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af
LANDBRUGSFORLAGET, SORØ

FORORD

Bogen "Danske Gårde i Tekst og Billeder" omfatter danske landbrug, uden ske
len til størrelse, hvad areal angår.
Vi har bestræbt os på, at få 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, veje
nes navne i alfabetisk orden, indenfor hver kommune.

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

Luftfoto, i alle tilfælde udlånt af ejeren.
Alle luftfoto der er optaget af Kastrup Luftfoto og anvendt i bogen, opbevares

i deres arkiv, der har farveoptagelser fra 1961 og fremefter. Samme område er

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

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

fra mange danske landmænd. Vi ved, det er et stort og betydningsfuldt arbejde, som
kun har 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 hånd

bog rigere.

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

LANDBRUGSFORLAGET

4180 SORØ
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ALLINGE/GUDHJEM KOMMUNE

ALMINDINGENSVEJ 9, "VESTERGAARD", 3751 ØSTERMARIE.
VILMER MARKER, gårdejer,
født d. 21.03.1943, søn af Edith
og Jens Otto Marker, gift d.
01.08. 1970 med Bente Koefoed,
gymnastiklærer, født d. 01.01.1946,
datter af Gertrud og Vagn Koe
foed. Parret har børnene: Torben,
født d. 01.01.1974, Trine, født d.
08. 05.1976 og Søren, født d.
14.01.1983.
V.M. har grønt bevis fra Dalum Landbrugsskole. Han overtog ejendommen d. 01.05.
1970 efter Hans Egede Grønbæk.
Ejendomsskyld 3.000.000. Grundskyld 672.300. Areal 75 ha., heraf frasolgt 6,6 ha., der
er 6 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1868 og løbende restaureret, desuden forefindes svinestald, lade,
maskinhus, foderhus og gylletank. Besætningen består af 3 heste samt 100 årssøer, der
leveres 800 slagtesvin om året. Planteproduktionens afgrøder er hvede, raps, vinterog vårbyg og græs. Der er 3 traktorer, plansilo og korntørreri med varm og kold luft.
Man leverer halm til Nexø Fjernvarmeværk. Maskinstation bruges til en del af mark
arbejdet.

ALMINDINGENSVEJ 25, "ELLEDAL", 3751 ØSTERMARIE.
ULRIK NYGAARD MARKER,
avlsbruger, født d. 04.02.1946,
søn af Ruth Bodil Kristine og
Kasper Westh Marker, gift d.
25.08.1973 med Henny Madvig,
kontorassistent og medhjælpende
hustru, født d. 25.08.1944, dat
ter af Karen Margrethe og Val
demar Andr. Olsen. Parret har
børnene: Jakob, født d. 21.09.
1974, Henriette Katrine, født d. 13.02.1977 og Kirsti, født d. 13.09.1980.
U.N.M. var på Lyngby Landbrugsskole i 1968/69. Han overtog ejendommen, der har
været i slægtens eje siden 1906, d. 01.07.1973 efter sin far.
Ejendomsskyld 685.000. Areal 12,9 ha., heraf 2 ha. med anden beplantning.
Stuehuset er opført i 1905 og løbende restaureret, kvægstald og svinestald er opført i
1948 og laden i 1974. Besætningen består af 30 årskøer og 15 ungdyr af racen Jersey
samt 15 årssøer, hvorfra der sælges 400 smågrise om året. Planteproduktionens afgrø
de er byg til eget brug. Der er 1 traktor og man benytter maskinstation.

ALMINDINGENSVEJ 27, "ROSENBORG", 3751 ØSTERMARIE.
HANS PETER MOGENSEN, gårdejer, født d. 17.08.1919, søn af Lisbeth Petra og Lud
vig Chr. Mogensen, gift d. 04.01.1962 med Ellen Katrine Thorsen, født d. 23.03.1914,
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Thorsen.
Hans P. Mogensen overtog ejen
dommen, der har været i slæg
tens eje siden 1916, i 1945 efter
sin far.
Areal 16,5 ha., heraf bortforpagtet 11 ha.
Stuehuset er løbende restaureret
og der er kvægstald, svinestald,
lade og maskinhus.
Besætningen består af 3.000
slagtesvin. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, korn- og plansilo samt korntørreri med
varm luft. Der benyttes fremmed arbejdskraft samt lidt maskinstation.

ALMINDINGENSVEJ 35, 3751 ØSTERMARIE.
BODIL HANSINE JENSEN, gårdejer, født d. 25.08.1919, datter af Margrethe og J.
Jensen.
B.H.J. overtog ejendommen i 1986.
Areal 16,5 ha. Der er 1 traktor.

ALMINDINGENSVEJ 42, "SOL
VANG", 3751 ØSTERMARIE.
ARNE OLSEN, gårdejer, født d.
24.05.1929, søn af Karen og Vig
go Olsen, gift d. 25.04.1953 med
Gudrun Nissen, født d. 29.03.1931,
datter af Agnes og Jens Nissen.
Parret har børnene: Lis, født d.
15.04.1954, Birgit, født d. 05.06.
1955 og Jørn Ole, født d. 24.12.
1957.
A.O. er post og forsikringsmand,
han har haft ophold på Riber Kærgaard Landbrugsskole. Ejendommen blev overtaget d.
01.05.1953 efter faderen.
Ejendomsskyld 760.000. Areal 10,2 ha., heraf 0,5 ha. med Normanngran.
Stuehuset er opført i 1906 og udestuen er tilføjet i 1990, vestre længe er opført i
1936 og nordre længe i 1957. Der er 1 traktor og man benytter maskinstation.

ALMINDINGENSVEJ 60, "FRE
DENSLY", 3751 ØSTERMARIE.
HERLUF PEDERSEN, gårdejer,
født d. 30.04.1929, søn af Agnes
og Evald Pedersen, gift d. 29.10.
1955 med Inge Myhre, medhjæl
pende hustru, født d. 31.08.1936,
datter af Marie og Aage Myhre.
Parret har børnene Ann-Mari,
født d. 26.11.1958 og Henrik,
født d. 31.03.1971.
H.P. har været på Haslev Høj
skole. Han overtog ejendommen d. 01.10.1955 efter Thorvald Jørgensen.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 20,5 ha., heraf tilkøbt 12 ha., 1/2 tdl. af Arealet er
skov.
Stuehuset er opført i 1979, svinestald i 1971, kvægstald i 1978, lade og maskinhus i
1981, gylletank i 1988 og der er køresilo. Besætningen består af 20 årskøer og 40
slagtekalve af racen RDM. Desuden en leverance på ca. 300 slagtesvin årligt. Plante
produktionens afgrøder er roer, majs, vinter- og vårbyg samt hvede. Der er 2 trak
torer og man benytter maskinstation.
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ALMINDINGENSVEJ 82, "HEDE
VANG", 3751 ØSTERMARIE.
ELI SONNE ANDERSEN, gårdejer,
født d. 04.06.1937, søn af Petra
Marie Sonne og Emil Chr. Ander
sen, gift d. 15.12.1962 med Ran
dy Kofod, medhjælpende hustru,
født d. 12.01.1943, datter af Gunver Birgitte og Svend Aage Ko
fod. Parret har børnene: Vinni,
født d. 27.02.1964, Lissi, født d.
25. 06.1965, Erik, født d. 09.11.
1966, Evind, født d. 19.09.1969, Ib og Kim, født d. 13.02.1975, samt Kaj født d.
07.05.1986.
E.S.A. er tømrer. Han overtog ejendommen d. 01.05.1965 efter Vagn Kure.
Ejendomsskyld 420.000. Areal 4,4 ha.
Stuehuset er opført i 1930 og gennemgik restaurering i 1971/72, desuden er der kvæg
stald, svinestald, lade og maskinhus. Besætningen består af 3 årskøer, 4 ungdyr og 4
slagtekalve. Planteproduktionens afgrøde er græs. Der er 1 traktor på gården.

ASPEVEJ 9, "LILLEVANG", 3751
ØSTERMARIE.
FINN V. HELLISEN, gårdejer,
født d. 17.04.1938, søn af Mar
tha og Aksel Hellisen, gift d.
18.10. 1969 med Bente Kristine
Kristensen, medhjælpende hustru,
født d. 19.11.1948, datter af
Tove og Svend Aage Kristensen.
Parret har børnene: Marianne,
født d. 09.11.1969 og Hans, født
d. 11. 03.1972.
F.V.H. var på Lyngby Landbrugsskole i 1958/59. Han overtog ejendommen d. 01.08.
1964 efter Lars Kjøller.
Ejendomsskyld 1.420.000. Grundskyld 93.800. Areal 12,04 ha., heraf tilkøbt 2 ha.
Stuehuset er opført ca. 1850 og gennemgik restaurering i 1974, desuden er der svine
stald, maskinhus og ajlebeholder. Besætningen består af 60 årssøer og der leveres
1.200 slagtesvin om året. Planteproduktionens afgrøder er hvede, raps og byg. Der er
, halmfyr og der anvendes stald
2 traktorer, anpart i mejetærsker, 2 gastætte
varme til opvarmning af stuehu
set.
Ud over denne gård ejes og dri
ves "St. Hallegaard", Dalslunde
vej 3, 3751 Østermarie.
F.V.H. overtog ejendommen d.
01.04.1985 efter Evald Jensen.
Ejendomsskyld 850.000. Grund
skyld 184.000. Areal 26,5 ha.,
heraf 8,3 ha. med anden beplant
ning.
ASPEVEJ 11, "HØJVANG", 3751 ØSTERMARIE.
ALFRED SØRENSEN, gårdejer, født d. 29.04.1928, søn af Anne og Laurits Sørensen,
gift d. 20.11.1956 med Herta Johanne Pedersen, medhjælpende hustru, født d. 26.10.
1928, datter af Kirstine og Karl Jensenius Pedersen.
A.S. er skoventreprenør og driver maskinstation. Han overtog ejendommen d. 01.01.
1958 efter sine svigerforældre.
Areal 12,5 ha. Der er forpagtet ca. 44 ha.
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1913 og løbende restaureret, des
uden er der svinestald og maskin
hus. Besætningen består af 10
årskøer, 200 slagtesvin og 9 trav
heste. Planteproduktionens afgrø
der er hvede, vinterbyg og græs.
Der er 2 traktorer, anpart i me
jetærsker samt korntørreri med
varm luft.

ASPEVEJ 13, "FREDENSBO",
KLEMENSKER, 3751 ØSTERMARIE.
VAGN KRISTIAN HJORTH, gård
ejer, født d. 30.10.1941, søn af
Magdalene og Georg Kristian
Hjorth, gift d. 25.10.1969 med
Anne Marie Pedersen, født d.
08.01.1950, datter af Anny Ce
cilie Caroline og Holger Peder
sen. Parret har børnene: Martin,
født d. 05.02. 1971, Jesper, født
d. 21.09.1974 samt Thomas og Nikolaj, født d. 03.09.1975.
V.K.H. har været på Høng Landbrugsskole. Han overtog ejendommen d. 23.02.1966
efter Hans L. Larsen.
Ejendomsskyld 780.000. Grundskyld 114.000. Areal 14,9 ha., heraf tilkøbt 2,8 ha., af
arealet er der 1,1 ha. skov og 0,55 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1890 og løbende restaureret, desuden er der kvægstald, lade,
maskinhus og foderhus. Besætningen består af 37 årskøer og 60 ungdyr samt 2 slagte
svin. Planteproduktionens afgrøder er roer og græs. Der er 2 traktorer og halvpart i
mejetærsker.
ASPEVEJ 14, "LAUSVANG", 3751
ØSTER MARIE.
KARL LARSEN, gårdejer, født d.
15.10.1944, søn af Edith og Frans
Larsen, gift d. 29.10.1966 med
Bente Ibsen, medhjælpende hustru,
født d. 21.02.1947, datter af Bet
ty og Aage Ibsen. Parret har bør
nene: Flemming, født d. 15.03.
1968, Torben, født d., 26.04.1971
og Karina, født d. 31.10.1977.
K.L. overtog ejendommen, der
har været i slægtens eje i 2 generationer, d. 01.03.1969 efter sin svigerfar.
Ejendomsskyld 1.200.000. Grundskyld 299.600. Areal 38,6 ha., heraf tilkøbt 29 ha. Der
er forpagtet 1,5 ha.
Stuehuset er restaureret i 1942, desuden forefindes hestestald, svinestald, lade, maskin
hus, foderhus, gylletank og gastæt silo. Besætningen består af 90 årssøer, hvorfra der
sælges 800 smågrise og 900 slagtesvin om året, derudover er der 9 rideheste af racen
Dansk Varmblod. Planteproduktionens afgrøder er hvede og raps. Der er 3 traktorer,
anpart i mejetærsker, halmfyr og der anvendes staldvarme til opvarmning af stue
huset.
ASPEVEJ 25, "FRYDENLUND", DALSUNDE, 3751 ØSTERMARIE.
BENT NIELSEN, gårdejer, født d. 29.11.1960, søn af Rita og Poul Nielsen.

