKOV, tlf. 74-833296. 
AAGE NIELSEN, landmand, født 
d. 13.-5.-1934, søn af Johanne og 
Johannes Nielsen, gift d. 24.-7.- 
1959 med Kjerstine Appel, hus
mor, født d. 2.-6.-1937, datter af 
Anna og Jens Appel. Parret har 
børnene: Annette, født d. 20.-2.-- 
1962, Jonna, født d. 10.-2.-1965, 
og John, født d. 29.-9.-1966. 
AA.N. arbejder som landpost og 

gården d. 1.-5.-1959 fra sine for
ældre Johanne og Johannes Nielsen. Gården har været i slægtens eje siden 1930. 
Areal 25 ha., heraf tilkøbt 12,5 ha., 2 ha. er eng.
Stuehuset er opført i 1930 og restaureret i 1979. Avlsbygningerne består af kvægstald 
fra 1930 udvidet og restaureret i 1968, svinestald fra 1964, lade fra 1^30 og maskin
hus fra 1965. Gården drives med en besætning på 3 årsammekøer og 8 slagtekalve af 
kødrace. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, byg, hvede, rug og kartofler. Der 
er 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, korntørreri med varm og kold luft samt 
halmfyr.

VELLERUPVEJ 29A, "SKIBELUNDGÄRD", MELLERUP MARK, 6534 AGESKOV, tlf. 
74-833395.
SVEN ERIK APPEL, viceforstander, født d. 23.-3.-1945, søn af Anne Marie og Jens 
Christensen Appel, gift d. 29.-7.-1967 med Gerda Andresen, pædagog, født d. 30.-9.- 
1948, datter af Tove og Laurids Kristian Andresen. Parret har børnene: Niel Henrik, 
født d. 20.-9.-1969, Hanne Merete, født d. 10.-10.-1972, Ann Kristine, født d. 4.-2.- 
1977, og Lars Erik, født d. 14.-6.-1987.
S.E.A. er medlem af Skolebestyrelsen. Han overtog gården d. 1.-5.-1972 fra sin far 
Jens Christensen Appel.
Areal 10 ha. Der er bortforpagtet 9,5 ha.
Stuehuset er opført i 1934 og restaureret senest i 1978. Avslbygningerne består af 
kombineret kvæg- og svinestald fra 1934, en del af stalden er taget med til beboelsen 
i 1972, der er maskinhus og værksted fra 1934.

VELLERUPVEJ 31, 6534 AGERSKOV, tlf. 74-833394.
JOHANNES CARL THOMSEN, husmand, født d. 16.-12.-1910, søn af Sophie Marie og 
Thomas Thomsen, gift i august 1939 med Marie Kjerstine Nielsen, husmor, født d. 
2.-11.-1911, datter af Kathrine og Johannes Nielsen. Parret har døtrene: Gerda Kathri
ne, født d. 26.-8.-1939, og Vita, født d. 10.-5.-1956.
J.C.T. har karantænestald for De Sønderjyske Kvægavlsforeninger. Han overtog gården 
i 1943 fra Krestian Detlefsen. Ejendomsskyld 460.000. Areal 10 ha.
Stuehuset er opført i 1934 og restaureret fra 1970-84. Avlsbygningerne består af 
kombineret lade, kvæg- og svinestald fra 1934. Gården drives udelukkende med plan
teproduktion bestående af rug, byg og hvede. Der er 1 traktor.

VELLERUPVEJ 38, "TORNHAVE", 6534 AGERSKOV, tlf. 74-833691.
LORENZ PEDER RIIS, gårdejer. Omtales under Bedstedvej 5.
L.P.R. overtog gården i 1987 fra Robert Fallesen.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 34 ha.
Stuehuset er restaureret i 1972. Avlsbygningerne består af kvægstald ændret til svin i 
1980, svinestald fra 1979, lade og maskinhus.
L.P.B. ejer og driver også Bedstedvej 5, 6534 Agerskov.
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VESBJERGVEJ 4, VESBJERG, 
6520 TOFTLUND, tlf. 74-831382. 
JENS MARTIN PEDERSEN, land
mand, født d. 29.-5.-1917, søn af 
Johanne Martine og Alfred Peder
sen, gift d. 17.-11.-1946 med 
Ellen Kirstine Madsen, husmor, 
født d. 6.-4.-1924, datter af An
ne Marie og Mads Jensen Mad
sen. Parret har børnene: Anne, 
født d. 13.-8.-1947, Sigrid, født 
d. 26.-11.-1948, Hans, født d.

22.-10.-1953, og Grethe, født d. 8.-10.-1960.
J.M.P. har været på Vejlby Landbrugsskole. Han overtog gården d. 12.-4.-1950 som 
nyopført og nyudstykket.
Ejendomsskyld 630.000. Areal 17,3 ha.
Stuehuset er opført i 1950. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1950 og maskin
hus fra 1953. J.M.P. har lidt biavl som hobby. Han driver gården sammen med sønnen 
Hans i et I/S, sønnen Hans bor Vesbjergvej 8, 6520 Toftlund.

VESBJERGVEJ 6, VESTBJERG, 
6520 TOFTLUND, tlf. 74-831846. 
VIGGO STIDSEN, gårdejer, født 
d. 21.-5.-1944, søn af Anne Ma
rie og Chresten Stidsen, gift d. 
6.- 8.-1966 med Birgit Cecilie 
Iversen, medhjælpende hustru, 
født d. 15.-11.-1945, datter af 
Anne Chartrine og Hans Jørgen 
Iversen. Parret har børnene: 
Leif, født d. 15.-8.-1967, Lone, 
født d. 6.-3.- 1970, Carsten, 
født d. 23.-9.-1974, og Charlotte, født d. 9.-2.-1976.
V.S. har været på Hammerum Landbrugsskole og er formand for Menighedsrådet. Han 
overtog gården d. 1.-7.-1966 fra Laurids Hemmingsen.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 27 ha., heraf tilkøbt 11 ha.
Stuehuset er opført i 1950, det er restaureret og udvidet i 1973. Avlsbygningerne 
består af kvægstald fra 1950 ændret til svin i 1980, svinestalde fra 1970 og 1978, lade 
fra 1960 udvidet i 1972, maskinhus fra 1979 og gastæt silo til korn. Gården drives 
med en svineproduktion på 70 årssøer, der produceres 1.500 slagtesvin årligt. Der er 3 
traktorer, 1 højtrykspresser, kornsilo, korntørreri med varm og kold luft, staldvarme 
til stuehuset og anpart i vindmølle.

VESBJERGVEJ 8, VESBJERG, 
6520 TOFTLUND, tlf. 74-832456. 
HANS ALFRED PEDERSEN, land
mand, født d. 22.-10.-1953, søn 
af Ellen og Jens Martin Peder
sen, gift d. 23.-7.-1977 med Han
ne Kirstine Juhl, ekspedient, født 
d. 8.-7.-1955, datter af Mona og 
Laue Juhl. Parret har sønnerne: 
Erik, født d. 28.-5.-1980, og Alf, 
født d. 6.-8.-1981.
H.A.P. har været på Riber

Kjærgård og Ladelund landbrugsskoler, han er medlem af det lokale kvægbrugsudvalg 
og bestyrelsesmedlem i Nørre Rangstrup Husmandsforening. Han overtog gården d. 
1.-1.-1976 fra sin far Jens Martin Pedersen.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 35 ha., heraf tilkøbt 18,5 ha.
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Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1975, spaltestald fra 1979, maskinhus fra 
1981, foderhus fra 1990, gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en kvæg
produktion på 55 årskøer, 60 ungdyr og 30 slagtekalve af racerne SDM og RDM. Plan
teproduktionens salgsafgrøde er ærter. Der er 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg, tårn
silo, varm og kold lufts tørreri samt staldvarme til stuehuset. Maskinstation bruges til 
markarbejdet. H.A.P. driver gården i et I/S sammen med faderen, som bor Vesbjergvej 
4, 6520 Toftlund. Der er maskinfællesskab.

VESTAGERVEJ 4, GAMMELSKOV, 6534 AGERSKOV, tlf. 74-833492.
FIN HESSEL KROG, gårdejer, født d. 31.-5.-1945, søn af Malene og Morten Hessel 
Krog, gift d. 22.-6.-1977 med Jill Jensen, husmor, født d. 18.-9.-1954, datter af Anne 
Marie og Mogens Jensen. Parret har døtrene: Emilia, født d. 30.-1.-1978, og Camilla, 
født d. 16.-8.-1980.
F.H.K. har været udsendt for Danida og har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. 
Han overtog gården i 1977 fra sin far Morten Hessel Krog. Gården har været i slæg
tens eje siden 1972. Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 50 ha., heraf tilkøbt 17 ha., 6 ha. 
er skov. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1914. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1914 og 1972 
samt maskinhus fra 1975. Der er 1 traktor, 1 markvandingsanlæg, kornsilo samt korn
tørreri med varm og kold luft.

VESTAGERVEJ 5, GAMMELSKOV, 6534 AGERSKOV, tlf. 74-833384. .
ENOK ANDERSEN, landmand, født d. 27.-3.-1920, søn af Marie Kjerstine og Christian 
Andersen, gift d. 26.-4.-1946 med Magda Sørensen, husmor, født d. 3.-6.-1921, datter 
af Ingeborg og Søren Sørensen. Parret har børnene: Christian, født d. 16.-3.-1948, 
Inger Marie, født d. 18.-7.-1949, Martha, født d. 15.-6.-1955, Viktor, født d. 21.-12.- 
1958, Birthe, født d. 18.-6.-1964, og Annette, født d. 26.-11.-1967.
E.A. har arbejdet som sælger af malkemaskiner og har været elektriker i 26 år. Han 
overtog gården i 1946 fra sin mor Marie Kjerstine Andersen. Nuværende ejer er 3. 
generation på gården.
Ejendomsskyld 540.000. Areal 16,2 ha., 6 ha. er frasolgt. Der er bortforpagtet 16 ha. 
Stuehuset er opført før 1821 og restaureret i 1958. Avlsbygningerne består af kombi
neret kvæg- og svinestald fra 1958 samt garage fra 1954. Der er 1 kornsilo.