-9Bent Nielsen var på Sydsjællands
Landbrugsskole i 1978/79 og
Lyngby Landbrugsskole i 1982-83.
Han overtog ejendommen d.
31.01.1983 efter Edgar Jensen.
Matr. nr. 95a. Ejendomsskyld
1.650.000. Grundskyld 167.900.
Areal 22,6 ha., heraf 1 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1900 og lø
bende restaureret, avlsbygninger
ne nedbrændte i 1971 blev genop
bygget med smågrisestald, fedestald og lade, maskinhus er opført i 1979, gastætte siloer i 1977 og i 1990 og gylle
tank i 1986. Besætningen består af ca. slagtesvin, der leveres ca. 2.000 om året. Plan
teproduktionens afgrøder er vinterraps, vår- og vinterbyg og hvede. Der er traktorer,
tårnsilo og automatisk fodringsanlæg. Man benytter lidt maskinstation.
Gården samdrives med "Lousgaard", Aspevej 29, og "Skovgaard", Lyrsbyvej 33.

ASPEVEJ 29, "LOUSGAARD",
DALSLUNDE, 3751 ØSTER MA
RIE.
POUL NIELSEN, gårdejer, født
d. 18.07.1936, søn af Hedvig Bir
gitte og Johannes Matias Niel
sen, gift d. 06.10.1959 med Rita
Svendsen, medhjælpende hustru,
født d. 08.06.1938, datter af Al
ma og Ejnar Nyborg Svendsen.
Parret har børnene: Bent, født
d. 29.11.1960 og Kurt, født d.
11.09.1963.
P.N. var på Luthersk Missionsforenings Højskole Højskole i 1958, han er formand for
menighedsrådet i Østermarie og bestyrelsesmedlem af K.L.H.'s Stiftsfond. Ejendom
men, blev overtaget d. 01.10.1959 efter faderen.
Matr. nr. 54a og 211bqq. Ejendomsskyld 1.500.000. Grundskyld 237.100. Areal 31,6 ha.,
heraf 7,6 ha. skov. Der er forpagtet 6 ha.
Stuehuset er opført i 1900 og løbende restaureret, kostalden er i 1970 ombygget til
sostald, farestald er opført i 1975, fedestald i 1960, maskinhus i 1970 og der er
ajlebeholder. Besætningen består af 75 årssøer og der sælges 1.500 smågrise og
leveres ca. 100 slagtesvin om året. Planteproduktionens afgrøder er vinterraps, hvede
og vinter- og vårbyg. Der er traktorer, 1 mejetærsker, korntørreri med kold og varm
luft og man benytter lidt maskinstation.
Gården samdrives med "Skovgaard", Lyrsbyvej 33, og "Frydenlund", Askevej 25.
ASPEVEJ 31, "ASPESGAARD", DALSLUNDE, 3751 ØSTERMARIE.
TORKILD JENSEN, gårdejer, født d. 28.03.1957, søn af Helga og Børge Jensen, gift d.
13.07.1991 med Antonia Sehested Jensen, fritidspædagog, født d. 18.02.1956, datter af
Ethel og Henry Sehested Jensen. Parret har sønnen Jens Peter Jensen, født d. 10.03.
1991. T.J. overtog ejendommen, der har været i slægtens eje i 4 generationer, i 1986
sammen med Børge Jensen, efter en onkel, Karl Jensen.
Matr. nr. 55a m. fl. Ejendomsskyld 560.000. Grundskyld 101.300. Areal 17,1 ha., heraf
3 ha. skov og eng.
Stuehuset er opført i 1928, kvægstald i 1927 og maskinhus i 1985. Besætningen består
af 15 årskøer, 8 ungdyr og 16 slagtekalve af racen SDM og RDM. Der må leveres
58.212 kg mælk med en fedtprocent på 4,28. Planteproduktionens afgrøder er græs,
roer og vårbyg. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo, korntørreri med varm og
kold luft og spandemalkning. Man benytter maskinstation.
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3770 ALLINGE.
BENT FRIGAARD, gårdejer, født
d. 07.01.1934, søn af Anna M. og
Erik Frigaard, gift d. 17.02.1961
med Anne-Marie Jensen, direkti
onssekretær, født d. 10.02.1937,
datter af Camilla og Aage Jen
sen. Parret har børnene: Lene
Kristine, født d. 02.02.1969 og
Anders Peter, født d. 23.12.1970.
B.F. overtog ejendommen, der
har været i slægtens eje i 2 generationer, i 1963 efter sin far.
Ejendomsskyld 2.050.000. Areal 72 ha.
Ud over denne gård ejes og drives: "Blaaholtgaard", Blåholtvej 4, 3770 Allinge.

BLÅHOLTVEJ 3, "LILLE HALLEGAARD", OLSKER, 3770 ALLIN
GE.
HENRIK STEENBERG, gårdejer,
født d. 09.01.1951, søn af Helga
og Johannes Steenberg, gift d.
18.05.1985 med Mimi Olsson, sy
gehjælper, født d. 31.12.1961,
datter af Bodil og Peter Olsson.
Parret har børnene: Tina, født d.
26.01.1985 og Vivi, født d. 05.
10.1987.
H.S. har været på Vejlby Landbrugsskole. Han overtog ejendommen d. 01.08.1983.
Ejendomsskyld 770.000. Areal 17,8 ha., heraf 2,5 ha. med anden beplanting.
Stuehuset er opført i 1962 og der er svinestald og lade. Besætningen består af 15
årssøer og der leveres 300 slagtesvin om året. Planteproduktionens afgrøder er hvede
og byg. Der er 1 traktor, kornsilo og korntørreri med varm luft. Man benytter ma
skinstation.
BLÅHOLTVEJ 4, "BLAAHOLT
GAARD", 3770 ALLINGE.
BENT FRIGAARD, gårdejer, om
tales under Blåholtvej 2.
B.F. overtog ejendommen i 1986
efter Birgit Jensen.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal
40 ha.
Stuehuset udlejes til turister.
B.F. ejer og driver desuden ""Brogaard", Blåholtvej 2, 3770 Allin
geBOBBEVEJ 1, "BOBBEGAARD", ØSTERLARS, 3760 GUDHJEM.
ELSE RINGE MOGENSEN, gårdejer, født d. 05.01.1937, datter af Valborg og Jens J.
Nielsen, samlever med Jakob Westh, mekaniker, født d. 29.11.1948, søn af Gudrun og
Harald Westh. Parret har børnene: Flemming, født d. 22.08.1962, Hanne, født d. 11.
11.1964 og Kurt, født d. 18.08.1975.
E.R.M. er postarbejder. Hun overtog ejendommen, der har været i slægtens eje i 5
generationer, i 1961 efter sin far.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 28,3 ha., heraf 2,5 ha. skov.
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"Bobbegaard"s stuehus er opført i
1873 og løbende restaureret, svinestald, lade og maskinhus er
opført i 1981. Besætningen be
står af 2 ponyer. Planteprodukti
onens afgrøder er korn og raps.
Der er 2 traktorer, halmfyr, der
anvendes staldvarme til opvarm
ning af stuehuset. Der benyttes
maskinstation.

BOHNEBAKKEN 25, "BRØDDEGAARD", 3770 ALLINGE.
JØRN PAUK ENGEL, gårdejer,
født d. 10.05.1942, søn af Else
og Niels Engel, gift d. 14.06.1969
med Anne-Lise Jensen, dameskræd
der, født d. 27.09.1942, datter
af Gerda og Christian Jensen.
Parret har børnene: Gitte, født
d. 07.03.1970, John, født d. 22.
10.1971 og Claus, født d. 07.04.
1977.
J.P.E. var på Dalum Landbrugsskole i 1960'erne. Han overtog ejendommen d. 01.05.
1969 efter Johs. Sassersen.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 22 ha. Der er forpagtet 8,3 ha.
Der er stuehus, svinestald, lade, maskinhus, foderhus og gastæt silo. Besætningen
består af 1 årsko, 40 årssøer, hvorfra der sælges 100 smågrise og 100 slagtesvin om
året. Planteproduktionens afgrøder er hvede, byg og raps. Der er 2 traktorer og man
benytter lidt maskinstation.

BORRELYNGVEJ 20, "NYGAARD",
3770 ALLINGE.
JAK BROCHMANN MORTENSEN,
gårdejer, født d. 18.07.1949, søn
af Else B. og H.P.B. Mortensen,
gift d. 12.05.1972 med Anita Dia
na Nielsen, sygeplejerske, født d.
10.10.1951, datter af Kirsten og
Orla Nielsen. Parret har børnene:
Nana, født d. 04.12.1975 og Kas
per, født d. 30.12.1979.
J.B.M. er el-montør. Han over
tog ejendommen, der har været i slægtens eje i 3 generationer, d. 01.01.1979 efter sin
far.
Matr. nr. 233 m.fl. Ejendomsskyld 950.000. Grundskyld 500.000. Areal 10 ha. Jorden er
bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1914 og er løbende restaureret, kvægstalde er opført i 1914 og
blev i 1979 ombygget til sommerlejligheder og laden er opført i 1914.
BROMMEVEJ 4, "FLØJLEGAARD", RØ, 3760 GUDHJEM.
HENNING HANSEN, gårdejer, født d. 20.09.1962, søn af Bodil og Svend Åge Hansen.
H.H. var på Kærhave Landbrugsskole i 1978 og på Lyngby Landbrugsskole i 1981. Han
overtog ejendommen d. 01.01.1991 efter sin far.
Matr. nr. 20a m.fl. Ejendomsskyld 1.700.000. Grundskyld 209.600. Areal 63 ha., heraf
tilkøbt 33 ha. Der er 12 ha. med anden beplantning. Derudover er der forpagtet 4 ha.
Stuehuset er opført i 1800 og blev restaureret i 1980, svinestalde er opført i 1800 og
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af 105 årssøer, hvorfra der sælges 2.000 smågrise. Planteproduktionens afgrøder er
hvede, byg og raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, rendegraver og man benytter
lidt maskinstation.
BROMMEVEJ 8, "SKOVLY", RØ, 3760 GUDHJEM.
OLE OLSEN, gårdejer, født d. 11.11.1956, søn af Inga og Arthur Olsen, samlever med
Iben Hansen, født d. 29.11.1969, datter af Birgit og Ole Hansen. Der er flg. børn på
gården: Stine Jensen, født d. 02.01.1980 og Jeppe Olsen, født d. 25.10.1990.
O.O. er traktorfører. Han overtog ejendommen, der har været i slægtens eje i 6 gene
rationer, d. 01.07.1988 efter sin far.
Matr. nr. 20c m.fl. Ejendomsskyld 320.000. Grundskyld 45.600. Areal 10 ha., heraf 3
ha. skov.
Maskinhuset er opført i 1987. Besætningen består af 5 slagtesvin, 2 ungdyr og 1 hest.
Planteproduktionens afgrøder er byg og rug. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og
rendegraver.
BROMMEVEJ 18, "KROGGAARD",
ØSTERLARS, 3760 GUDHJEM.
RENE TONI NIELSEN, gårdejer,
født d. 08.04.1954. R.T.N. har
børnene: Kenneth, født d. 25.10.
1976 og Kim, født d. 18.09.1979.
Han er formand for ØB 9. kreds
Østerlars Idrætsforening. Ejen
dommen blev overtaget d. 11.06.1975 efter Finn Fjordvig.
Matr. nr. 49a. Ejendomsskyld
1.200.000. Grundskyld 212.000.
Areal 35 ha., heraf tilkøbt 7 ha. Der er 1 ha. eng og 5 ha. skov. Der er forpagtet 4
ha.
Stuehuset er løbende restaureret, svinestald er opført i 1932 og ombygget af 2 gange,
først i 1970 og derefter i 1990 til hønsehus, og laden er opført i 1985. Driftsformen
er planteavl med afgrøder af byg, hvede og raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 3
kornsiloer og flisfyr.