VESTAGERVEJ 7, "GAMMELSKOV MASKINSTATION", GAMMELSKOV, 6534 AGER
SKOV, tlf. 74-833363.
BENT HOLM, entreprenør, født d. 1.-3.-1953, søn af Helga og Karl Holm, gift d. 
1.-5.-1982 med Helle Nissum, kontorassistent, født d. 24.-5.-1959, datter af Lis og 
Andreas Nissum. Parret har sønnerne: Jan, født d. 18.-9.-1983, og Claus, født d. 
15.-12.-1987. B.H. overtog gården d. 1.-5.-1990 fra sin far Karl Holm.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 15,1 ha. Der er forpagtet 19 ha.
Stuehuset er opført i 1979 og restaureret i 1990. Avslbygningerne består af maskin
haller fra 1977 og 1979. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af 
raps, vinterbyg og rug. Der 9 traktorer, 3 mejetærskere, såmaskiner, samtlige maski
ner til roer, majs, græs, udkørsel af gylle, amoniak og anden gødning, der er 2 gummi
geder, 1 grubber, engplove og andre plove samt kombi maskiner med amoniaknedfæld- 
ning. På gården er ansat 8 traktorførere.

VESTAGERVEJ 9, GAMMELSKOV, 
6534 AGERSKOV, tlf. 74-833389. 
MARTHA AARUP, gårdejer, født 
d. 23.-12.-1935, datter af Marie 
og Niels Lund, gift d. 7.-9.-1956 
med Martin Aarup, født d. 31.- 
8.-1930, søn af Anni og Nis 
Aarup. Parret har børnene: Brit
ta, født d. 26.-9.-1958, og Peter 
født d. 16.-7.-1962. M.AA. over
tog gården i 1956 fra Nissen
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Holm. Areal 11 ha. Der er bortforpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført før 1875. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svine
stald fra 1965 siden udvidet samt lade og maskinhus. Besætningen består af 1 pony. 
Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo samt korntørreri med kold luft.

VESTAGERVE3 13, GAMMELSKOV, 6541 BEVTOFT, tlf. 74-519346.
3ENS SNEDKER, gårdejer. Omtales under Birkelundvej 3.
3.S. overtog gården d. 26.-5.-1990 fra Gunhild Petersen.
Ejendomsskyld 1.850.000. Areal 76,3 ha., heraf 7 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1961. Avlsbygningerne består af garage og lade samt kombineret 
kvæg- og svinestald alle fra 1961 samt maskinhuse fra 1976 og 1978. Gården drives 
udelukkende med planteproduktion bestående af raps, ærter og kartofler. Der er 1 
markvandingsanlæg, kornsilo samt korntørreri med kold luft.
3.S. ejer og driver også Birkelundvej 3, 6541 Bevtoft.

VESTAGERVE3 15A, GAMMEL
SKOV, 6541 BEVTOFT, tlf. 74- 
519295.
E3NER SØRENSEN, deltidsland
mand, født d. 21.-6.-1947, søn af 
Erna og Søren Sørensen, gift d. 
7.-11.-1970 med Agnete Bonde, 
husmor, født d. 8.-1.-1953, dat
ter af Else og Niels Bonde. Par
ret har børnene: Dorthe, født d. 
23.-9.-1971, Brian, født d. 11.-2.- 
1974, og Rikke, født d. 18.-9.-1977.

E.S. arbejder som pedel på et plejehjem, han har været på Bygholm Landbrugsskole og 
er medlem af bestyrelsen for Haveforening Toftlud og Omegn. Han overtog gården i 
1970 fra Herbert Bundgård.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 23 ha. Der er bortforpagtet 19 ha.
Stuehuset er opført i 1978. Avlsbygningerne består af maskinhus fra 1989. Besætnin
gen består af 7 moderfår og 2 ponyer. Planteproduktionens salgsafgrøde er jordbær.
Der er 2 traktorer, 1 halmudlægger samt træfyr.

VESTAGERVE3 18, GALSTED, 
6541 BEVTOFT, tlf. 74-519368. 
HANS PETER 3UUL, maskinarbej
der, født d. 6.-12.-1938, søn af 
Inge og Marius 3uul, gift d. 15.- 
11.-1986 med Inge M. Vonsyld, 
rengøringsassistent, født d. 21.- 
5.-1949, datter af Esther Margre
the og Holger Vonsyld. Parret 
har børnene: Claudia, født d. 
25.-11.-1974, Christina Margre
the, født d. 21.-4.-1981, 3acob
Ludvig, født d. 5.-9.-1987, og Benjamin, født d. 27.-6.-1988.
H.P.3. overtog gården d. 1.-10.-1990 fra Karl Anton Poulsen. Areal 1 ha.
Stuehuset er opført i 1850 og restaureret i 1990, det har været skole fra 1852. Avls
bygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald fra omkr. 1850. Besætningen 
består af 2 slagtesvin, 1 siagteskalv samt 3 Angora kaniner. Der er 1 træfyr.

VESTAGERVE3 22, GALSTED, 6541 BEVTOFT, tlf. 74-519326.
KARL ANTON POULSEN, gårdejer, født d. 30.-3.-1947, søn af Christa og Anton Poul
sen, gift d. 28.-3.-1977 med Kirsten Hansen, medhjælpende hustru, født d. 28.-12.- 
1951, datter af Karen og Martin Hansen. Parret har børnene: Pia, født d. 25.-12.- 
1978, og Per, født d. 27.-1.-1981.
K.A.P. overtog gården d. 1.-8.-1976 fra sin far Anton Poulsen. Gården har været i
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slægtens eje siden 1944.
Ejendomsskyld 2.300.000. Areal 97 ha., heraf tilkøbt 34 ha., 4 ha. er skov.
Stuehuset er opført før 1875 og restaureret i 1965. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1964, kalvestald og maskinhus begge fra 1990 samt lade fra 1954 og 1974. 
Gården drives med en besætning på 50 årser og 10 ungdyr af racen SDM. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er raps, byg, hvede, rug og maltbyg. Der er 3 traktorer, 1 meje
tærsker, 1 markvandingsanlæg, kornsilo samt korntørreri med varm og kold luft.

VESTAGERVEJ 25, GALSTED, 6541 BEVTOFT, tlf. 74-519264.
JOHNNY LEISTEN, deltidslandmand, født d. 6.-1.-1962, søn af Margit og John Lei
sten, bor sammen med Lone Møllemand, deltidslandmand, født d. 18.-4.-1962, datter 
af Lulla og Erik Møllemand. Parret har sønnen Kenneth, født d. 8.-3.-1989.
L.M. arbejder som køkkenleder og er under uddannelse til lægesekretær. J.L. arbejder 
som flymekaniker. Parret overtog gården d. 27.-2.-1989 fra Frode Sørensen.
Ejendomsskyld 450.000. Areal 2,5 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1890 og restaureret fra 1989-90. Avlsbygningerne består af 
kvægstald fra 1890 siden udvidet og ændret til hestebokse i 1989. Besætningen består 
af 1 ungdyr af racen Hereford/SDM samt 2 heste af racen Dansk Varmblod. Der er 1 
traktor.

Ejendomsskyld 365.000. Areal 1 ha.

VESTAGERVEJ 27, "BAKKEGÅR
DEN", GALSTED, 6.541 BEVTOFT. 
JOHS SCHMIDT, fritidslandmand, 
født d. 25.-7.-1964, søn af Inge 
og Hans Peter Juul Schmidt, bor 
sammen med Claudie Juul, stude
rende, født d. 25.-11.-1974, dat
ter af Inge M. Juul og Gert Jen
sen.
J.S. arbejder som maskinarbejder. 
Han overtog gården d. 1.-5.-1990 
fra Kreditforeningen.

Stuehuset er opført i 1922. Avlsbygnignerne består af kvægstald, svinestald og lade. 
Gården drives med en besætning på 8 årssøer samt 2 ungdyr og 2 slagtekalve af racen 
SDM samt 1 stud. Der er 1 traktor.

VESTAGERVEJ 29, "BREGNE
GÅRD", GALSTED MARK, 6541 
BEVTOFT, tlf. 74-519114.
ASMUS NØRGAARD, gårdejer, 
født d. 6.-5.-1948, søn af Helga 
og Nis Nørgaard, gift d. 19.-5.- 
1972 med Ingrid Østergaard, 
medhjælpende hustru, født d. 
15.-9.-1941, datter af Anna og 
Christian Østergaard. Parret har 
døtrene: Ulla, født d. 10.-2.-1973, 
Brita, født d. 13.-3.-1975, Lone, 
født d. 17.-4.-1977, og Helle, født d. 31.-8.-1979.
A.N. har været på Hammerum Landbrugsskole og er medlem af repræsentantskabet 
for M.D. Food. Han overtog gården i 1972 fra Herbert Bundgård.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 48 ha., heraf tilkøbt 9 ha.
Stuehuset er opført i 1983. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1973, lade fra 
1960, maskinhus fra 1976, gylletank, født og udendørs køresilo. Gården drives med en 
kvægproduktion på 35 årskøer, 40 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM, desuden er 
der 2 rideheste. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, hvede og byg. Der er 3 
traktorer, 1 mejetæsker, 1 markvandingsanlæg samt plansilo med varm og kold lufts 
tørreri.
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VESTAGERVEJ 33, "VESTAGER", GALSTED, 6541 BETOFT, tf. 74-519109.
ANTON JENSEN, gårdejer, født d. 22.-2.-1936, søn af Marie og Hans Torp Jensen, 
gift d. 9.-5.-1959 med Mary Høeg, organist, født d. 14.-4.-1939, datter af Marie og 
Peter Høeg. Parret har sønnerne: Peter, født d. 28.-1.-1960, Leif, født d. 10.-1.-1962, 
Hans Christian, født d. 25.-6.-1965, og Torben, født d. 18.-4.-1975.
A.J. driver maskinstation og har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog 
gården d. 1.-4.-1959 fra Peter Knudsen.
Ejendomsskyld 2.230.000. Areal 80 ha., heraf tilkøbt 34 ha., 0,5 ha. er skov og 6 ha. 
er eng. De 6 ha. eng er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1910 og renoveret efter brand i 1936. Avlsbygningerne består af 
kvægstald fra 1910, svinestald fra 1970, slagtehus fra 1928 siden ændret til værksted, 
lade fra 1991 og 2 gastætte siloer til korn. Gården drives med en slagtesvineprodukti- 
on på 1.200 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og kartofler 
til fabrik. Der er 5 traktorer, 1 mejetærsker, selvkonstrueret kombi harve, 2 kartoffel
optagere, 1 amoniaknedfælder samt halmfyr. På gården er ansat 1 fast medhjælper.

VESTERGADE 32, 6520 TOFTLUND, tlf. 74-831409.
VILFRED BRODERSEN, gårdejer, født d. 9.-10.-1914, søn af Marie og Anders Broder
sen, gift d. 30.-7.-1955 med Hilda Margrethe Simmermann, født d. 10.-12.-1926, dat
ter af Anni og Villy Simmermann. Parret har børnene: Holger, født d. 22.-2.-1958, og 
Hanne, født d. 28.-1.-1959.
V.B. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården i september 1946 fra 
Sophus Huubmann. Ejendomsskyld 950.000. Areal 20,3 ha.
Stuehuset er opført i 1867 og restaureret senest i 1980. Avlsbygningerne består af 
kvægstald fra 1906 moderniseret i 1952, lade fra 1912 og maskinhus fra 1953. Gfden 
drives udelukkende med planteproduktion bestående af hvede og byg. Der er 1 traktor 
og kornsilo.

VESTERGÄRDSVEJ 1, ØBJERG, 
6520 TOFTLUND, tlf. 74-834208. 
JENS P. JENSEN, gårdejer, født 
d. 4.-8.-1912, søn af Perline og 
Christian Jensen, gift d. 14.-11.- 
1937 med Anne Jørgensen, født 
d. 10.-1.-1914, datter af Marie 
og Niels Jørgensen. Parret har 
børnene: Elise Marie Perline, 
født d. 13.-3.-1938, Ruth, født d. 
6.-9.-1939, Christian, født d. 21.- 
10.-1943, og Sonja, født 13.-8.-1945.

J.P.J. overtog gården i oktober 1959 frei sin svigerfar Niels Jørgensen. Nuværende ejer 
er 3. generation på gården. Ejendomsskyld 560.000. Areal 27,8 ha. Jorden er bortfor
pagtet. Stuehuset er opført i 1944 og restaureret med nye vinduer i 1970'erne. Avls
bygningerne består af kombineret lade, kvæg- og svinestald fra 1944, gammel stald
bygning fra 1920 og maskinhus fra 1975. Der er 1 traktor.

VESTERGÄRDSVEJ 2, VESTERGÅRDE, 6520 TOFTLUND, tlf. 74-83428’6.
GUNNAR NIELSEN, gårdejer, født d. 26.-1.-1953, søn af Ane Marie og Ole Christian 
Nielsen, bor sammen med Sonja Madsen, landbrugsmedhjælper, født d. 14.-7.-1960, 
datter af Ane Elisabeth og Svend Åge Madsen. Parret har børnene: Kim, født d. 19.- 
7.-1986, og Randi, født d. 2.-4.-1989.
G.N. har taget landbrugsmæssig grundskole via. kursus. Han overtog gården i 1977 fra 
sin far Ole Christian Nielsen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.
Areal 42 ha., heraf tilkøbt 5 ha.
Stuehuset er opført før 1850. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1960 udvidet 
med lade i 1978, svinestald fra 1960 ændret til ungdyr i 1984, maskinhus med halvtag 
i 1954 og roehus fra 1960. Gården drives med en kvægproduktion på 45 årskøer, 60 
ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM. Der er 5 traktorer, 1 markvandingsanlæg og 
fodersilo.
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VESTERGÅRDSVEJ 4, "VESTERGÅRD", ARRILD, 6520 TOFTLUND, tlf. 74-834499. 
IVER WIND, gårdejer, født d. 28.-7.-1955, søn af Ruth og Jens Hansen Wind, bor 
sammen med Bodil Møller, sygehjælper, født d. 22.-12.-1963, datter af Erna og Arne 
Møller.
I.W. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-11.-1982 fra 
William Bøtcher.
Areal 55 ha. Der er forpagtet 50 ha.
Stuehuset er opført i slutningen af 1800-tallet og løbende restaureret. Avlsbygningerne 
består af kvægstald fra 1911 udvidet i 1986 og 1988, foderlade fra 1988, maskinhus 
fra 1966, gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 52 års
køer og 65 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, rug, hvede 
og ærter. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo samt korntørreri med varm og 
kold luft. På gården er ansat 1 fast medhjælper.

VESTERGÅRDSVEJ 6, VESTERGÅRDE, 6520 TOFTLUND, tlf. 74-834248.
THOMAS MARQUARDSEN, gårdejer, født d. 7.-2.-1948, søn af Kjerstine og Christian 
Marquardsen, gift d. 29.-11.-1970 med Connie Vestergaard, damefrisør, født d. 8.-6.- 
1951, datter af Gerda og Ove Vestergaard. Parret har børnene: Anette, født d. 15.-4.- 
1971, Betina, født d. 12.-7.-1973, Tom, født d. 6.-1.-1981, Bo, født d. 7.-5.-1984, og 
Trine, født d. 1.-7.-1990.
T.M. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-11.-1971 fra sin 
morbror Peter Kjær. t
Ejendomsskyld 1.530.000. Areal 58,8 ha., heraf tilkøbt 32,8 ha. Der er forpagtet 25,5 
ha. Stuehuset er opført i 1830 og restaureret senest i 1989. Avlsbygningerne består af 
kvæstald fra 1971-72 ombygget i 1975, moderniseret og udvidet i 190 samt lade fra 
1975 udvidet i 1980. Gården drives med en besætning på 60 årskøer af racen SDM og 
krydsning. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede, ærter og raps. Der er 3 
traktorer og 1 mejetærsker.

VESTERHEDEVEJ 2, VESTERHEDE, 6534 AGERSKOV, tlf. 74-833164.
SVEND ERIK THOMSEN, landmand, født d. 1.-3.-1936, søn af Petra og Oskar Thom
sen. S.E.T. har børnene: Peter, født d. 15.-6.-1966, og Lene, født d. 23.-10.-1967. 
S.E.T. overtog gården d. 1.-11.-1964 fra Frederik Pickart.
Areal 23 ha., heraf tilkøbt 5,5 ha. Der er forpagtet 18 ha.
Stuehuset er opført i 1933. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1924 udvidet flere 
gange senest i 1964-65, maskinhus, gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med 
en kvægproduktion på 28 årskøer, 28 ungdyr og 12 slagtekalve af racen SDM. Plante
produktionens salgsafgrøder er rug, hvede og raps. Der er 3 traktorer, kornsilo samt 
korntørreri med kold luft.

VESTERHEDEVEJ 3, "HEDELØK
KE", VESTERHEDE, 6534 AGER
SKOV, tlf. 74-833165.
ANDREAS SCHILLING, landmand, 
født d. 7.-12.-1930, søn af Marie 
og Otto Schilling, gift d. 29.- 
11.-1969 med Edith Schmidt, hus
mor, født d. 23.-5.-1944, datter 
af Anne Marie og Karl Schmidt. 
Parret har datteren Marieanne, 
født d. 7.-11.-1962.
E.S. er kniplingslærer.

A.S. overtog gården d. 1.-3.-1961 fra Søren Pedersen.
Ejendomsskyld 810.000. Areal 17,5 ha., heraf tilkøbt 5 ha. Der er forpagtet 3,5 ha.
Stuehuset er opført i 1877 og restaureret i 1984. Avlsbygnignerne består af kvægstald 
fra 1955 moderniseret i 1986 og i 1989 blev 30 m2 ændret til kniplestue, der er ung
kvægstald fra 1972, lade Fra 1974 og maskinhus fra 1973. Gården drives med en besæt
ning på 19 årskøer af racen SDM samt 9 årsammekøer, 5 ungdyr og 8 slagtekalve af 
racen Limousine. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, kornsilo
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samt korntørreri med varm og kold luft. 
A.S. ejer og driver også halvdelen af 
Kommune.

Maskinstation bruges til græssnitning.
Gammel Haderslev 3, Maugstrup, Vojens

VESTERHEDEVEJ 5, VESTERHE
DE, 6534 AGERSKOV, tlf. 74- 
833358.
MARIUS MØLLER, landmand, 
født d. 8.-3.-1925, søn af Betty 
og Niels Møller, gift d. 8.-5.-1954 
med Inga Elisa Møller, husmor, 
født d. 14.-2.-1934, datter af 
Lisbeth og Hans Møller. Parret 
har sønnerne: Niels, født d. 29.- 
1 1.-1954, Leif, født d. 14.-6.- 
1957, John, født d. 20.-7.-1959, 

og Børge, født d. 21.-8.-1962.
M.M. er biavler. Han overtog gården d. 1.-5.-1954 fra sin far Niels Møller.
Ejendomsskyld 630.000. Areal 12 ha., heraf tilkøbt 6 ha. Jorden er bortforpagtet. 
Stuehuset er opført før 1850 og restaureret med nye vinduer i 1970. Avlsbygningerne 
består af kombineret kvæg- og svinestald fal954 sien dvidet 2 gange, garage, værk
sted og lade. Der er 1 traktor, 1 markvandingsanlæg og kornsilo.

VESTERMARKSVEJ 3, "POPGÄRD", STENDERUP, 6520 TOFTLUND, tlf. 74-831499. 
SVEND ARNOLD LASSEN, gårdejer, født d. 6.-5.-1928, søn af Augusta og Karl Las
sen, gift d. 18.-6.-1949 med Margrethe Ahrens, husmor, født d. 24.-11.-1924, datter af 
Marie og Frederik Ahrens. Parret har børnene: Alfred, født d. 21.-9.-1949, Niels, født 
d. 24.-5.-1954, Jytte, født d. 4.-10.-1962, samt tvillingerne Anne og Marie, født d. 
8.-1.-1965.
S.A.L. overtog gården i 1962 fra sine svigerforældre Marie og Frederik Ahrens. 
Ejendomsskyld 480.000. Areal 15 ha.
Stuehuset er opført i 1948. Avlsbygningerne består af kostald med plads til opdræt fra 
1934 moderniseret i 1962 og maskinhus fra 1958. Gården drives med en besætning på 
17 årskøer og 20 ungdyr af racen SDM Planteproduktionens salgsafgrøde er frem
avlsbyg. Der er 1 traktor.