BROMMEVEJ 20, "ELLELØKKE", 3760 GUDHJEM.
KNUD ARNE MARCHER, gård
ejer, født d. 25.09.1938, søn af
Mary Elisabeth og Henry Mar
cher, gift d. 15.06.1963 med Ul
la Irene Jensen, medhjælpende
hustru, født d. 26.04.1938, dat
ter af Inger Marie og Anker Jen
sen. Parret har sønnen: Finn,
født d. 24.05.1968.
K.A.M. er arbejdsmand. Han
overtog ejendommen d. 01.05.1963 efter Lauritz Kjær.
Matr. nr. 481. Ejendomsskyld 350.000. Grundskyld 39.800. Areal 4,4 ha. Der er for
pagtet 4 ha.
Stuehuset er opført i 1928 og løbende restaureret, svinestald er opført i 1928, garage
i 1969 og maskinhus i 1978.
BROMMEVEJ 28, "SKOVVANG", ØSTERLARS, 3760 GUDHJEM.
KELL HANSEN, gårdejer, født d. 03.08.1956, søn af Elly og Ejler Hansen, samlever
med Tina Holm, kontorassistent, født d. 16.12.1966, datter af Tove og Vilmer Holm.
K.H. er chauffør. Han overtog ejendommen, d. 01.11.1978 efter faderen.
Matr. nr. 48d. m.fl. Ejendomsskyld 680.000. Grundskyld 149.000. Areal 22 ha., heraf
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tilkøbt 12 ha. i 1983/85, og der
er 1,7 ha. skov og 0,4 ha. med
vej og mose.
"Skovvang"s stuehus er opført i
1929 og løbende restaureret,
kvægstalden er opført i 1929 og
blev ombygget til svinestald i
1983, svinestald opført i 1952,
lade i 1975 og maskinhus i 1990.
Besætningen består af 12 årssøer
og der leveres 250/260 slagtesvin
om året. Planteproduktionens af
grøder er vinterraps, vinter- og vårbyg og hvede. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker,
plansilo og korntørreri med kold luft. Man benytter lidt maskinstation.

BROMMEVEJ 29, "HOLSEGAARD",
ØSTERLARS, 3760 GUDHJEM.
POUL EJNER RASMUSSEN,
gårdejer, født d. 12.05.1947, søn
af Anna Maria og Ejner Andreas
Rasmussen, gift d. 19.03.1977
med Gunver Staalegaard Poulsen,
medhjælpende hustru, født d. 03.
04.1954, datter af Aksa Kirstine
og Svend Åge Poulsen. Parret
har børnene: Martin, født d. 25.
06.1981, Bolette, født d. 10.01.
1984, Kasper, født d. 11.11.1985 og Jeppe, født d. 11.06.1987.
P.E.R. overtog ejendommen, der har været i slægtens eje i 3 generationer, d. 01.07.
1980 efter sin far.
Matr. nr. 50a m.fl. Ejendomsskyld 1.700.000. Grundskyld 427.000. Areal 59,4 ha., heraf
tilkøbt 25 ha., af arealet er der 10 ha. skov. Der er forpagtet 1 ha.
Stuehuset er opført i 1909 og løbende restaureret, kvægstald er opført i 1969, kalve
stald i 1976, svinestald i 1928, denne blev ombygget i 1965, fyrrerum og kornmagasin
er opført i 1979, maskinhus i 1972, foderhus i 1989, gylletank i 1977 og der er uden
dørs køresilo. Besætningen består af 30 årskøer, 30 ungdyr og 20 slagtekalve af racen
RDM og der må leveres 178.000 kg mælk med en fedtprocent på 4 om året. Plante
produktionens afgrøder er roer, majs, byg, ærter, hvede og græs. Der er 3 traktorer,
korntørreri med kold og varm luft. På gården er der ansat 1 medhjælper og man be
nytter maskinstation.
BROMMEVEJ 31, "LYKKEGAARD",
ØSTERLARS, 3760 GUDHJEM.
OLAI POULSEN, gårdejer, født
d. 10.01.1948, søn af Margith og
Aksel Poulsen, gift d. 07.07.1973
med Kirsten Kousgaard, sygeple
jerske, født d. 11.08.1950, datter
af Anna og Thomas Kousgaard.
Parret har børnene: Hanne, født
d. 17.04.1974, Eva, født d. 18.11.
1975, Merete, født d. 11.12.1977,
Thomas, født d. 25.02.1981 og
Lina, født d. 21.05.1983.
O.P. var på Hammerum Landbrugsskole i 1969/70. Han overtog ejendommen, der har
været i slægtens eje i 3 generationer, d. 01.01.1973 efter sin far.
Matr. nr. 51a m.fl. Ejendomsskyld 1.300.000. Grundskyld 209.200. Areal 33,5 ha., heraf
tilkøbt 2,2 ha. Der er forpagtet 3,5 ha.
Stuehuset er opført i 1900. Gårdens længer er opført i 1991 efter brand og laden er
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opført i 1980. Driftsformen er planteavl med afgrøder af roer, helsæd, vårbyg, hvede
og majs. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, Bobeat, rendegraver, markvandingsanlæg,
kornsilo, korntørreri med kold luft, rørmalkningsanlæg og der anvendes staldvarme til
opvarmning af stuehuset. På gården er der ansat 1 medhjælper og 1 skoledreng.

BUSKEVEJ 1, "NYVANG", 3751
ØSTER MARIE.
TAGE HANSEN, gårdejer, født d.
03.12.1933, søn af Ellen og Villy
Hansen, gift d. 28.12.1963 med
Tove Sjøholm, medhjælpende hu
stru, født d. 07.03.1942, datter
af Dagny og Knud Sjøholm. Par
ret har børnene: Tommy, født d.
10. 06.1965, Allan, født d. 20.
04.1969 og Anja, født d. 15.03.
1973.
T.H. overtog ejendommen d. 01.11.1963 efter Ove Nielsen.
Ejendomsskyld 500.000. Areal 3,2 ha.
Stuehuset er opført i 1908, men senere restaureret med nyt tag og nye vinduer, des
uden er der kvægstald, svinestald, lade og maskinhus. Besætningen er høns og kaniner
og afgrøden består af hvede og kartofler. Der er 1 traktor og man benytter lidt maskinstaion.
BUSKEVEJ 2, "RÆVEHØJ", 3751
ØSTER MRIE.
KAJ ERIK JESPERSEN, gårdejer,
født d. 11.09.1939, søn af Gud
run og Kaj Andreas Jespersen,
gift d. 04.11.1961 med Tove Jen
sen, hjemmehjælper, født d. 16.
06.1942, datter af Petra og
Knud Jensen. Parret har børne
ne: Lau og Jan, født d. 28.07.1963
og Mona, født d. 20.06.1966.
K.E.J. er frilandsgartner. Han
overtog ejendommen d. 01.10.1981 efter Mogens Egert.
Areal 5 ha., heraf lidt skov samt 1 høj.
Stuehuset er opført i 1918 og løbende restaureret, desuden er der kvægstald, svine
stald og lade. Planteproduktionens afgrøder er kartofler, porrer, selleri og løg. Der er
2 traktorer og man benytter lidt maskinstation.

BUSKEVEJ 8, "BUSKEGAARD",
3751 ØSTERMARIE.
CARL MARTIN KOFOED NIEL
SEN, gårdejer, født d. 25.05.
1941, søn af Eva og Holger Niel
sen, gift d. 16.05.1964 med Tove
Kuhre, medhjælpende hustru,
født d. 24.08.1945, datter af Else
Marie og Karl Anker Kuhre. Par
ret har børnene: Alexandra Britt,
født d. 13.05.1976 og Niels Yung,
født d. 26.07.1982.
C.M.K.N. driver forretningen Buskegård Skovmateriel og har import og salg af flisfyr
og flis huggere. Han overtog ejendommen d. 01.05.1964 efter sin far.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 42,1 ha, heraf 26,4 ha. skov.
Planteproduktionen består af juletræer og pyntegrønt.
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BUSKEVEJ 10, "SJELLEGAARD", 3751 ØSTERMARIE.
BIRGER HOLM HAUE HANSEN, gårdejer, født d. 09.10.1944, søn af Ruth og Aksel A.
Hansen, gift d. 07.04.1968 med Lydia Rosenberg Haue, post, født d. 15.05.1945, datter
af Anne og Mads Hansen Haue. Parret har børnene: Lone, født d. 13.01.1969, Lotte,
født d. 08.10.1971, Malene, født d. 16.10.1979 og Mia, født d. 23.09.1983.
B.H.H.H. har grønt bevis. Han overtog ejendommen, der har været i slægtens eje i 2
generationer, d. 01.07.1978 efter sin far.
Ejendomsskyld 2.606.100. Areal 50,1 ha, heraf tilkøbt 21 ha. og der er 4,4 ha. med
anden beplantning.
Stuehuset er opført ca. 1680 og restaureret aflere gange i 1950, i 1985 og i 1986,
svinestalde er opført i 1956, 1967 og i 1974, lade i 1983, gastæt silo i 1979 og
gylletank i 1983. Besætningen består af 225 årssøer, hvorfra der sælges 4.100 smågrise
og 600 slagtesvin om året. Planteproduktionens afgrøde er raps. Der er 3 traktorer, 1
mejetærsker, korntørreri med varm luft og automatisk halmfyr. Man beskæftiger 2
medhjælpere.
BUSKEVEJ 14, "YPNASTEDGAARD", YPNASTED, 3751
ØSTERMARIE.
ROBET SKOTTE, gårdejer,
født d. 02.02.1945, søn af
Gudrun og Walter Skotte.
R.S. har været på land
brugsskole. Han overtog
ejendommen d. 27.10.1967
efter sin far.
Ejendomsskyld 3.000.000.
Areal 53,3 ha., heraf 7 ha.
skov.
Stuehuset er opført ca. 1860 og løbende restaureret, svinestald er opført i 1860 og en
ny er tilføjet i 1972, lade og foderhus er opført i 1860, maskinhus og gylletank i 1984.
Besætningen består af 95 årssøer, der sælges 500 smågrise og leveres 1.300 slagtesvin
om året. Planteproduktionens afgrøder er hvede, vinter- og vårbyg, vinterraps og græs
frø. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, gyllevogn, halmpresser, kornsilo, korntørreri
med varm luft samt halmfyr. Der benyttes fremmed arbejdskraft.

BØLSHAVNVEJ 6, "OFFERGAARD", 3740 SVANEKE.
KNUD OLSEN, gårdejer, født d. 30.01.1906, søn af Peder Olsen.
K.O. overtog ejendommen i 1940 efter sin far.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 19 ha.
Stuehuset er opført i 1930 og der er kvægstald, svinestald, lade og maskinhus. Der
benyttes maskinstation.

DALEGÅRDSVEJ 14, "ØSTER
VANG", OLSKER, 3770 ALLIN
GE.
AR BO JENSEN, gårdejer, født d.
24.04.1932, søn af Jenny og Thor
vald Jensen, gift d. 01.10.1955
med Annelise Sonne Mogensen,
født d. 20.05.1935, datter af
Birgitte og Peter Mogensen. Par
ret har datteren: Karin Merete,
født d. 08.08.1957.
A.J. er i Husmandsforningen og
formand for Andelsboligforeningen i Tejn. Han overtog ejendommen d. 15.05.1959
efter Poul Anker Holm.
Ejendomsskyld 370.000. Areal 6,2 ha. Der er bortforpagtet 5 ha.
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og maskinhus. Der er 1 traktor.
Ud over denne gård ejes et hus på Møllebækvej 8 i Tejn.