VESTERMARKSVEJ 4, STENDE
RUP, 6520 TOFTLUND.
GERT HANSEN, gårdejer, født 
d. 21.-10.-1937, søn af Dagny og 
Øjvind Hansen, gift d. 24.-11.- 
1968 med Marianne Lund, med
hjælpende hustru, født d. 23.-5.- 
1949, datter af Rosa og Henrik 
Lund. Parret har børnene: Tor
ben, født d. 26.-4.-1969, Svend, 
født d. 9.-1.-1972, Susanne, født 
d. 15.-1.-1977, og Monika, født 
d. 3.-11.-1979. G.H. har været på Malling Landbrugsskole. Han overtog gården d.
1.-9.-1970 fra Bendt Skøtt.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 48 ha., heraf tilkøbt 30 ha., 5 ha. er eng. Der er 
forpagtet 7 ha.
Stuehuset er opført i 1959. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1959 udvidet fra 
1973-79, lade fra 1975 og gastæt silo. Gården drives med en besætning på 52 årskøer 
og 60 ungdyr af racen Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og 
industrikartofler. Der er 3 traktorer, 1 vandingsmaskine og kornsilo. På gården er 
ansat 1 fast medhjælper.
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VESTERMARKSVEJ 6, STENDERUP, 6520 TOFTLUND, tlf. 74-832938.
JØRN ANDRESEN, gårdejer, født d. 21.-11.-1956, søn af Tove og Svend Olov Andre
sen, gift d. 11.-12.-1982 med Nancy Nielsen, hjemmehjælper, født d. 23.-11.-1960, 
datter af Ellen Margrethe og Børge Nielsen. Parret har børnene: Thomas, født d. 
21.-9.-1982, Sara, født d. 16.-12.-1983, og Søren, født d. 1.-8.-1987.
J.A. har været på Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården i 1982 fra Jens 
Schmidt. Ejendomsskyld 1.750.000. Areal 45 ha., heraf tilkøbt 5 ha., 2 ha. er skov. 
Der er forpagtet 2 ha.
Stuehuset er opført i 1979. Avlsbygningerne består af kostald fra 1972, ungkvægstald 
fra 1976, lade fra 1984 og gylletank. Gården drives med en besætning på 48 årskøer 
og 50 ungdyr af SDM-krydsning. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og ærter. 
Der er 2 traktorer og 1 vandingsmaskine.

VESTERMARKSVEJ 7, STENDE
RUP, 6520 TOFTLUND, tlf. 74- 
832262.
ANDERS MATZEN, gårdejer, 
født d. 28.-4.-1949, søn af Helga 
og Jørgen Matzen, gift d. 21.-2.- 
1976 med Elin Skov, medhjælpen
de hustru, født d. 20.-2.-1951, 
datter af Amalie og Johannes 
Skov. Parret har børnene: Heidi, 
født d. 25.-3.-1979, Jette, født 
d. 5.-1.-1981, og Kim, født d. 
31.-7.-1987.

A.M. har været på Malling Landbrugsskole. Han overtog gården i august 1975 fra sine 
forældre Helga og Jørgen Matzen. Gården har været i slægtens eje siden 1923.
Ejendomsskyld 1.370.000. Areal 38 ha., heraf tilkøbt 1 ha., 5 ha. er eng. Der er for
pagtet 21 ha.
Stuehuset er opført i 1959. Avlsbygningerne består af kombineret lade, kvæg- og 
svinestald fra 1953 samt maskinhuse fra 1949, 1957 og 1973. Gården drives udelukken
de med planteproduktion bestående af kartofler, ærter, hvede og byg. Der er 1 meje
tærsker, 1 markvandingsanlæg, 2-rækket kartoffeloptager, 1 fritstående kornsilo og 
plansilo begge med varm og kold lufts tørreri, halmfyr samt anpart i vindmølle.

VESTERMARKSVEJ 12, ÅBØL, 6520 TOFTLUND, tlf. 74-831895.
JENS PETER MAILUND SCHMIDT, gårdejer, født d. 1.-5.-1958, søn af Jensine og 
Truels Mailund Schmidt, bor sammen med Heidi Lillebæk Petersen, daglig leder af 
rideskole, født d. 21.-9.-1966, datter af Rita og Thomas Petersen.
J.P.M.S. er slagteriarbejder og har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han 
overtog gården i 1985 fra Jens Ravn.
Ejendomsskyld 1.340.000. Areal 49,5 ha., heraf tilkøbt 2,5 ha.
Stuehuset er opført i 1972. Avlsbygningerne består af kombineret lade og maskinhus 
fra 1990 samt kvægstald. Besætningen består af 4 heste. Planteproduktionens salgs
afgrøder er hvede, lucerne til grøntpiller og byg. Der er 1 traktor, vandingsmaskine og 
vindmølle.

VESTERMARKSVEJ 16, ÄB0L, 6520 TOFTLUND, tlf. 74-831827.
SVEND AAGE HINRICHSEN, gårdejer, født d. 28.-9.-1931, søn af Petra og August Hin
richsen, gift d. 14.-5.-1966 med Doris Vith, sygeplejerske, født d. 11.-6.-1943, datter 
af Rigmor og Kristian Vith. Parret har børnene: Kristian, født d. 16.-6.-1968, og 
Hanne, født d. 23.-4.-1971.
S.AA.H. har været på Haslev Landbrugsskole. Han overtog gården i 1966 fra Nis 
Asmussen. Ejendomsskyld 900.000. Areal 18 ha.
Stuehuset er opført i 1928 og restaureret med nye ydersten i 1990. Avlsbygningerne 
består af svinstald fra 1928 ændret til svin i 1966, svinestald fra 1973, garage fra 
1976, lade fra 1928, maskinhus fra 1975 og gastæt silo. Gården drives med en svine-
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produktion på 50 årssøer, der sælges 1.000 smågrise årligt. Planteproduktionens 
salgsafgrøder er rug og ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, 
kornsilo samt vindmølle.

VESTERMARKSVEJ 18, ÅBØL, 
6520 TOFTLUND, tlf. 74-830032. 
LORENTZ CHRISTIAN ASMUS
SEN, gårdejer, født d. 2.-5.-1945, 
søn af Kirstine og Konrad Asmus
sen, gift d. 9.-4.-1983 med Kir
stine Davidsen, medhjælpende hu
stru, født d. 21.-12.-1944, datter 
af Dorthea og Andreas Davidsen. 
Parret har sønnen Tom, født d. 
30.-12.-1972.
L.C.A. overtog gården i januar

1976 fra sin far Konrad Asmussen. Gården har været i slægtens eje siden 1910. 
Ejendomsskyld 1.650.000. Areal 29,3 ha. Der er forpagtet 29 ha.
Stuehuset er opført i 1983. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1978, kalvestald 
fra 1981, lade fra 1952 og maskinhus fra omkr. 1986. Gården drives med en kvæg
produktion på 40 årskøer, 40 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 2 
heste. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, kornsiloi samt korn
tørreri med varm og kold luft.

VESTERMARKSVEJ 19, ÅBØL, 
6520 TOFTLUND, tlf. 74-831607. 
THORVALD HUUSMANN, gård
ejer, født d. 10.-3.-1919, søn af 
Anne Marie og Niels Christian 
Huusmann, gift d. 3.-11.-1944 
med Helene Frost, født d. 10.- 
2.-1925, datter af Amalie og Jør
gen Frost. Parret har børnene: 
Hans Christian, Jens, Edith, Er
ling og Gerda.
T.H. overtog gården d. 1.-8.-1979 
fra Jes Jessen.
Ejendomsskyld 690.000. Areal 26,5 ha., heraf tilkøbt 1,8 ha., 1 ha. er plantage.
Stuehuset er opført omkr. 1840 og restaureret i 1979. Avlsbygningerne består af 1 
lade og 1 ældre stald. Gården drives med en ammekobesætning på ca. 30 stk. af Here- 
fordkrydsning. Planteproduktionens salgsafgrøder er rug, hvede, raps, ærter og byg. 
Der er 1 traktor og kornsilo.

VESTERMARKSVEJ 20, ÅBØL, 6520 TOFTLUND, tlf. 74-831679.
SVEND OLAV ANDRESEN, gårdejer, født d. 14.-5.-1934, søn af Ingeborg og Marius 
Andresen, gift d. 16.-6.-1956 med Tove Grethe Nielsen, medhjælpende hustru, født d. 
20.-5.-1935, datter af Anna og Carl Marius Nielsen. Parret har børnene: Jørn, født d. 
21.-11.-1956, Mona, født d. 16.-7.-1958, og Flemming, født d. 23.-9.-1959. 
S.O.A. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han forpagtede gården fra 1959 til 
overtagelsen i 1965 fra faderen Marius Andresen. Nuværende ejer er 5. generation på 
gården, som har været i slægtens eje fra omkr. 1850.
Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 50 ha., heraf 10 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1840. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald 
fra 1934 restaureret i 1958 og ombygget til svin i 1978, lade fra 1934 og maskinhus 
fra 1965. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 1.000 stk. årligt. Plante
produktionens salgsafgrøder er kartofler, raps og ærter. Der er 3 traktorer, 1 meje
tærsker, 1 markvandingsanlæg, 1 kartoffeloptager, kornsilo, korntørreri med varm og 
kold luft samt halmfyr.
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VESTERMARKSVEJ 24, ÄB0L, 
6520 TOFTLUND, tlf. 74-830146. 
MARTIN THORBJØRN ANDRESEN, 
gårdejer, født d. 5.-1.-1957, søn 
af Karen og Andreas Andresen, 
gift d. 21.-5.-1982 med Maria 
Hansen, sparekasseassistent, født 
d. 28.-8.-1958, datter af Cecilie 
og Thorvald Hansen. Parret har 
børnene: Heidi, født d. 25.-3.- 
1983, Andreas, født d. 19.-1.-1986, 
og Anette, født d. 18.-6.-1989.

M.T.A. har været på Ladelund Grundskole og Kærgård Landbrugsskole. Han overtog 
gården d. 1.-5.-1989 fra sin far Andreas Andresen. Nuværende ejer er 3. generation på 
gården. Ejendomsskyld 1.750.000. Areal 57 ha. Der er forpagtet 44 ha.
Stuehuset er opført i 1832. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1942 forlænget i 
1963 og ændret til ristestald i 1979, ungdyrstald og foderhus begge fra 1979, maskin
hus fra 1977, gylletank og indendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion 
på 53 årskøer, 70 ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgs
afgrøder er raps, hvede, ærter, industrikartofler og rug. Der er 4 traktorer, 1 meje
tærsker, 1 markvandingsanlæg, 2 vandingsmaskiner, kornsilo samt portionstørreri med 
varm og kold luft. Faderen hjælper til på gården.

VESTERMARKSVEJ 28, ÄB0L, 6520 TOFTLUND, tlf. 74-832350.
AAGE ZAULICH MADSEN, gårdejer, født d. 18.-5.-1968, søn af Anna Loise og Chri
stian Søgård Madsen.
AA.L.M. er langturschauffør. Han overtog gården d. 1.-6.-1990 fra Henry Bogø.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 40,1 ha., heraf 0,5 ha. marginaljord. Der er bort
forpagtet 40 ha.
På gården er der stuehus, svinestald, lade, maskinhus, gastæt silo og gylletank. Der er 
4 traktorer, 1 mejetærsker, 2 markvandingsanlæg, 1 kartoffeloptager, 1 kartoffelsæt
ter og 1 kartoffelhypper.

VINKELVEJ 11, ARRILD, 6520 TOFTLUND, tlf. 74-834129.
FREDERIK NIELSEN, gårdejer, født d. 27.-10.-1921, søn af Marie og Anders Nielsen, 
gift d. 2.-11.-1946 med Julie Johannoson, født d. 17.-11.-1928, datter af Margrethe og 
Magnus Johannoson. Parret har sønnen Magnus, født d. 13.-1.-1947.
F.N. overtog gården i 1954 fra Magnus Schmidt.
Ejendomsskyld 410.000. Areal 4,4 ha., der er frasolgt 8 ha.
Stuehuset er opført før 1800 og restaureret med nye vinduer i 1970'erne. Avlsbygnin
gerne består af kvægstald fra før 1800 udvidet i 1915, vognport fra før 1900, lade fra 
1935 restaureret i 1954 og maskinhus fra 1970. Planteproduktionens salgsafgrøde er 
hvede. Der er 2 traktorer.

VOLDBORGVEJ 1, "LILLE IMMERVAD", VESTER IMMERVAD, 6520 TOFTLUND.
HENNING LARSEN, gårdejer, født d. 29.-12.-1958, søn af Lilly Maria Christine og 
Helmut Larsen, gift d. 15.-8.-1987 med Lene Schmidt, lægesekretær, født d. 29.-1.- 
1963, datter af Hansine Christiane og Søren Carl Petersen Schmidt. Parret har døt
rene: Malene, født d. 5.-5.-1987, og Christine, født d. 12.-7.-1990.
H.L. er driftsleder fra Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1987 fra 
sin far Helmut Larsen.
Ejendomsskyld 680.000. Areal 32 ha., heraf 2 ha. mose.
Stuehuset er opført i 1850 og restaureret i 1945. Avlsbygningerne består af kvægstald 
og lade begge fra 1948, svinestald fra 1962 samt maskinhuse fra 1948 og 1960. Plante
produktionens salgsafgrøder er raps, ærter og kartofler til fabrik.
H.L. ejer og driver også Thorsbjerg 1 i Vojens Kommue.
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VOLDBORGVE3 3, VOLDBORG HEDE, 6500 VO3ENS, tlf. 74-547675.
LAURIDS RUDEBECK, politiassistent, født d. 6.-4.-1960, søn af Grete og Nis Rude
beck. L.R. overtog gården d. 1.-5.-1985 fra Anker Hansen.
Ejendomsskyld 580.000. Areal 29,1 ha., heraf tilkøbt 3 ha., 0,5 ha. er mose og 3 ha. er 
eng. Stuehuset er opført i 1935 og restaureret i 1989. Avlsbygningerne består af lade 
samt kombineret kvæg- og svinestald begge fra 1935 samt maskinhus fra 1967. Gården 
drives med en besætning på 37 moderfår. Planteproduktionens salgsafgrøder er rug og 
raps. Der er 1 traktor, 1 markvandingsanlæg og halmfyr.

VOLDBORGVE3 5, VOLDBORG HEDE, 6500 VO3ENS, tlf. 74-547375.
NIELS ERIK RUDEBECK, elektriker, født d. 19.-2.-1960, søn af Anna og 3ohan Rude
beck, gift d. 17.-2.-1990 med Dorthe 3acobsen, salgschauffør, født d. 31.-12.-1961, 
datter af Hansine og Bendix 3acobsen. Parret har børnene: Per, født d. 10.-10.-1983, 
og Kirsten, født d. 14.-11.-1985.
N.E.R. overtog gården d. 7.-7.-1986 fra Flemming Haugård.
Ejendomsskyld 460.000. Areal 16,7 ha. Der er bortforpagtet 16 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1850 og restaureret i 1986. Avlsbygningerne består af lade 
samt kvæg- og svinestald fra 1920 samt garage. På gården er der 1 ridehest.

ØB3ERG ØST 1A, "DALTOFT", 
ØB3ERG, 6520 TOFTLUND, tlf. 
74-834556.
ERIK ANDERSEN, gårdejer, født 
d. 4.-4.-1951, søn af Martha og 
Marius Andersen, gift d. 16.-4.- 
1985 med Inga Loft, medhjælpen
de hustru, født d. 5.-2.-1964, 
datter af Kirsten og Nis Loft. 
Parret har børnene: Lars Erik, 
født d. 17.-10.-1985, Martin, født 
d. 28.-8.-1987, og Birgitte, født 

d. 4.-4.-1989. E.A. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården i 
1988 fra Hans Thomsen Fogtmann. Ejendomsskyld 630.000. Areal 30 ha.
Stuehuset er opført før 1890 og restaureret senest i 1988. Avlsbygningerne består af 
kvægstald restaureret til ungkvæg i 1990, vognport og garage fra 1910 samt maskinhus 
fra 1987. Gården drives med en besætning på 15 moderfår. Der er 6 traktorer. Øbjerg 
Øst 1A og 2 drives sammen og er fælleseje i et I/S.

ØB3ERG ØST 2, ØB3ERG, 6520 
TOFTLUND, tlf. 74-834294.
PAUL EVALD ANDERSEN, gård
ejer, født d. 20.-2.-1955, søn af 
Martha og Marius Andersen.
P.E.A. har været på Kjærgård 
Landbrugsskole, han er medlem 
af bestyrelsen for Ko-kontrolfor- 
eningen samt medlem af Fælles
ledelsen for Kvægavl og Borger
foreningen i Arrild.
P.E.A. overtog gården d. 1.-5.- 
1979 fra sin mor Martha Andersen. Nuværende ejer er 3. generation på gården. 
Ejendomsskyld 2.700.000. Areal 76 ha., heraf tilkøbt 16 ha., 10 ha. er frasolgt. Der er 
forpagtet 11,5 ha.
Stuehuset er opført i 1906 og restaureret i 1976. Avlsbygningerne består af kostald 
fra 1979, ungdyrstald fra 1983, svinestald fra 1922 senere ændret til kalve, lade fra 
1976, gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 110 
årskøer, 140 ungdyr og 55 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrø
der er byg og hvede. Der er 1 markvandingsanlæg. På gården er ansat 1 fast med
hjælper. Gårderne Øbjerg Øst 1A og 2 drives sammen og er fælleseje i et I/S.
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ØBJERG ØST 5, ØBJERG, 6520 
TOFTLUND, tlf. 74-834295.
CHRISTIAN KELLER, gårdejer, 
født d. 11.-12.-1924, søn af Anna 
og Jens Keller, gift d. 26.-2.- 
1952 med Marie Andersen, med
hjælpende hustru, født d. 4.-4.- 
1925, datter af Magda og J. N. 
Andersen. Parret har børnene: 
Lena, født d. 4.-7.-1954, Niels, 
født d. 17.-3.-1959, og Jens Erik, 
født d. 3.-6.-1964.

C.K. overtog gården i 1961 fra Johannes Juul Jensen.
Ejendomsskyld 890.000. Areal 28,1 ha.
Stuehuset er opført i 1911 og restaureret med nye vinduer i midten af 1970'erne. 
Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1911 ændret til svin i 1987 og sostald samt 
kombineret lade og maskinhus begge fra 1974. Gården drives med en siagtesvine pro
duktion på 1.000 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der 
er 2 traktorer.

ØRDERUP BYGADE 6, ØRDE- 
RUP, 6520 TOFTLUND, tlf. 74- 
831974.
POUL JENSEN ROSSEN, gårdejer, 
født d. 3.-4.-1920, søn af Maren 
og Paul Ingvard Rossen, gift d. 
12.-8.-1977 med Ruth Elise Brau
ner Pedersen, sekretær, født d. 
13.-6.-1928, datter af Margrethe 
Christine og Niels Marius Peder
sen.
P.J.R. har været på Gråsten
Landbrugsskole. Han overtog gården i 1955 fra sin mor Maren Rossen. Gården har 
været i slægtens eje siden d. 1.-1.-1918.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 48,3 ha., heraf 8,6 ha. mose og birkekrat. Der er 
forpagtet 2 ha.
Stuehuset er opført 1864. Avlsbygningerne består kvægstald fra 1953, svinestald fra 
1956, lade fra 1944 og maskinhus. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 600 
stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er rug, hvede, byg, raps og ærter. Der 
er 2 traktorer, kornsilo samt korntørreri med varm og kold luft.

ØRDERUP NØRREMARKSVEJ 1, 
ØRDERUP, 6520 TOFTLUND, 
tlf. 74-831984.
SVEND FREDSTED, gårdejer, 
født d. 31.-5.-1945, søn af Ida og 
Theodor Fredsted, gift d. 11.-5.- 
1968 med Edith Agnete Nielsen, 
hjemmehjælper, født d. 11.-3.-1944, 
datter af Mathilde og Knud Niel
sen. Parret har børnene: Carsten, 
født d. 31.-5.-1969, Sanne, født 
d. 15.-8.-1973, Thomas, født d.