DALSLUNDEVEJ 3, "ST. HALLEGAARD", 3751 ØSTERMARIE.
FINN V. HELLISEN, omtales under Aspevej 9, 3751 Østermarie.
DYNDEVEJ 1, BRIKEBO, 3751
ØSTERMARIE.
HENRIK HANSEN, gårdejer, født
d. 06.12.1961, søn af Annelise og
Johannes Hansen, gift d. 29.06.
1985 med Connie Christoffersen,
butiksassistent, født d. 12.01.1965,
datter af Grethe og Arne Chri
stoffersen. Parret har børnene:
Nicolai, født d. 15.02.1985 og
Annemette, født d. 25.10.1988.
H.H. er teknisk assistent. Han
overtog ejendommen d. 01.01.1988
efter Peder Hansen.

Ejendomsskyld 330.000. Areal 2,48 ha.
Stuehuset er opført i 1933 og blev restaureret i 1950. Besætningen består af 5 får.
Planteavlens afgrøde er korn.
DYNDEVEJ 4, "SORTEBJERG",
3751 ØSTERMARIE.
EDGAR KURE ANDERSEN, gård
ejer, født d. 16.06.1945, søn af
Sara og Herluf Andersen, sam
lever med Esther Lillian Kjær
født d. 26.05.1936. Parret har
børnene: Kim Ole og Anders.
E.K.A. overtog ejendommen d.
01.11.1983 efter Frank Sørensen.
Ejendomsskyld 470.000. Areal
7,2 ha.
Stuehuset er opført ca. 1890, men er restaureret med nyt køkken og vinduer, desuden
er der kvægstald, svinestald, hestestald, lade og maskinhus. Besætningen består af 5
ungdyr, 5 årsammekøer og 2 heste. Planteproduktionens afgrøder er byg og græs. Der
er 1 traktor, halmfyr og der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset. Man
benytter maskinstation.
DYNDEVEJ 5, "BAKKEL Y", 3751
ØSTERMARIE.
HELENE OG PALLE JÆGER.
Parret overtog ejendommen d.
03.12.1990.
Ejendomsskyld 360.000. Areal. 4,8
ha. og der er bortforpagtet.

DYNDEVEJ 10, "LYNGHOLT",
3751 ØSTERMARIE.
BENT OLE HANSEN, gårdejer,
omtales under Dyndevej 16.
Ejendomsskyld 880.000. Grund
skyld 231.000. Areal 38,6 ha.
Stuehuset er opført i 1870 og der
er svinestald, lade, maskinhus,
foderhus og 2 gastætte siloer.
B.O.H. ejer og driver desuden
"Dyndegaard", Dyndevej 16, 3751
Østermarie.

DYNDEVEJ 11, GRANHØJ, 3751
ØSTERMARIE.
JAKOB JENSEN, gårdejer, født
d. 20.05.1950, søn af Ellen og
Lars Peter Jensen, gift d. 21.08.
1976 med Agnete Kofoed, over
assistent, født d. 21.08.1951, dat
ter af Helvig og Arne Kofoed.
Parret har børnene: Stina, født
d. 29.11.1977 og Søren, født d.
31.10.1980.
J.J. driver maskinstation og maskinhandel fra gården. Han overtog ejendommen d.
01.07.1989 efter J. Sonne Hansen. Ejendomsskyld 970.000. Grundskyld 95.500. Areal 14
ha., heraf tilkøbt 4 ha. og 2,5 ha. med anden beplantning. Der er forpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført i 1900 og der er 700 m2 bebygget med lager og værksted samt
700 m2 til oplagring. Planteproduktionens afgrøder er hvede og raps. Der er 9 trak
torer, 3 mejetærskere, 4 rendegravere, små- og storballe pressere, plove, roterharver
m.m. Der er ansat 4 mekanikere, 1 lagermand og 6 til 9 traktorførere.
Ud over denne gård ejes og drives: "Hintsegaard", Degnebrovejen 6, 3740 Svaneke,
Nexø Kommune, og Degnebrovejen 14, Himmelhøj, 3740 Svaneke, Nexø Kommune.
DYNDEVEJ 15, "VESTERVANG",
3751 ØSTERMARIE.
ERIK CHRISTIAN KLAUSEN,
gårdejer, født d. 19.10.1947, søn
af Sigrid og Alvin Klausen, gift
d. 20.12.1969 med Karen Merete
Larsen, postarbejder, født i 1949,
datter af Bodil og Niels Larsen.
Parret har børnene: Tine, Jacob
og Simon.
E.C.K. er uddannet murer, han er formand for Østermarie Hallen og salgsleder. Ejen
dommen blev overtaget d. 01.10.1972 efter Oluf Ibsen.
Areal 13 ha., heraf tilkøbt 6,5 ha. Der er forpagtet 17 ha. Stuehuset blev restaureret
fra 1973 til 1987, og der er kvægstald, svinestald og lade. Besætningen består af 2
årskøer og 1 ungdyr. Planteproduktionens afgrøder er frøgræs, vinterbyg, vinterraps og
vinterhvede. Der er 1 traktor og halvpart i mejetærsker.

DYNDEVEJ 16, "DYNDEGAARD", 3751 ØSTERMARIE.
BENT OLE HANSEN, gårdejer, født d. 06.06.1958, søn af Birthe og Knud Hansen, gift
d. 16.07.1988 med Gitte Elisabeth Klausen, dagplejemor, født d. 01.12.1961, datter af
Alvin Klausen. Parret har datteren Sidsel Elisabeth.
B.O.H. var på Kærhave Landbrugsskole i 1975/76 og på Lyngby Landbrugsskole
1978/79. Han overtog ejendommen d. 01.09.1987 efter Erik Klausen.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 18,7 ha. Der er forpagtet 18 ha.
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"Dyndegaard"s stuehus er genop
ført i 1912 efter brand, der er
svinestald, lade, foderhus og ma
skinhus. Besætningen består af 1
årsko, 1 slagtekalv og 150 slag
tesvin. Planteproduktionens afgrø
der er korn, ærter, raps og frø.
Der er 2 traktorer, halvpart i
mejetærsker, plansilo, korntørreri
med varm luft, halmfyr, der an
vendes staldvarme til opvarmning

af stuehuset. Man benytter maskinstation.
Ud over denne gård ejes og drives "Lyngholt", Dyndevej 10, 3751 Østermarie.

DYNDEVEJ 21, "LYNGTOFT", 3751 ØSTERMARIE.
JENS ERIK JENSEN, gårdejer, født d. 25.11.1961, søn af Thora og Hans Chr. Jensen.
J.E.J. er butiksassistent. Han overtog ejendommen d. 01.01.1990 efter Mandus
Andresen. Ejendomsskyld 580.000. Areal 14 ha.
Stuehuset er opført i 1943 og gennemgik restaurering i 1989 og der er kvægstald og
maskinhus. Besætningen består af 2 årsammekøer og 2 ungdyr af racen Charolaise.
Der er 1 traktor.
EGESKOVVEJ 5, "KLIPPEDAM",
3760 GUDHJEM.
KAJ POUL OLSEN, gårdejer,
født d. 07.05.1922, søn af Petra
og Oluf Olsen, gift d. 16.04.1955
med Jenny Emilia Svendsen, med
hjælpende hustru, født d. 21.10.
1927, datter af Ellen og Ole
Svendsen. Parret har børnene:
Ove Christian, født d. 22.06.1946,
Judith Emilia, født d. 21.05.1949,
Inge Poula, født d. 18.07.1955, Ida Merethe, født d. 29.12.1959, Elna Kristina, født d.
17.11 1960 og Poul Henrik, født d. 31.03.1967.
K.P.O. var på Kærhave Landbrugsskole i 1951/52. Han overtog ejendommen d. 14.05.
1954 efter faderen. Matr. nr. 119e m.fl. Ejendomsskyld 1.200.000. Grundskyld 272.200.
Areal 41,8 ha., heraf tilkøbt 24,8 ha. og der er 4,4 ha. skov og 1 ha. mose og eng.
Stuehuset er gennemrestaureret i 1967, kvægstald er opført i 1930 og udvidet i 1972,
svinestald er opført i 1965, kalvestald i 1976, maskinhus i 1970, roehus i 1972 og
gylletank i 1987. Besætningen består af 43 årskøer, 25 ungdyr og 35 slagtekalve af
racen RDM og SDM og der må leveres 194.000 kg mælk med en fedtprocent på 4,27
om året, desuden er der 9 heste og 10-12 årssøer og der leveres 250 slagtesvin om
året. Planteproduktionens afgrøder er vinterhvede, vårbyg, roer, græs og helsæd. Der
er 3 traktorer, kornsilo og rørmalkningsanlæg. Man benytter lidt maskinstation.
EGESKOVVEJ 7, "KLIPPEDAL",
ØSTERLARS, 3700 RØNNE.
BØRGE MARKER, gårdejer, født
d. 12.07.1926, søn af Agnes og
Christian Marker, gift d. 16.06.
1950 med Inger Kjøller, medhjæl
pende hustru, født d. 15.11.1926,
datter af Karen og Frits Kjøller.
Parret har børnene: Ruth, født d.
17.02.1953, Else, født d. 21. 03.
1957 og Tove, født d. 19.05.1959.
B.M. var på Fyns Husmandsskole i 1947/48. Han overtog ejendommen d. 08.06.1950
efter Hans Peter Jensen.
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Matr. nr. 55a m.fl. Ejendomsskyld 500.000. Grundskyld 65.100. Areal 12,6 ha., heraf
1,5 ha. skov. Der er forpagtet 5 ha.
Stuehuset er opført i 1866 og løbende restaureret, kvægstald er opført i 1943, vogn
port fra 1866 blev i 1972 ombygget til svinestald, lade er opført i 1866 og ombygget i
1952 og maskinhus er opført i 1990. Besætningen består af 17 årskøer og 15 kvier og
der er en svineproduktion på ca. 120 slagtesvin om året. Planteproduktionens afgrøder
er hvede, vårbyg, roer og græs. Der er 1 traktor or rørmalkningsanlæg. Man benytter
maskinstation.

EGESKOVVEJ 9, "SKOVFRYD",
ØSTERLARS, 3700 RØNNE.
HELGE PEDERSEN, gårdejer,
født d. 26.07.1931, søn af Ida og
Emil Pedersen, gift d. 11.09.1965
med Else Due, sygehusarbejder,
født d. 10.09.1940, datter af In
ger og Karl Due.
H.P. overtog ejendommmen d.
01.09.1979 efter boet efter Dion
Dahl.
Matr. nr. 119bl og 55o m.fl.
Ejendomsskyld 670.000. Grundskyld 94.700. Areal 19,6 ha., heraf tilkøbt 6,6 ha., 8,4
ha. er skov og 0,4 ha. er eng. 5 ha. er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1932, restaureret og moderniseret i 1980, hønsehus er opført i
1920, drifts- og alvsbygninger, vaskehus, staklade og lade opført 1932 og stakladen er
ombygget til maskinhus i 1980. Driftsformen er planteavl med afgrøder af hvede, ær
ter og raps. Der er 3 traktorer. Man benytter maskinstation. Der er miljøvenlige
områder på ca. 5 ha. Ud over denne gård ejes og drives: "Ellevang", Skovvej 8, Østerlars. Matr. nr. 49b m.fl. Ejendomsskyld 170.000. Grundskyld 18.600. Areal 3,3 ha.
FLÆSKEDALSVEJ 2, "GRØN
VANG", ØSTERMARIE, 3760
GUDHJEM.
AAGE EDVARD NIELSEN, gård
ejer, født d. 18.04.1924, søn af
Marie og Richard Nielsen, gift
d. 16.08.1951 med Kirsten Petrea Olsen, medhjælpende hustru,
født d. 02.06.1928, datter af
Alfrida og Janus Olsen. Parret
har børnene: Torsten, født d.
24.07.1952, Signe, født d. 19.04.
1955 og Helene, født 24.03.1970.
A.E.N. overtog ejendommen d. 01.01.1960 efter Alfred Kofoed.
Matr. nr. 110 m.fl. Ejendomsskyld 770.000. Grundskyld 132.700. Areal 19,9 ha., heraf
tilkøbt 3 ha. og der er 1,9 ha. skov og eng. Der er forpagtet 18 ha.
Stuehuset er opført i 1914 og løbende restaureret, svinestalde er opført i 1914 og i
1954, vaskehus og driftsbygninger i 1900 og maskinhuse i 1900 og i 1976. Besætningen
består af 22 årssøer og der leveres ca. 400 slagtesvin om året. Der er 2 traktorer, 1
mejetærsker, kornsilo og korntørreri med kold og varm luft.