30.-6.-1978, og Søren, født d. 26.-1.-1981.
S.F. har været på Gråsten Landbrugsskole og er medlem af bestyrelsen for Nørre 
Rangstrup Landboforening. Han overtog gården i 1968 fra Thorvald Rossen.
Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 58 ha., heraf tilkøbt 27 ha. Der er forpagtet 12 ha. 
Stuehuset er opført omkr. 1850, det er udvidet og tilbygget i 1979. Avlsbygningerne 
består af kvægstald fra 1942 udvidet og moderniseret i 1978, svinestald ændret til
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kalvestald i 1969 og til kostald i 1978, lade fra 1970 ændret til ungdyrstald fra 
1971-79, maskinhus fra 1988, gastæt silo, gastæt kornsilo og gylletank. Gården drives 
med en kvægproduktion på 82 årskøer, 118 ungdyr og 45 slagtekalve af racen SDM, 
desuden er der 2 årsammekøer og 1 ungdyr af racen Hereford samt 1 ridehest. Plante
produktionens salgsafgrøde er byg. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandings
anlæg, 2 vandingsmaskiner og staldvarme til stuehuset. På gården er ansat 1 foder
mester. S.F. ejer og driver også Skovbjergvej 12, 6520 Toftlund.

ØSTERGADE 67, "ØSTERBY
GÅRD", 6520 TOFTLUND, tlf. 
74-832675.
KIRSTEN ALBERS, gårdejer, 
født d. 5.-6.-1952, datter af Lis 
og Johan Boysen Petersen. K.A. 
har døtrene: Kristine, født d. 9.- 
9.-1973, Sandra, født d. 14.-8.- 
1975, og Litta, født d. 26.-11.- 
1979.
K.A. er bankassistent. Hun over
tog gården d. 1.-4.-1984 fra sin

far Johan Boysen Petersen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 52 ha., heraf tilkøbt 3 ha. Der er bortforpagtet 50 ha. 
Stuehuset er opført i 1771 og gennemrestaureret i 1987. Avlsbygningerne består af 
kvæg- og svinestalde begge fra 1908 samt lade fra 1921. Svinestalden er udlejet til 
heste. Der er 1 kornsilo. Ejendommen fik i 1987 forskønnelsespris fra Nørre Rangstrup 
Kommune.

ØSTGERGÅRDSVEJ 2, "ØSTER
GÅRD", 6534 AGERSKOV, tlf. 
74-833135.
ERIK MELDGAARD, gårdejer, 
født d. 26.-12.-1942, søn af Ka
thrine og Marius Meldgaard. 
E.M. har børnene: Marius, født 
d. 11.-7.-1967, Annette, født d. 
27.-7.-1970, og Robert, født d. 
8.-11.-1975.
E.M. har været på Gråsten Land
brugsskole, han er medlem af 
bestyrelsen for Landboforeningen og er formand for Kvægbrugsudvalget i Nørre Rang
strup Landboforening. Han overtog gården i 1969 fra sin far Marius Meldgaard. Gården 
har været i slægtens eje siden 1927.
Ejendomsskyld 2.650.000. Areal 63 ha., heraf tilkøbt 20 ha. Der er forpagtet 20 ha. 
Stuehuset er opført i 1987. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1959 udvidet og 
moderniseret flere gange senest i 1983 med kalvestald, svinestald fra 1942, garage og 
maskinhus fra 1973, foderlade fra 1983, maskinhus fra 1980, gylletank og udendørs 
køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 82 årskøer, 120 ungdyr og 40 slag
tekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede og ærter. Der er 3 
traktorer, 1 markvandingsanlæg, plansilo samt staldvarme til stuehuset. På gården er 
ansat 1 fodermester og 1 fast medhjælper.

ØSTERGÅRDSVEJ 3, "HYLDEGÅRD", RANGSTRUP, 6534 AGERSKOV, tlf. 74-519282. 
FRODE SØRENSEN, gårdejer, født d. 26.-12.-1942, søn af Lise og Jens Sørensen, gift 
d. 29.-11.-1969 med Ingeborg Møller, gårdejer, født d. 27.-4.-1951, datter af Karoline 
og Thomas Møller. Parret har børnene: Jette, født d. 31.-1.-1971, Lone, født d. 9.-11.- 
1973, og Jens, født d. 9.-11.-1981.
F.S. har gået på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Parret overtog gården d. 1.-4.-1971 
fra Mathilde og Harald Schmidt.
Ejendomsskyld 2.800.000. Areal 69 ha., heraf tilkøbt 40 ha. Der er forpagtet 13 ha.
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"Hyldegård"s stuehus er opført i 
1978. Avlsbygningerne består af 
kvægstald fra 1982, kvægstald 
fra 1930 ændret til goldkøer og 
kalve i 1982, ungdyrspaltestald 
fra 1972, ungdyrstald fra 1990, 
foderlade fra 1976, maskinhus 
fra 1986, gylletank og udendørs 
køresilo, desuden er der et gam
melt stuehus, som i 1979 blev 
ændret til medhjælperværelse og 
garage. Gården drives med en

kvægproduktion på 90* årskøer, 110 ungdyr og 50 slagtekalve af racen SDM. Der er 3
traktorer, 1 markvandingsanlæg, plansilo, korntørreri med kold luft samt staldvarme
til stuehuset. På gården er ansat 1

ØSTERGÅRDSVEJ 4 RANGSTRUP, 
6534 AGERSKOV.
HANS PETER JOHNSEN, gård
ejer, født d. 23.-7.-1920, søn af 
Elise og Jørgen Johnsen, gift d. 
29.-9.-1959 med Martha Morten
sen, medhjælpende hustru, født 
d. 27.-4.-1925, datter af Anna 
og Hans Peter Mortensen.
H.P.J. har været på Ladelund 
Landbrugsskole. Han overtog går
den i 1955 fra sin far Jørgen 
Johnsen.

fodermester og 1 fast medhjælper.

Nuværende ejer er 4. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 34 ha., heraf 2 ha. mose. Der er forpagtet 9 ha. 
Stuehuset er opført før 1850 og restaureret i 1971. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1948 udvidet i 1966 og ændret til svin i 1975, lade og roehus begge fra 1963 
samt maskinhus fra 1980. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående 
af raps, ærter, byg, hvede og rug. Der er 2 traktorer, kornsilo, plansilo samt korn
tørreri med varm og kold luft.

5.-1961, og Bodil, født d. 7.-2.-1966.

0STERGÄRDSVEJ 6, "MOSEGÅR
DEN", RANGSTRUP, 6534 AGER
SKOV, tlf. 74-519281.
ANDREAS NISSUM, gårdejer, 
født d. 5.-8.-1935, søn af Anne 
og Jens Christian Nissum, gift d. 
29.-10.-1958 med Lis Rasmussen, 
medhjælpende hustru, født d. 
27.-11.-1937, datter af Bothilde 
og Marius Rasmussen. Parret har 
døtrene: Helle, født d. 24.-5.- 
1959, Annedorthe, født d. 11.-

A.N. har været på Gråsten Landbrugsskole og er medlem af bestyrelsen for M. S. 
Elforsyning. Han overtog gården i 1964 fra Poul Jepsen.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 30,4 ha., heraf tilkøbt 12,4 ha., 1 ha. er mose og 3 ha. 
er frijord. Stuehuset er opført før 1850, det er restaureret i 1970 og udvidet i 1990. 
Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1970 udvidet i 1973 og 1978 samt ændret til 
svin i 1981, lade fra 1973, maskinhus fra 1978 og gylletank. Gården drives med en 
svineproduktion på 100 årssøer, der sælges 2.000 smågrise årligt. Planteproduktionens 
salgsafgrøde er raps. Der er 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg, 1 vandingsmaskine, 2 
plansiloer, korntørreri med kold luft samt halmfyr.
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ØSTERKJÆRVEJ 4, HØNNING, 6520 TOFTLUND, tlf. 74-832480.
NIELS KJÆR SCHMIDT, kreaturhandler, født d. 3.-7.-1943, søn af Kirstine og Nis 
Schmidt, gift d. 30.-10.-1965 med Ruth Jensen, husmor/rengskabsfører, født d. 22.-6.- 
1944, datter af Lene og Henry Jensen. Parret har børnene: Lone, født d. 10.-1.-1967, 
og Hans, født d. 15.-12.-1971.
N.K.S. er medlem af bestyrelsen for Eksportmarkedet i Skærbæk og for Det Lands
dækkende Eksportmarked. Han overtog gården d. 1.-5.-1967 fra sin far Nis Schmidt. 
Nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 750.000. Areal 38,7 ha., heraf 3 ha. mose. Der er bortforpagtet 35 ha. 
Stuehuset er opført i 1920 og restaureret fra 1978-80. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1920 og svinestald fra 1967. N.K.S. bor på Mariavænget 14, 6520 Toftlund.

ØSTERKJÆRVEJ 6, "ØSTERK JÆRGÅRD", HØNNING, 6520 TOFTLUND, tlf. 74- 
834181.
BØRGE JACOBSEN, landmand, født d. 6.-5.-1952, søn af Maren og Peter Jacobsen. 
B.J. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården i et glidende gene
rationsskifte fra d. 1.-5.-1974 til maj 1987 fra sine forældre Maren og Peter Jacobsen. 
Nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1914. 
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 70 ha., heraf 13,5 ha. skov og 6,5 ha. fredet mose. 
Der er forpagtet 80 ha.
Stuehuset er opført før 1850 og udvidet i 1959. Avlsbygnignerne består af kvægstald 
fra 1974, lader fra 1950 og 1974, maskinhus med plads til foder fra 1976, gylletank og 
indendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 70 årskøer, 70 ungdyr og 
30 slagtekalve af racen Jersey, desuden er der 44 moderfår. Planteproduktionens 
salgsafgrøder er kartofler, græsfrø, byg, hvede og rug. Der er 5 traktorer, 1 mejetær
sker, 1 markvandingsanlæg, kornsilo, portionstørreri med varm og kold luft samt 
varmegenindvindingsanlæg fra mælketank. På gården er ansat 1 fodermester.