FLÆSKEDALSVEJ 4, "KOFOEDSMINDE", ØSTERMARIE, 3760 GUDHJEM.
NIELS PETER JOHANNES MORTENSEN, gårdejer, født d. 16.10.1930, søn af Anna
Elisabeth og Karl Peter Mortensen, samlever med Britta Hessner, født d. 17.04.1928,
datter af Karla Margrethe Viborg.
B.H. er pensionist og har børnene: Anna Marie, født d. 05.01.1949, Poul Erik, født d.
27.12.1949 og Hans Jørgen, født d. 11.04.1959.
N.P.J.M. overtog ejendommen d. 01.08.1966 efter sin far.
Matr. nr. 188 m.fl. Ejendomsskyld 300.000. Grundskyld 68.300. Areal 13,8 ha., heraf
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4,4 ha. skov og krat. Der er
forpagtet 4,4 ha.
"Kofoedsminde"s stuehus er opført
i 1850 og løbende restaureret,
kvægstald er opført i 1935, mal
kerum i 1967, værksted og lade i
1850 og roehus i 1967. Besætnin
gen består af 4 årsammekøer, 1
ungdyr og 4 slagtekalve af racen
SDM. Planteavlen er græs og til
eget brug. Der er 1 traktor.
FLÆSKEDALSVEJ 5, "FLÆSKEDAL", ØSTERMARIE, 3760 GUD
HJEM.
OVE SCHOW SØRENSEN, gård
ejer, født d. 11.09.1933, søn af
Augusta Maria og Niels Peder
Sørensen, gift d. 05.10.1957 med
Anny Bager, hjemmehjælper og
medhjælpende hustru, født d.
06.10.1938, datter af Ingeborg
Maria og Alfred Julius Bager.
Parret har børnene: Niels, født
d. 10.02.1958 og Merete, født d. 10.08.1961.
O.S.S. har været på Landbrugsskole. Han overtog ejendommen d. 15.04.1962 efter
Harry Mortensen.
Matr. nr. 132c m.fl. Ejendomsskyld 540.000. Grundskyld 131.000. Areal 28,3 ha., heraf
2,7 ha. skov og eng.
Stuehuset er opført i 1900 og løbende restaureret, kvægstald er opført i 1945, svinestald i 1974, svine- og kalvestald i 1948, lade i 1976, maskinhus i 1974 og der er
roehus. Besætningen består af 20 årskøer, 26 ungdyr og 8 slagtekalve af racen SDM og
RDM, desuden er der 2 årsammkøer, der leveres 400-500 slagtesvin om året. Plante
produktionens afgrøder er hvede, vårbyg, roer og græs. Der er 4 traktorer, 1 meje
tærsker, kornsilo og brændefyr. 1 skoledreng er medhjælper.

FLÆSEKDALSVEJ 6, "HØJVANG", 3751 ØSTERMARIE.
HJØRDIS MORTENSEN, gårdejer, født d. 30.07.1933, datter af Ingeborg og Charles
Glimberg, gift d. 30.05.1977 med Vilmer Mortensen, født d. 07.07.1931, død i 1988,
søn af Esther og Ejner Mortensen.
H.M. overtog ejendommen d. 01.11.1958 efter Munch.
Matr. nr. 184 m.fl. Ejendomsskyld 520.000. Grundskyld 131.000. Areal 8,6 ha. Der er
forpagtet 8 ha.
Stuehuset er løbende restaureret, svinestald er opført i 1967, maskinhus i 1965 og der
er 1 lade. Der er 1 traktor og combifyr.
FLÆSKEDALSVEJ 7, "LYKKENS
PRØVE", 3751 ØSTERMARIE.
PIA KORSNER, gårdejer, født d.
30.07.1953, datter af Åse og Sø
ren Korsner, samlever med Gorm
Christensen, lektor, født d. 31.
01.1947, søn af Elva og Peder
H.E. Christensen.
P.K. er adjunkt. Hun overtog
ejendommen d. 15.09.1990 efter
Emma og Karl Nielsen.
Matr. nr. 133 m.fl. Ejendoms-
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Stuehuset er opført i 1930 og er siden 1976 løbende restaureret, svinestald, garage og
hønsehus er opført i 1930. På gården er der 5 høns og 5 ænder og planteavlen består
af vårbyg og græs. Der er 1 traktor og man benytter maskinstation.

FÅREGÅRDSVEJ 2, "KIRKEBOGAARD", 3770 ALLINGE.
VERNER ARNFRED MOGENSEN,
gårdejer, født d. 16.04.1925, søn
af Timand Mogensen, gift d. 05.
1 1.1955 med Sonja Margrethe
Hansen, født d. 05.02.1934, dat
ter af Anna og Andreas Hansen.
Parret har børnene: Ib og Kurt,
født d. 03.08.1956, og Vagn, født
d. 04. 11.1962.
V.A.M. har en 5-årig landbrugs
faglig uddannelse. Han overtog ejendommen d. 15.08.1955 efter Peter Frigaard.
Ejendomsskyld 850.000. Grundskyld 164.000. Areal 16 ha., heraf 1 ha. skov. Der er
forpagtet 2,2 ha.
Stuehuset er selvbygget i 1963/64, svinestald i 1957, og der er stakhjælm og maskin
hus. Besætningen består af 60 solgte smågrise, 9 slagtesvin og 1 orne. Planteproduk
tionens afgrøder er vinterraps, vinterbyg og hvede. Der er 2 traktorer, korntørreri og
man benytter maskinstation.
FÅREGÅRDSVE3 2A, "PIHLSMINDE", OLSKER, 3770 ALLIN
GE.
KURT MOGENSEN, gårdejer,
født d. 03.08.1956, søn af Sonja
og Verner Mogensen, samlever
med Lone Bjerg sygeplejerske,
født d. 21.07.1958, datter af Em
my og Egon Bjerg. Parret har
sønnen Rasmus.
K.M. driver tømrerforretning.
Han overtog ejendommen d. 01.
07.1983 efter Thomsen.
Ejendomsskyld 280.000. Grundskyld 22.800. Areal 3,5 ha., heraf 1,37 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1881 og er restaureret i 1984. Planteproduktionens afgrøde er
raps.

FÅREGÅRDSVEJ 16, "ST. HALLEGAARD", 3770 ALLINGE.
STEFAN MORTENSEN, gårdejer,
født d. 06.02.1920.
S.M. har børnene: Pia, født i
1951, Mikkel, født i 1971 og
Rikke, født i 1973.
Han var på Tune Landbrugsskole
i 1943. Ejendommen blev over
taget i 1981 efter D.L.R.
Matr. nr. la m.fl. Areal 69 ha.,
heraf 19 ha. skov og græs. Der
er bortforpagtet 50 ha.
Stuehuset er opført i 1989, lade i 1982 og garage og maskinhus er totalrestaureret i
1982. Besætningen består af 3 heste. Der er korntørreri med varm luft og halmfyr til
bigballer.
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GADEBYVEJ 1, "GADEBYGAARD",
3751 ØSTERMARIE.
KARIN HAGEN OG JØRN CLAU
SEN, gårdejere.
Parret overtog ejendommen d.
01.07.1982 efter Sigrid Bøgeskov.
Ejendomsskyld 2.800.000. Areal
92 ha., heraf 12 ha. med anden
beplantning. Der er forpagtet 20
ha.
Besætningen består af slagtesvin.
Planteproduktionens afgrøder er
korn og frø.
Ud over denne gärd ejes og dri
ves: "Langensgaard", Stenbakkevej 13, 3751 Østermarie.
Ejendommen blev overtaget d.
01.08.1990 efter Ruth og Jørgen
Clausen.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal
20 ha.

GADEBYVEJ 3, "HJORTEGAARD", 3751 ØSTERMARIE.
HENNING PEDERSEN, gårdejer, omtales under Svanekevej 32, 3740 Svaneke.
Areal 38 ha.

GAMLEVÆLDEVEJ 21, "HULLEGAARD", ØSTERLARS, 3760
GUDHJEM.
TROELS RUNGE MADSEN, gård
ejer, født d. 06.05.1936, søn af
Helga V. og Holger Madsen, gift
d. 10.09.1983 med Laila Kjeld
sen, medhjælpende hustru, født
d. 17.03.1949. Parret har børne
ne: Ivan, født d. 01.05.1968,
Kim, født d. 27.06.1971, Irene,
født d. 09.07.1972, Karina, født

d. 09.11.1973, og Erik, født d. 08.01.1984.
T.R.M. har været i USA i 1 1/2 år samt på Lyngby Landbrugsskole. Han overtog ejen
dommen, der har været i slægtens eje siden 1904, d. 01.05.1975 efter sin far.
Ejendomsskyld 1.750.000. Areal 47,6 ha., heraf 6,5 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1882, og gennemgik restaurering i tiden 1975 til 1989, der er
kvægstald, svinestald, lade, maskinhus og gastæt silo. Besætningen består af 30 års
køer, 45 ungdyr og 10 slagtekalve af racen RDM, 3 årssøer, hvorfra der sælges 11
smågrise og leveres 9 slagtesvin om året, derudover er der høns og kalkuner. Plante
produktionens afgrøder er græs og roer. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo,
korntørreri med kold luft samt brændefyr. Man benytter lidt maskinstation.
T.R.M. ejer og driver også Ellebæk Hotel, Melstedvej 27, 3760 Gudhjem.
GAMLEVÆLDEVEJ 27, "GAMLEVÆLDEGAARD", 3760 GUDHJEM.
POUL DAM, gårdejer, født d. 26.03.1939, søn af Dagmar og Thorvald Dam.
P.D. har været på Lyngby Landbrugsskole. Han overtog ejendommen, der har været i
slægtens eje i 2 generationer, d. 01.05.1967 efter sin far.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 27 ha., heraf 2,8 ha. skov.
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Besætningen består af 600 slagtesvin. Planteproduktionens afgrøder er raps, hvede og
byg. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 2 kornsiloer, hvoraf den ene er tårnsilo, samt
korntørreri med varm luft. Man benytter lidt maskinstation.
GAMLEVÆLDEVEJ 29, "GAMLEVÆLDEGAARD", 3760 GUDHJEM.
GEORG SADOVA, gårdejer, født
d. 22.01.1932, søn af Anna og
Mikael Sadova, gift d. 31.12.1970
med Inge Nielsen, medhjælpende
hustru, født d. 07.05.1939, datter
af Dagny og Aage Nielsen. Par
ret har børnene: Karina, født d.
18. 04.1971 og Elisabeth, født d.
31. 05.1973.
G.S. har været på Kærhave
Landbrugsskole. Han overtog ejendommen d. 01.04.1963 efter Frede Anker.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 41 ha., heraf 4 ha. skov.
Stuehuset er opført ca. 1850, derudover er der svinestald, lade, maskinhus og gylle
tank. Besætningen består af 35 årssøer med en leverance på ca. 700 slagtesvin. Plan
teproduktionens afgrøde er raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og korntørreri med
varm luft.