ÄB0LVEJ 2, ÄB0L, 6520 TOFT
LUND, tlf. 74-831667.
ANTONI M. JENSEN, gårdejer, 
født d. 9.-8.-1921, søn af Rasmi- 
ne og Asmus Schau Jensen, gift 
d. 17.-12.-1955 med Ingeborg M. 
Huusmann, husmor, født d. 4.-8.- 
1928, datter af Sophie og Chri
stian Huusmann. Parret har bør
nene: Reiner, født d. 10.-2.-1958, 
og Herdis, født d. 29.-11.-1963. 
A.M.J. har været vurderingsin

spektør i Ny Kredit i 30 år. Han overtog gården i 1955 fra sine forældre Rasmine og
Asmus Schau Jensen. Nuværende ejer er mindst 4. generation på gården. 
Ejendomsskyld 600.000. Areal 19 ha. Der er bortforpagtet 18 ha.
Stuehuset er opført i 1831. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald 
fra 1831 moderniseret og udvidet i 1956 samt lade fra 1930. Der er kornsilo samt
korntørreri med varm og kold luft.

ÅBØL ØSTERMARKSVEJ 1, 
"BÆKKESMINDE", TIRSLUND, 
6541 BEVTOFT, tlf. 74-831965. 
HANS JØRGEN HOLM, gårdejer, 
født d. 19.-5.-1939, søn af Didde 
og Alfred Holm, gift d. 20.-9.- 
1969 med Ruth Thams, pædagog, 
født d. 16.-7.-1949, datter af 
Lene og Bruno Thams. Parret 
har børnene: Anne Mette, født 
d. 3.-11.-1971, Jytte, født d. 
3.-8.-1974, og Steffen, født d.
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13.-12.-1981. H.J.H. har været på Tommerup Højskole med landbrugsfag. Han overtog 
gården i 1972 fra sin far Alfred Holm. Nuværende ejer er 4. generation på gården. 
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 45 ha., heraf tilkøbt 5 ha., 6 ha. er skov.
Stuehuset er opført i 1876 og restaureret i 1948. Avlsbygningerne består af kvægstald 
renoveret i 1952 og udvidet i 1975, lade fra 1952, maskinhus fra 1978 og 2 gylletanke. 
Gården drives med en kvægproduktion på 30 årskøer, 40 ungdyr og 20 salgtekalve af 
racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, fabrikskartofler og byg. Der 
er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, kornsilo, varm og kold lufts korn
tørreri med olie samt træfyr. På gården er ansat 1 medhjælper 3 mdr. årligt.

ÅBØL ØSTERMARKSVEJ 2 "STAM
PEMØLLE", TIRSLUND, 6541 
BEVTOFT, tlf. 74-832044.
ANKER ANDERSEN, gårdejer, 
født d. 13.-5.-1932, søn af Kjer
stine og Jens Andersen, gift d. 
16.-5.-1969 med Amalie Ander
sen, medhjælpende hustru, født 
d. 7.- 10.-1946, datter af Johan
ne og Aksel Andersen. Parret har 
børnene: Mona, født d. 18.-6.-1971, 
Carsten, født d. 21.-1.-1974, og

Henning, født d. 12.-10.-1976. A.A. har været på Malling Landbrugsskole. Han overtog 
gården i 1973 fra Christian Clausen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 38,7 ha., heraf 0,5 ha. skov. Der er forpagtet 20 ha. 
Stuehuset er opført omkr. 1790. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1927 udvidet 
i 1967 og moderniseret i 1973, kalvehus fra 1953, garage fra 1927, staklade med sider 
fra 1961, lade fra 1927 udvidet i 1953 og udendørs køresilo. Gården drives med en 
kvægproduktion på 45 årskøer, 50 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er byg og hvede. Der er 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg 
med 2 vandingsmaskiner, plansilo, korntørreri med varm og kold luft samt staldvarme 
til stuehuset.

ÅBØL ØSTERMARKSVEJ 3, 
TIRSLUND, 6541 BEVTOFT, tlf. 
74-831027.
TORBEN CHRISTENSEN og CARL 
JENSEN.
T.C. er omsorgsmedhjælper, født 
d. 19.-6.-1961, søn af Anna Ma
rie og Poul Christensen. C.J. er 
svinefodermester, født d. 21.- 
10.-1962, søn af Ellen Marie og 
Erik Jensen.
T.C. og C.J. overtog gården d.
1.-12.-1990 fra Albertine og Ole Højland.
Ejendomsskyld 280.000. Areal 4 ha.
Stuehuset er opført i 1926 og restaureret i 1975. Avlsbygningerne består af stald fra 
1926, lade fra 1962 og maskinhus fra 1963. På gården har man hunde, det er 3 små 
Shetlandsterrier, 3 Akita Inu, 1 Rottveiler og 3 Chihuahua. Der er 1 rørmaksvan- 
dingsanlæg.

ÅBØL ØSTERMARKSVEJ 6, "LUNDSMINDE", ÅBØL, 6541 BEVTOFT, tlf. 74-831695. 
BERTEL LUND, gårdejer, født d. 23.-6.-1934, søn af Marie og Niels Lund.
B.L. har været på Hammerum Landbrugsskole og er medlem af Menighedsrådet i Tirs
lund. Han overtog gården i 1971 fra sin far Niels Lund. Nuværende ejer er 4. gene
ration på gården.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 50 ha., heraf tilkøbt 13 ha., 3 ha. er skov og plantage. 
Jorden er bortforpagtet.
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"Lundsminde"s stuehus er opført 
i 1848 og restaureret med nyt 
tag i 1980. Avlsbygningerne be
står af kvægstald fra 1929 moder
niseret og udvidet i 1972, svine
stald fra 1969, minkhuse med 
plads til 800 tæver opført fra 
1982-88 samt lade fra 1974. Be
sætningen består af 300 minkavls
tæver, 19 dådyr og 1 årsammeko. 
Der er 1 markvandingsanlæg, 
kornsilo, korntørreri med varm 
og kold luft samt pelseri.

ÄB0L ØSTERMARKSVEJ 13, ÄB0L, 6520 TOFTLUND, tlf. 74-830015.
ARNE SCHMIDT, hestehandler, født d. 6.-2.-1962, søn af Jensine og Truels Schmidt, 
bor sammen med Linda Schütt, sparekasseassistent, født d. 23.-6.-1958, datter af 
Dagny og Adolf Schütt. Parret har børnene: Troels, født d. 30.-8.-1986, og Anitta, 
født d. 5.-2.-1989.
A.S. overtog gården i februar 1983 fra Frede Lærke Hansen.
Areal 23,8 ha., heraf 3 ha. eng. Der er forpagtet 3 ha. græs.
Stuehuset e opført omkr. 1955. Avlsbygningerne består af hestestald moderniseret i 
1987, garage og maskinhus. Besætningen består af 100 heste.

RETTELSE TIL BIND I A, SØNDERJYLLANDS AMT.

Vi beklager, at der er indsneget sig en fejl i ovennævnte bog. Der er 2 sider med nr. 
391, det rigtige skal være side 391 og 392.
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Register for 
HØJER KOMMUNE

Ballumvej 5 -
Byvej 5 - 6
Duborgvej 6 - 7
Emmerlev Kiev 7 - 8
Emmerlevvej 8 - 10
Engsvinget 10- 11
Galgevej 11 - 12
Gammelbyvej 12-
Gærupvej 12- 14
Hjerpstedvej 14-
Højer Dige 14-
Højervej 14- 16
Høj marksvej 16-
Kanalvej 16- 17
Kannikhusvej 17-
Kobbervald 17-
Kogsbøl Ladegårdvej 18-
Kogsbølvej 18-
Kolkbæk 18-
Kærengvej 18- 19
Kærgårdvej 19- 20
Langagervej 20-
Lille Møllevej 20-
Nylandsvej 20- 21
Nørrebyen 21 - 23
Nørrehedevej 23- 25
Nørremølle 25-
Peter Jessensvej 25- 26
Poppelbølvej 26-
Rosenborgvej 26- 27
Rudbølvej 27- 28
Sejerslevvej 28- 29
Skydebanevej 29- 30
Stampemøllevej 30-
Sønderbygade 30-
Sønderbyvej 30- 31
Sønderhedevej 31 - 32
Søndervej 32-
Traneborgvej 32- 33
Tøndervej 33-
Ved Gaden 33- 34
Vesterled 35-
Vestkystvej 35- 37
Østerbyvej 37- 38
Østervej 38-
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Register for 
LUNDTOFT KOMMUNE

82

84

85

86

Assenholmvej 39- Varnæsvej 80-
Avntoftvej 39- 40 Varnæs Vestermark 82-
Bajstrupvej 40- 41 Varnæsvigvej 82-
Bjerndrupvej 41 - 42 Vestermarken 84-
Blansvej 42- 45 Visgårdvej 84-
Blåkrogvej 45- 46 Vonskær 85-
Bovrup Kirkevej 46- 47 Vonskærvej 85-
Bussebjergvej 
Bygbjergvej 
Bøgholmvej 
Bøghøjvej 
Engvej 
Frudam
GI. Skovbølvej 
Grønbækvej 
Grøntoftvej 
Hellevad Bovvej 
Hellinghøjvej 
Holmvej 
Hovbjergvej 
Kalkær 
Kidingvej 
Kielsbjergvej 
Klostervang 
Kværsvej 
Kærvej 
Kådnervej 
Lindealle 
Lundtoft Bygade 
Lundtoftvej 
Lyngskovvej 
Mosevej 
Møllegade 
Møllevej 
Naldtangvej 
Nørballe 
Nørskov 
Over Blåkrog 
Perbølvej 
Pottehusvej 
Præstegårdsvej 
Ravnhøjvej 
Skovbølgårdsmark 
Slyngstenvej 
Storegade 
Søgårdvej 
Sønderborgvej 
Søndermarksvej 
Søndervej 
Tornhøjvej 
Tralskovvej 
Traneholmvej 
Tråsbøl Vestermark 
Tumbøl Bygade 
Tumbæl Søndermark 
Varnæs Løkke

47 -
47- 48
48-
48- 49
49-
49-
49- 50
50-
50- 51
51 - 52
52- 53
53-
53- 54
54-
54- 56
56- 57
57 -
57- 58
58-
58- 59
59-
59- 60
60-
60- 61
61 -
61 - 62
62- 64
64-
65-
65-
65- 66
66- 67
67- 68
68-
69-
69- 70
70-
70-
70-
70- 73
73-
73-
74- 76
76- 77
77- 78
78-
78- 79
79-
79- 80