GAMLEVÆLDEVEJ 31, "GAMLEVÆLDEGAARD", 3760 GUDHJEM.
FLEMMING BRANDT KOEFOED,
gårdejer, født d. 01.12.1957, søn
af Bodil og Niels Engel Koefoed,
samlever med Susanne K. Pouls
en, medhjælper, født d. 05.12.
1964, datter af Birgit og Arne
Poulsen. Parret har børnene: Fre
derik, født d. 28.03.1987, og Ca
milla, født d. 09.11.1989.
F.B.K. har grønt bevis fra Lyng
by Landbrugsskole. Han overtog ejendommen d. 20.07.1983 efter Bente Nørgaaard.
Ejendomsskyld 2.900.000. Grundskyld 333.200. Areal 34 ha., heraf tilkøbt 5,5 ha.
Stuehuset er opført i 1881. Driftsbygningerne består af svinestald, lade, maskinhus,
foderhus og 2 gylletanke. Besætningen består af 135 årssøer, hvorfra der sælges 500
smågrise og leveres 500 slagtesvin om året. Planteproduktionens afgrøder er vinter
hvede, vinterbyg og raps. Der er 2 traktorer og kornsilo. Man benytter lidt maskinstation. Ud over denne gård ejes og drives Smede vej 1.
GAMLEVÆLDEVEJ 33, "SANDEGAARD", 3760 GUDHJEM.
SVEND SKOVGAARD HANSEN,
gårdejer, født d. 23.08.1932, søn
af Marie og Johannes Hansen,
gift d. 26.05.1958 med Karen
Thorsen, ekspeditrice, født d.
28.06. 1936, datter af Edelborg
og Emil Thorsen. Parret har bør
nene: Vivi, født d. 24.02.1960,
Anne, født d. 05.05.1963, og Ste
en, født d. 23. 04.1969.
S.S.H. overtog ejendommen d. 01.04.1971 efter sin far.
Ejendomsskyld 1.550.000. Areal 43 ha., heraf 8,3 ha. skov og eng. Der er forpagtet 4,4
ha.
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Stuehuset er opført ca. 1716 og gennemgik restaurering i 1978, desuden er der kvæg
stald, svinestald, lade, maskinhus, 4 fodersiloer og gylletank. Gården drives som
hønseri med en beholdning på 7.000 høns og opdræt. Planteproduktionens afgrøder er
raps, hvede og byg. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, korntørreri med varm
luft. Man benytter lidt maskinstation.
GAMLEVÆLDEVEJ 38, "STRANDBYGAARD", 3760 GUDHJEM.
HELGE FOLKMANN, gårdejer,
født d. 11.01.1943, søn af Ellen
og Frederik Folkmann, gift d.
23.10.1971 med Patricia Helen
Dohm, medhjælpende hustru, født
d. 03.08.1948, datter af Helen og
Kenneth Dohm. Parret har børne
ne: Marianne, født d. 09.11.1973,
Susanne, født d. 20.01.1975,
Frank, født d. 11.03.1976 og Joanne, født d. 04.01.1984.
H.F. var på Lyngby Landbrugsskole i 1966/67. Han overtog ejendommen d. 01.10.1974
efter sin far.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 27,7 ha., heraf 4 ha. med anden beplantning.
Stuehuset er opført i 1840 og gennemgik restaurering i 1953, maskinhuset er opført i
1982 og der er foderhus. Besætningen består af 20 årskøer og 30 ungdyr af racen
SDM. Der er 2 traktorer. Man benytter maskinstation.

GAMLEVÆLDEVEJ 40, "STRANDBYGAARD", ØSTERLARS, 3760
GUDHJEM.
JENS OLUF MAEGAARD, gård
ejer, født d. 22.04.1932, søn af
Bodil Kristine og Hans Edvard
K. Maegaard, gift d. 27.08.1959
med Ruth Sode, medhjælpende
hustru, født d. 21.08.1932, dat
ter af Dagmar og Ove Sode. Par
ret har børnene: Margrethe, født
d. 07.02.1960, Hans Ove, født d.
25.06.1961, Kirsten, født d. 08.07.1962, og Irene, født d. 13.10.1968.
J.O.M. var på Ladelund Landbrugsskole i 1956/57. Han har været medlem af Allinge
Gudhjem Byråd siden 1982. Ejendommen, der har været i slægtens eje i 3 generatio
ner, blev overtaget d. 15.05.1960 efter hans forældre.
Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 40 ha., heraf 4 ha. skov og 2 ha. strand.
Stuehuset er opført i 1848 og løbende restaureret, kvægstalden blev i 1967 ombygget
til svinestald og samme år opførtes hønsehus og kornsiloer, hønsehuset blev i 1979
ombygget til fedesvinestald, laden er opført i 1989, maskinhus i 1969 og gylletank i
1988. Besætningen består af 2.800 slagtesvin. Planteproduktionens afgrøde er vinter
raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, korntørreri med varm luft og flisfyr. Der
benyttes medhjælp på deltid.
GAMLEVÆLDEVEJ 44, "GAMLEVÆLDEGAARD", ØSTERLARS, 3760 GUDHJEM.
HARRY LASSEN, gårdejer, født d. 12.03.1937, søn af Bodil og Hans Lassen, gift d.
19.02.1966 med Inge-Lise Mikkelsen, medhjælpende hustru, født d. 02.01.947, datter af
Hjørdis og Charles Mikkelsen. Parret har børnene: Anders, født d. 27.06.1966, og
Helle, født d. 31.08.1969.
H.L. driver maskinstation og har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog ejen
dommen d. 01.04.1964 efter sin far.
Ejendomsskyld 4.800.000. Areal 136 ha., heraf tilkøbt 53 ha. og der er 11,55 ha. skov.
Der er forpagtet 6 ha.
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opført ca. 1891 og blev restau
reret i 1970 og i 1976, svinestald
er opført i 1970, halmlader i
1972 og i 1989 og der er maskin
hus. Besætningen består af 500
slagtesvin. Planteproduktionens
afgrøder er hvede, raps, græs,
frø, ærter og vårbyg. Der er 3
traktorer, 1 mejetærsker, rende
graver, skårlægger, bigballepresser, slamsuger, plan- og tårnsilo,
korntørreri med kold og varm luft og halmfyr. På gården er der ansat 1 medhjælper.

GAMLEVÆLDEVEJ 46, "LOUSGAARD", ØSTERLARS, 3760
GUDHJEM.
HANS OVE MAEGAARD, gård
ejer, født d. 25.06.1961, søn af
Ruth og Jens Oluf Maegaard,
gift d. 26.05.1990 med Gitte
Kristensen, bankassistent, født
d. 23.07.1959, datter af Margit
og Henry Kristensen. Parret har
sønnen Mathias, født d. 24.07.
1991.
H.O.M. har grønt bevis og driftslederuddannelsen. Han overtog ejendommen d. 15.08.
1990 efter Orla Pedersen.
Ejendomsskyld 1.650.000.
Stuehus og maskinhus er opført i 1978. Driftsformen er udelukkende planteavl med
afgrøder af vinterhvede, vinterbyg og vinterraps. Der er 1 traktor, plansilo og korn
tørreri med kold luft.

GLAPPEVEJ 1, 3751 ØSTERMARIE.
SVEND AAGE HJORTH, gårdejer,
født d. 25.09.1961, søn af Martha
og Poul Hjorth.
S.Aa.H. er arbejdsmand. Han
overtog ejendommen, der har
været i slægtens eje i 4 genera
tioner, d. 01.11.1985 efter sin
far.
Stuehuset er opført i 1847. Be
sætningen består af 3 slagtesvin
og høns. Planteproduktionens afgrøde er vinterraps. Der er oliefyr.
GLAPPEVEJ 2, "GRYETSVANG",
3751 ØSTERMARIE.
OLE IPSEN, gårdejer, født d.
24.04.1956, søn af Inger Herdis
og Hans Peter Ipsen, gift d.
15.09.1984 med Jette Marcher,
medhjælpende hustru, født d. 06.
06.1964, datter af Inge Lise og
Svend Erik Marcher. Parret har
børnene: Irene, født d. 12.07.
1985, og Dorthe, født d. 21.043.
1987.
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0.1. overtog ejendommen d. 01.11.1979 efter Takmand.
Areal 2 ha. Gården er ca. 150 år gammel og løbende restaureret. Besætningen består
af 2 slagtekalve. Der er 1 traktor. Ud over denne gård ejes "Dyrstenhøj", Strangevej
9, på 9,9 ha. Denne ejendom er bortforpagtet.

GLAPPEVEJ 3, "RISENVANG", 3751 ØSTERMARIE.
GURLI JENSEN, gårdejer, født d. 27.03.1950, datter af Axel Jensen.
G.J. er ekspeditrice. Hun overtog ejendommen d. 22.06.1991 efter sin far.
Areal 11 ha.
GLAPPEVEJ 4, "AFTENLY",
3751 ØSTERMARIE.
HANS HENNING VOMB, gårdejer,
født d. 08.03.1938, søn af Hans
P. Vomb, gift d. 19.05.1962 med
Edith Johanne Jensen, medhjæl
pende hustru, født d. 06.05.1942,
datter af Mary og Kristian Jen
sen. Parret har børnene: Helle,
født d. 01.10.1963, Birthe, født
d. 17.06.1967, og Jette, født d.
13.12.1973.
H.H.V. er bestyrelsesformand for Østermarie Husmandsforening. Han overtog ejendom
men d. 01.04.1962 efter Bent Christensen.
Ejendomsskyld 1.240.000. Grundskyld 507.000. Areal 25 ha., heraf tilkøbt 14 ha. Der
er forpagtet 2,2 ha.
Stuehuset er opført i 1917 og løbende restaureret, kvægstald er opført i 1975, svinestald i 1970 og maskinhus i 1991. Besætningen består af 30 årskøer, 80 ungdyr og
1.200 slagtesvin. Planteproduktionens afgrøder er korn, græs, roer, hvede og byg. Der
er 2 traktorer, 1 mejetærsker og korntørreri med varm luft.
GLAPPEVEJ 6, "STENSVANG", 3751 ØSTERMARIE.
SVEND KOFOED, gårdejer, født d. 26.12.1949, søn af Valborg Mathia og Jens Edvard
Kofoed, gift d. 18.09.1976 med Ruth Merethe Kofoed, rengøringsassistent, født d.
15.12.1955, datter af Ruth Elly Ellinora og Anthon Andreas Kofoed. Parret har bør
nene: Marian, født d. 01.09.1974, Henrik, født d. 04.09.1978 og Johnny, født d. 11.06.
1982. S.K. er arbejdsmand. Han overtog ejendommen i august 1973 efter Kaj
Jespersen.
Ejendomsskyld 360.000. Areal 2,75 ha.
Stuehuset er opført i 1910 og løbende restaureret. Der er svinestald og maskinhus. På
gården er der 1 traktor.

GLAPPEVEJ 7, "TOPHJEM",
3751 ØSTERMARIE.
BIRGER SKOV, gårdejer, født d.
21.06.1945, søn af Ethel og Arne
Skov, gift d. 04.12.1965 med
Kirsten Hansen, pædagogmedhjæl
per, født d. 23.04.1945, datter
af Olivia og Aage Hansen. Par
ret har børnene: Susanne, født d.
14.04.1967, og Steffen, født d.
12.09.1968.
B.S. er vognmand. Han overtog
ejendommen, der har været i slægtens eje siden 1950, d. 01.05.1973 efter sin sviger
mor. Ejendomsskyld 370.000. Areal 2,1 ha.
Stuehuset er opført ca. 1924 og gennemgik restaurering i 1974/75. Der er hestestald
og lade. Planteavlen er græs. På gården er der 1 traktor, halmfyr og der anvendes
staldvarme til opvarmning af stuehuset.
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KAARE RIIS, gårdejer, født d.
12.10.1946, søn af Dagmar og
Hans Peter Riis, gift d. 01.08.1970
med Aase Høli Pedersen, lærer
vikar, født d. 02.08.1950, datter
af Magna og Jens Peter Peder
sen. Parret har børnene: Peter,
født d. 10.04.1975, og Jens, født
d. 24.06.1978. K.R. har grønt be

vis fra Dalum Landbrugsskole år
gang 1968/69. Han overtog ejen
dommen d. 01.08.1970 efter sin
far.Areal 38 ha., heraf tilkøbt
"Høilsminde" samt "Hjulmagergaard", beliggende Hentregårdsvej
10, og der er 6 ha. med anden
beplantning. Gården drives med
planteproduktion.
GODTHÅBSVEJ 67, "ENGLYST", 3751 ØSTERMARIE.
JENS CHRISTIAN NIELSEN, gårdejer, født d. 27.04.1957, søn af Gunhild og Vagn Ni
elsen. J.C.N. overtog ejendommen d. 10.08.1984 efter Egil Sonne Ibsen.
Ejendomsskyld 1.400.000. Grundskyld 158.900. Areal 18,3967 ha.
Stuehuset gennemgik restaurering i 1960 og igen i 1978/79, slagtesvinestald er opført i
1989, maskinhus i 1976, gylletank i 1982 og der er foderhus. Driftsformen er slagtesvineproduktion. Planteproduktionens afgrøder er raps og rajgræs. Der er 2 traktorer,
plansilo, korntørreri med kold luft samt halmfyr. Man benytter maskinstation og hjælp
fra 1 skoledreng.

GODTHÅBSVEJ 74, "ST. BAKKEGAARD", 3751 ØSTERMARIE.
CARSTEN RIIS, gårdejer, født d.
01.03.1945, søn af Margen og
Harald Riis, gift d. 04.10.1975
med Ruth Holm, ekspeditrice,
født d. 20.07.1947, datter af Kir
sten og Knud Holm. Parret har
børnene: Karin, født d. 24.08.
1976, og Lene, født 30.08.1980.
C.R. har taget driftslederkursus
på Lyngby Landbrugsskole. Han overtog ejendommen, der har været i slægtens eje si
den 1908, d. 01.01.1973 efter sin far. Ejendomsskyld 1.650.000. Areal 34 ha. Stuehuset
er opført ca. 1901, køkken er restaureret i 1975, badeværelse og nyt tag i 1987 og
loftsværelse i 1989. Sostald er opført i 1977, smågrisestald i 1990 og gylletank i 1982.
Besætningen består af 65 årssøer og der leveres 1.300 slagtesvin om året. Plantepro
duktionens afgrøder er vinterraps og ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansi
lo og korntørreri med varm luft. Man benytter maskinstation til gyllekørsel og halm
presning. Ud over denne gård ejes "Engvang", Godthåbsvej 65, 3751 Østeramrie, og 01.
01.1992 overtager han desuden "Gryet", Saltunavej 6, Østermarie, fra Ejner Hansen.

GRAMMEGÅRDSVEJ 4, "BRÆNDEGAARD", 3751 ØSTERMARIE.
KARSTEN WESTH, gårdejer, født d. 30.03.1959, søn af Hans Peter Westh, gift d. 03.
08.1986 med Vivi Pedersen, sygeplejerske, født d. 22.07.1958, datter af Aksel Peder
sen. Parret har børnene: Rikke, født d. 28.02.1984, og Line, født d. 09.11.1986.
K.W. var på Lyngby Landbrugsskole i 1981. Han overtog ejendommen d. 01.07.1982
efter Hans Åge Jensen.
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Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 64 ha., heraf tilkøbt 29 ha. Der er forpagtet 12 ha.
Stuehuset er opført før 1900 og gennemgik restaurering indvendig i 1982 og i 1986.
Svinestalde er opført i 1929, i 1972 og i 1984 og blev i 1990 renoveret med automa
tisk foderanlæg og spaltegulv, maskinhus opført i 1979, gylletank i 1990 og der er
foderhus. Besætningen består af 100 årssøer og der leveres 2.000 slagtesvin om året.
Planteproduktionens afgrøder er raps og græsfrø. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1
rendegraver, roeoptager, plansilo, korntørreri med varm og kold luft samt halmfyr
opført i 1986. Man benytter lidt maskinstation.
GUDHJEMVEJ 29, "SOLBORG",
3760 GUDHJEM.
EJGIL KOFOED JENSEN, gård
ejer født d. 25.08.1940, søn af
Asta og Ludvig Jensen, gift d.
03.08.1985 med Hanne Elise Tøttrup, musiklærer og organistvikar,
født d. 05.03.1953, datter af Inga
og Vagner Tøttrup. Parret har
børnene: Henriette Kofoed, født
d. 07.08.1969, Henriette Tøttrup,
født d. 28.07.1974, Terese, født
d. 21.04.1976, og Sandra, født d. 11.02.1986.
E.K.J. er graver. Han overtog ejendommen d. 01.04.1981 efter Karl Pedersen.
Ejendomsskyld 500.000. Areal 2,2 ha.
Stuehuset er opført i 1904 og gennemgik restaurering i 1981, kvægstald og lade er lige
ledes opført i 1904. Der er 1 traktor.
GUDHJEMVEJ 39, "LEHNSBJERGGAARD", 3760 GUDHJEM.
HANS CHRISTIAN CHRISTOF
FERSEN, gårdejer, født d. 21.
11.1925, søn af Kathrine og Chri
stian Adolf Christoffersen, gift
d. 24.10.1950 med Ruth Christen
sen, medhjælpende hustru, født
d. 08. 08.1928, datter af Maja
og Carl Christensen. Parret har
børnene: Bente, født 17.02.1951,
Niels Peter, født d. 03.05.1952,
død d. 01.01.1967, Else, født d. 03.05.1953, Dorte, født d. 08.04.1957, Helle, født d.
25.08. 1958, Mette, født d. 11.04.1960, Jørgen Henrik, født d. 05.11. 1963, og Kathri
ne, født d. 21.12.1964. R.C. var på Højskole i 1949.
H.C.C. driver maskinstation og har været på Haslev Højskole i 1947/48. Han overtog
ejendommen d. 21.09.1950 efter Harald Jensen.
Matr. nr. 59a. Ejendomsskyld 1.850.000. Grundskyld 133.000. Areal 15,1 ha., heraf til
købt 4,4 ha. og der er 2,2 ha. skov. Der er forpagtet 33 ha.
Stuehuset er opført i 1909 og løbende restaureret, desuden er der kvægstald, svinestald, lade og maskinhus. Besætningen består af 2 slagtekalve og 100 slagtesvin. Plan
teproduktionens afgrøder er raps, hvede, vinterbyg og frøgræs. På gården er der 11
traktorer, 3 mejetærskere og halmfyr. Der er ansat 6 medhjælpere.

GUDHJEMVEJ 44, "PÆREGAARD", ØSTERLARS, 3760 GUDHJEM.
KAJ GEORG SVENDSEN, gårdejer, født d. 09.07.1938, søn af Mary og Karl Th. Svend
sen, gift d. 20.03.1965 med Inge Kofod, medhjælpende hustru, født d. 10.04.1944,
datter af Astrid og Aage Hermann Kofod. Parret har børnene: Tina Irene, født d.
05.04.1970 og Kell-Ole, født d. 05.10.1974.
I.S. er om sommeren medarbejder på Tejn Røgeri.
K.G.S. har ligeledes arbejde om sommeren hos Tejn Røgeri. Han var på Lyngby
Landbrugsskole i 1960/61 og overtog ejendommen, der har været i slægtens eje i 2
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generationer, d. 01.02.1965 efter
sin far.
Matr. nr. 57a m.fl. Ejendomsskyld
1.150.000. Areal 31 ha., heraf
tilkøbt 2,8 ha. og der er 1 ha.
skov.
"Pæregaard"s stuehus er opført i
1853 og gennemgik restaurering i
1944, hvorefter det er løbende
restaureret, kostald er opført i
1949, hestestald i 1853, denne
blev ombygget til svinestald i
1964, og lader er opført i 1949 og i 1954. Der er bortforpagtet en kvote på 66.000 kg
mælk. Planteproduktionens afgrøder er byg, hvede og raps. Der er 2 traktorer, 1 me
jetærsker og combifyr. Man benytter lidt maskinstation.
GUDHJEMVEJ 49, ØSTERLARS, 3760 GUDHJEM.
JØRGEN JØRGENSEN, gårdejer, født d. 16.12.1942, søn af Alice og Ejner Jørgensen,
samlever med Liza Maas, ledende hjemmesygeplejerske, født d. 16.12.1946, datter af
Micha og Svend Maas.
J.J. overtog ejendommen d. 01.11.1982 efter Charles Mikkelsen.
Ejendomsskyld 450.000. Areal 6 ha.
Stuehuset er opført ca. 1938/39 og der er kvægstald og svinestald. Besætningen består
af 4 årskøer, 11 årssøer og der leveres 80/90 slagtesvin om året. Planteproduktionens
afgrøder er byg, hvede og raps. Der er 1 traktor. Man benytter lidt maskinstation.
GUDHJEMVEJ 50, "SKOVSHØJ", ØSTERLARS, 3760 GUDHJEM.
OLE HERTZ, gårdejer, født d. 06.11.1945, søn af Grethe Janus og Mogens Hertz, gift
i 1967 med Inge Lise Westmann, kunstmaler, født d. 16.09.1945, datter af Karen og
Gunnar Westmann. Parret har børnene: Karen, født d. 09.10.1972 og Emil, født d.
30.12.1977.
O.H. er Mag. scient. Han overtog ejendommen i 1971 efter K. Hansen.
Matr. nr. 7e. Ejendomsskyld 390.000. Grundskyld 15.100. Areal ca. 1,56 ha., heraf
tilkøbt 0,5 ha. Arealet er udlagt som frugtplantage og biavl.
Stuehuset er løbende restaureret, staldene er ombygget til biproduktion og arbejdsrum.
Der er ca. 1.000.000 bier til produktion af honning. Afgrøden er frugt og bær. Der er
1 traktor og varmepumpe.

GUDHJEMVEJ 51, "TORNBORG", 3760 GUDHJEM.
HANS HENNING PEDERSEN, gårdejer, født d. 25.03.1950, søn af Karen og Andreas
Pedersen, gift d. 14.06.1974 med Nina Elkær Hansen, sygeplejerske, født d. 16.02.1950, datter af Vibeke og Niels Elkær Hansen. Parret har børnene: Maria, Katrine og
Klaus.
H.H.P. er tømrer. Han overtog ejendommen d. 01.05.1986 efter Erik Madsen.
Stuehuset er opført i 1937 og restaureret i 1986.
GUDHJEMVEJ 52, "GADEGAARD", ØSTERLARS, 3760 GUDHJEM.
LARS OG PEDER FUNCH HANSEN, gårdejere.
L.F.H. er født d. 06.08.1958.
P.F.H. er født d. 08.01.1964.
Brødrene overtog ejendommen d. 01.05.1991 efter Knud Harrild, og gården drives som
I/S.
Matr. nr. 61a. Ejendomsskyld 1.100.000. Grundskyld 261.100. Areal 27 ha., heraf 3 ha.
skov. Jorden er bortforpagtet til Lehnsgaard.
Stuehuset, kvæg- og svinestalde er opført i 1700-tallet.
GUDHJEMVEJ 57, "HALLEGAARD", 3760 GUDHJEM.
JØRGEN JESPERSEN, gårdejer, født d. 03.12.1944, søn af Axel Jespersen, gift d.
07.09.1968 med Anne Berthelsen, bibliotekar, født d. 12.02.1945, datter af Palle
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Bertherlsen. Parret har børnene: Mikkel, Mads og Mathias.
3.J. er civilingeniør og miljøchef. Han overtog ejendommen d. 15.04.1975 efter Willy
Olsen.
Areal 4,8 ha. have og klippeløkke.
Stuehuset er opført ca. 1890 og gennemgik restaurering fra 1975 til 1980.
GUDHJEMVEJ 62, "KROGEGAARD", 3760 GUDHJEM.
JENS PIHL, gårdejer.
J.P. overtog ejendommen d. 01.08.1983.
Matr. nr. 6 og 87a. Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 37,7 ha.