Vælkær 86-
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Register for 
LØGUMKLOSTER KOMMUNE

Adelvadvej 87- 88
Aslevvej 88-
Aslevvråvej 88- 89
Andreasmindevej 89-
Arndrupgårdvej 89-
Arndrupvej 89- 90
Arnåvej 90- 94
Arrildvej 94-
Assetvej 94- 96
Bjergvej 96- 98
Bjerndrupvej 98- 101
Branderupvej 102- 104
Burkalvej 104- 105
Busholm vej 105- 106
Damhusvej 106- 107
Dravedvej 107- 110
Ellehusvej 110- 112
Ellum Bygade 113-
Frifeltvej 113- 114
Fælledvej 114- 116
Genvej 116-
Ginegårdsvej 116- 118
Gravlundmark 118- 119
Grismose 119-
Grænsevej 120-
Grønnegårdsvej 121-
Guldbjergvej 121-
Gåsblokvej 122- 123
Haderslevvej 123-
Heiselvej 124-
Hellevadvej 124- 127
Hjortholmvej 127- 128
Holmevej 128- 130
Jørgensgårdvej 130- 132
Kilen 132-
Kisbækvej 132- 134
Kløjingvej 134- 136
Kløvervej 136- 138
Koldingvej 138- 141
Korskrovej 141- 142
Kovvej 142-
Krusåvej 142- 148
Landebyvej 148- 149
Landlystvej 149-
Langskov 149- 150
Lemmosevej 150- 152
Lundbyesvej 152-
Lundsgårdvej 152- 153
Løjtvedvej 153-
Methaslundvej 153- 154
Midtenborgvej 154- 155
Mosevej 155-
Maarbækvej 155- 156
Nederballevej 156- 157
Nr. Hede 157- 158
Nørregade 158-

Nørregårdsvej 158- 160
Nørremark 160-
Oldemorshovedvej 160-
Overballevej 160- 161
Plantagevej 161 -
Sivkrovej 161- 163
Skansen 163- 165
Skovgårdsvej 165-
Solderupvej 165-
Sottrupvej 165- 166
Stenagervej 166- 167
Søgårdsvej 167- 169
Sølstedvej 169- 170
Sønderlykkevej 170- 171
Søvangvej 171 -
Teglgårdsvej 171- 173
Tinggårdsvej 173- 174
Toftegårdsvej 174-
Tohedevej 174-
Trespringvej 174- 175
Trælborgvej 175- 176
Tønder Landevej 176-
Tørvebjergvej 177-
Ulvemose 177- 178
Vestermarksvej 178- 179
Vester Terpbyvej 179- 181
Vinkelvej 181- 182
Vinumvej 182-
Visbjergvej 182- 189
Vangshøjvej 189-
Akærvej 190-
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Register for 
NORDBORG KOMMUNE

Arnbjergvej 191 - Overbjerg 233-
Augustenhof Vej 191- 192 Pøl Nørregade 233- 234
Bjørnkærvej 192- Rambøgevej 234- 235
Brandsbølvej 193- Ramsel 235-
Brandshøjvej 193- Ravnsbjergvej 236-
Bækvej 193- 194 Sandvej 236- 237
Damgade 194- Sebbelundvej 237- 239
Damtoften 194- 195 Sjellerupvej 239-
Dohøj vej 195- Skadebjergvej 239-
Dyndved Nørregade 195- Skolebakken 239- 240
Dyndved Søndergade 195- 196 Skolevænget 240-
Ellehave 196- Skovvej 240- 241
Ellekobbel 196- 197 Skærtoftvej 241 -
Elstrup Nederby 197- Spangsvej 242-
Elstrup Overby 198- 199 Spangsmosevej 242-
Engsletvej 199- Stevning Gade 242- 243
Espehøjvej 199- 201 Stevningnarvej 243- 244
Fjordvej 201 - Stolbro Gade 244- 246
Fladbækvej 201- 202 Strelbjergvej 246- 247
Fruerhøj 202- 203 Stærbækvej 247- 248
Fynshavvej 203- Søholmvej 248-
Færgevej 203- 205 Tontoft 248-
Havnbjergvej 205- 206 Ulbjergvej 248- 249
Hellesøvej 206- 207 Veesbækvej 249-
Herrevej 207- Vesterballe 249- 250
Hjortspringvej 207- 208 Vestervej 250- 251
Holmvej 209- Vikkelbjergvej 251 -
Hopsøvej 
Hopsø madevej 
Hulen 
Hønshøjvej 
Katholmvej 
Købingsmarkvej 
Kådnervej ,
Lammehaven 
Langager 
Lervandstedvej 
Lillemadevej 
Lundenvej 
Lusigvej 
Lyngmosevej 
Lønsømadevej 
Midtvej 
Møllegade 
Mølletoften 
Nederballe 
Nedervej 
Nordborgvej 
Nyrøjsvej 
Nørregade 
Nørreløkkevej 
Nørreskovvej 
Oksbøl Nørregade 
Oksbøl Søndergade 
Oksbølvej 
Overballe

209-
209-
209- 210
210- 211
211-
211- 212
212- 213
213-
214-
214-
214- 216
216- 217
217-
217- 218
218-
218- 219
219- 222
222-
222-
222- 223
223- 225
225- 226
226- 227
227- 228
228- 229
229- 230
230- 231
231- 232
232- 233

Voldgade 251- 252
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Register for 
NR. RANGSTRUP KOMMUNE

Agerskov Kådner 253- Jørgensbyvej 338- 339
Allerup Nord 253- 254 Kirkebjergvej 339- 341
Allerup Syd 254- Kirkhøjvej 341 -
Allerupvej 254- 257 Kjærgårdvej 341- 342
Arnumvej 257- 263 Kokkenborgvej 342-
Bedstedvej 263- 264 Koldingvej 342-
Bevtoftgårdvej 264- Krejselvej 342-
Bevtoftvej 264- 268 Krovej 343-
Birkelundvej 268- 270 Krügersvej 343-
Bjørnkærvej 270- 272 Kvindlundvej 343-
Bjørnskovvej 272- 273 Kærmosevej 343- 344
Bovlund Bjergvej 273- 277 Lerskovvej 344- 345
Bovlund Bygade 277- 278 Lillebjergvej 345- 346
Bovlund Nymarksvej 278- 279 Lille Oksgårdvej 346-
Bovvej 279- 283 Lindholmvej 346- 347
Branderup Kådnere 283- 285 Løgumklostervej 347-
Branderup Mark 285- 286 Mandbjerg Nord 347- 348
Branderupvej 286- 287 Mandbjerg Syd 348-
Bålsted Mosevej 287- 289 Mandbjergvej » 348- 349
Bålstedvej 289- 291 Mellerupvej 349- 350
Dalgårdvej 291- 292 Margellandvej 350- 352
Diagonalvej 292- 293 Midtervej 352- 353
Egegårdsvej 293- 294 Muspøtvej 353-
Elmegårdsvej 294- 295 Mølbjerggårdvej 354-
Engris 295- Møllebakken 354- 355
Fiskholm 295- Neder Jerstal Byvej 355- 356
Friskærvej 295- 297 Neder Jerstalvej 356- 357
Galstedvej 297- 299 Nitriskærvej 357- 358
Gammel Oksevej 299- Oksgårdvej 358- 359
Gammel Skovvej 299- 303 Overbyvej 359- 360
Gammel Toftlundvej 303- 304 Over jerstalvej 360- 362
Gammel Tøndervej 304- 308 Pilealle 362-
Gammel Ørderupvej 308- 309 Plantagevej 362- 363
Gammel Abølvej 309- 310 Poulskrovej 363-
Geestrupvej 310- Pionervej 364-
Glaservej 310- 311 Pughøjvej 364- 365
Goldbækvej 311- 312 Rangstrupvej 365- 367
Gramvej 312- 313 Refslundvej 367- 368
Gråstenvej 313- Refsmindevej 368- 369
Havebækvej 313- 315 Ribevej 369- 370
Havnsøgårdvej 315- 316 Roostvej 370- 372
Hjartbrobyvej 316- 317 Rugbjergvej 372- 373
Hjartbroskovvej 317- Rundbjergvej 373- 375
Hjartbrovej 317- 319 Rurup Vestermarksvej 375-
Hofmannvej 319- Rømetvej 375- 376
Horsbygvej 319- 322 Rømøvej 377- 380
Hovedgaden 322- Sandbjergvej 380- 382
Hykjærvej 322- 323 Sandetvej 382-
Hyrup Hedevej 323- Savværksvej 382- 384
Hyrup Skovvej 323- 326 Sindetvej 384-
Hyrupvej 326- 332 Skovlundvej 384- 385
Hyrup Vestermarksvej 332- 333 Skovsbjergvej 385- 387
Højbjergvej 333- 334 Skærbækvej 387- 389
Højse tvej 334- 335 Smedegade 389- 392
Hølleskovvej 335- 336 Stenagervej 392- 393
Jægerlundvej 336- 338 Stenderup Byvej 393-
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Register for 
NR. RANGSTRUP KOMMUNE

Stenderupgårdvej 
Strandelhjørn Bygade 
Strandelhjørnskovvej 
Strandelhjørnvej 
Tingvej 
Tirslund Sognevej 
Tirslundvej 
Tohedevej 
Træhede vej 
Tyrholmvej 
Tøndervej 
Vellerupvej 
Vesbjergvej 
Vestagervej 
Vestergade 
Vestergårdsvej 
Vesterhedevej 
Vestermarksvej 
Vinkelvej 
Voldborgvej 
Øbjerg Øst 
Ørderup Bygade 
Ørderup Nørremarksvej
Østergade 
Østergårdsvej 
Østerkjærvej 
Abølvej 
Åbøl Østermarksvej

393- 394
394- 396
396- 398
398- 401
401 - 403
403- 404
404- 406
406-
406- 408
408- 409
409- 412
412- 413
413- 415
415- 418
418-
418- 419
419- 420
420- 423
423-
423- 424
424- 425
425-
425- 426
426-
426- 427
428-
428- 
428- 430