HAVREHØJVEJ 1, "ST. ØLEGAARD", 3751 ØSTERMARIE.
HANS ØLEGAARD JENSEN,
gårdejer, født d. 05.12.1956, søn
af Thora og Hans Christian Jen
sen.
H.Ø.J. har grønt bevis fra Lyng
by Landbrugsskole. Han overtog
ejendommen, der har været i
slægtens eje i 300 år, d. 01.05.1989
efter sine forældre.
Ejendomsskyld 1.550.000. Areal
44 ha. Der er tilforpgatet 3 ha.
Stuehuset er opført i 1824 og løbende restaureret. Driftsbygningerne består af kvæg
stald, svinestald, lade, maskinhus, foderhus og gylletank. Besætningen består af 45
årskøer, 25 ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM samt 350 slagtesvin. Planteproduk
tionens afgrøder er raps, hvede og roer. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo
samt korntørreri med varm og kold luft. Man benytter maskinstation.

HAVREHØJVEJ 9, 3751 ØSTER
MARIE.
THOR LUND KURE, gårdejer,
født d. 17.12.1952, søn af Lilly
og Alfred Mathias Kure, gift d.
08.08.1987 med Ellen Mehl Augustesen, adjunkt, født d. 15.02.
1951, datter af Karen og Herluf
Augustesen. Parret har børnene:
Stine og Mathias.
T.L.K. overtog ejendommen i
1987 efter sin far.
Ejendomsskyld 1.400.000. Grundskyld 362.800 Areal 66,6 ha., heraf 9,5 ha. med anden
beplantning. Der er bortforpagtet 8 ha.
Stuehuset er opført i 1911 og siden pålagt nyt tag. Der er kvægstald, svinestald, lade
og maskinhus. Besætningen består af 10 årssøer, hvorfra der sælges 160 smågrise og
leveres ca. 50 slagtesvin om året, 12 årsammekøer, 12 ungdyr og 6 slagtekalve af
racen Limousine samt Oldenborg heste. Planteproduktionens afgrøder er ærter, græs,
vinterraps, hvede, og vinter- og vårby. Der er 3 traktorer, korntørreri, halmfyr og der
anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset. Man benytter maskinstation.
Ud over denne gård ejes og drives "Fredenslund", 3751 Østermarie.
Ejendomsskyld 760.000. Grundskyld 68.600. Areal 12,2 ha. Her er svinestald og lade.
HEDEBO VEJ 4, "HEDEBO", 3751 ØSTERMARIE.
KRISTIAN KORSGAARD, gårdejer, født d. 17.11.1929, søn af Marie Kristine og Kri
stian Hansen Kristensen, gift d. 18.05.1957 med Gudrun Kirsten Munk, født d. 29.08.
1935, datter af Augusta K. og Valdemar Otto Munk. Parret har børnene: Holger, født
d. 21.09.1959, Erik, født d. 24.04.1961, Birger, født d. 21.02.1964, og Ingrid, født d.
25.05.1969.
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Kristian Korsgaard var på Ham
merum Landbrugsskole i 1952/53.
Han overtog ejendommen d.
01.04. 1957 efter Jens Edvart
Jensen.
Ejendomsskyld 810.000. Areal 16
ha. Der er forpagtet 1,7 ha.
Stuehuset er opført i 1932 og er
sidst restaureret i 1978, desuden
er der kvægstald, lade, foderhus
og maskinhus. Besætningen består
af 18 årskøer og 20 ungdyr af bl.
race. Planteproduktionens afgrøder er hvede, raps, byg, roer og græs. Der er 3
traktorer. Man benytter maskinstation.
HELLIGDOMSVEJ 5, "RODHOLMSGAARD", ØSTERLARS, 3760
GUDHJEM.
ROBERT NIELSEN, gårdejer,
født d. 12.10.1953, søn af Ruth
og Poul Nielsen.
R.N. er vodbinder og har været
på Lyngby Landbrugsskole i
1974. Han overtog ejendommen
d. 15.10.1977 fra sin far. Nuvæ
rende ejer er 3. generation.
Areal 49,5 ha., heraf 2,8 ha.
med anden beplantning.
Stuehuset er opført i 1864, derudover er der kvægstald, lade og maskinhus. Besætnin
gen består af 50 årskøer og 50 ungdyr. Planteproduktionens afgrøder er rug, hvede,
byg, italiensk rajgræs og der dyrkes græs til dyrene. Der er 4 traktorer, 2 mejetær
skere, kornsilo og korntørreri med varm og kold luft.
HELLIGDOMSVEJ 10, "BAKKELY",
3760 GUDHJEM.
KNUD CHRISTOFFERSEN, gård
ejer, født d. 27.03.1923, søn af
Ellen Margrethe og Karl Emil
Christoffersen, gift d. 26.01.1952
med Kamma Hansen, medhjælpende
hustru, født d. 08.10.1926, datter
af Agnes Petra Kristina og Peter
Andreas Hansen. Parret har bør
nene: Gulla, Margrethe, født d.
13.04.1954, og Niels Andreas,
født d. 21.12.1959.
K.C. har været post og er kasserer i Kommunalbestyrelsen, i bestyrelsen for Hus
mandsforeningen og strandfoged. Han overtog ejendommen d. 20.02.1948 efter Aksel
Mortensen.
Ejendomsskyld 830.000. Areal 7,4 ha.,heraf tilkøbt 3,3 ha. Der er bortforpagtet 3,8 ha.
Stuehuset er opført ca 1860 og gennemgik restaurering i 1966/67, desuden er der kvæg
stald, svinestald , lade og maskinhus. Besætningen består af 1 årsko, 2 ungdyr, 2
slagtekalve, 2 årssøer, hvorfra der leveres 15 slagtesvin om året. Planteproduktionens
afgrøder er vinter- og vårbyg og hvede. Der er 2 traktorer, kornmagasin og oliefyr.
Man benytter maskinstation.

HENTREGÅRDSVEJ 8, "HENTREGAARD", 3751 ØSTERMARIE.
VAGN KUR, gårdejer, født d. 21.02.1918, søn af Mine og Niels Kure, gift i 1953 med
Ulla Olsen, medhjælpende hustru, født d. 24.09.1933, datter af Hjørdis og Poul Olsen.
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d. 07.03.1956, Gitte, født d. 05.
01.1959, Lene, født d. 10.11.1960,
Per, født d. 3.08.1963, og Susan
ne, født d. 22.09.1965.
Vagn Kure har været på Højskole
på Bornholm samt Korinth Land
brugsskole. Han har været i Land
boforeningen i ca. 30 år. Ejen
dommen blev overtaget d. 01.09.
1965 efter Andersen.
Ejendomsskyld 800.000. Areal
11,2 ha., heraf 2 ha. skov. Al jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er løbende restaureret, og der er kvægstald, svinestald, lade og maskinhus.
Besætningen består af 20 slagtesvin. Der er 2 traktorer.

HEROLDSVE3 1, "ST. RAVNSGAARD", 3751 ØSTERMARIE.
FREDE VALDEMAR PEDERSEN,
gårdejer, født d. 26.01.1920, gift
d. 30.06.1950 med Mary Margre
the Clausen, husmor, født d. 13.
03.1925. Parret har børnene: To
ve, født d. 18.03.1952, Kirsti,
født d. 29.05.1953 og Ingrid,
født d. 16.11.1957.
F.V.P. har været på Hillerød Høj
skole i 1939/40 og på Haslev
Landbrugsskole i 1946/47. Han overtog ejendommen d. 01.03.1964 efter Albert Peder
sen. Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 40 ha., heraf 6 ha. med anden beplanting. Der er
forpagtet 33 ha.
Stuehuset er opført ca. 1800 og løbende restaureret, kostalden er ombygget til svine
stald i 1979, der er 707 kvadratmeter svinestald, 265 kvadratmeter løsdriftsstald, lade
fra 1948, lade og maskinhus på 410 kvadratmeter og 2 hønsehuse. Besætningen består
af slagtesvin, der leveres ca. 325 stk. om året, samt 15-20 stk. fedekvæg af racen
Hereford. Planteavlen består af raps, hvede og vinterbyg. Der er 1 traktor, plansilo,
korntørreri med varm og kold luft og brændefyr.

HEROLDSVEJ 5, "KOFOEDGAARD", 3751 ØSTERMARIE.
CLAUS MUNCH CHRISTENSEN,
gårdejer.
Areal 120 ha., heraf 30 ha. skov.

HJORTEVEJ 2, "AAGAARD", ØSTERLARS, 3760 GUDHJEM.
JENS OVE SODE KOFOED, gårdejer, født d. 29.08.1952, søn af Ester og Anton Sode
Kofoed, gift d. 03.02.1979 med Kirsten Lund, overlærer, født d. 16.03. 1956, datter af
Julie og Arne Lund. Parret har børnene: Julie, født d. 14.10.1980, og Johan, født d.
17.05.1984.
J.O.S.K. var på Høng Landbrugsskole i 1971/72. Han overtog ejendommen d.
01.07.1975 efter sin far.
Matr. nr. 43a m.fl. Ejendomsskyld 1.400.000. Grundskyld 280.900. Areal 34,8 ha., heraf
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tilkøbt 13,8 ha. og der er 1 ha.
eng og 1/2 ha. skov. Der er forpagtet 5,5 ha.
"Aagaard"s stuehus er opført i
1896, svinestald i 1900, denne
gennemgik renovering i 1972 og i
1987, maskinhus er opført i 1900
og gylletank i 1986. Besætningen
består af 2 heste samt 110 års
søer, hvorfra der sælges 2.000
smågrise og leveres 200 slagte
svin om året. Planteproduktio
nens afgrøder er raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 4 tårnsiloer og
korntørreri med kold og varm luft. 1 skoledreng er medhjælper.

HJORTE VEJ 4, "HJORTEGAARD",
ØSTERLARS, 3760 GUDHJEM.
LEIF GLUD PEDERSEN, gård
ejer, født d. 13.10.1936, søn af
Theodor Pedersen, gift d. 04.06.
1960 med Annalise Christoffer
sen, sygeplejerske, født d. 04.
02.1933, datter af Chr. Christof
fersen. Parret har børnene:
Kurt, født d. 21.04.1961, Stig,
født d. 22. 05.1962, Bjarne, født
d. 24.03.1965 og Marianne, født
d. 30.11.1967.
L.G.P. overtog ejendommen d. 01.05.1966 efter sin far.
Ejendomsskyld 650.000. Areal 5,2 ha.
Stuehuset er opført i 1913 og der er kvægstald og hestestald.
Sønnerne driver "Hjorthøj", Hjortevej 5, 3760 Gudhjem.
HJORTEVEJ 7, "LÆRKESHØJ",
3760 GUDHJEM.
KELD ANDERSEN, gårdejer,
født d. 05.05.1959, søn af Vera
og Svend Åge Andersen.
K.A. har taget driftslederuddan
nelse og er medlem af bestyrel
sen for Østerlars Husmandsfor
ening. Han overtog ejendommen
d. 01. 03.1988 efter Arne Morten
sen.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal
37,1 ha., heraf 1,5 ha. eng og sø.
Der er forpagtet 30 ha. Stuehuset er opført i 1916 og blev restaureret i 1972, kvæg
stald er opført i 1979 og blev tilbygget i 1990, laden er opført i 1985, maskinhus i
1976 og gylletank i 1988. Besætningen består af 60 årskøer, 60 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM. Planteavlen består af grovfoder til køer og opdræt samt hvede
til salg. Der er 3 traktorer, grønthøster, roeoptager, sprøjte og presser. Man benytter
fremmed arbejdskraft og maskinstation.

HJORTEVEJ 11, "ROSENHØJ", ØSTERLARS, 3760 GUDHJEM.
HANS VILHELM NIELSEN, gårdejer, født d. 04.04.1926, søn af Ingeborg Kirstine og
Mathias Peter Nielsen, gift d. 04.12.1948 med Kirsten Marie Knudsen, født d. 04.08.
1922, død d. 26.10.1985, datter af Dagny og Karl Knudsen. Parret har sønnen Svend
Erik, født d. 21.01.1951.
H.V.N. er arbejdsmand. Han overtog ejendommen d. 01.12.1948 efter sin svigerfar.
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Ejendomsskyld 590.000. Areal 5,5
ha.
"Rosenhøj"s stuehus er opført i
1915 og restaureret i 1980 og
der er kvægstald, svinestald, lade
og maskinhus. Driftsformen er
planteavl med afgrøder af raps
og hvede. Der er 4 traktorer, 1
mejetærsker og kornloft.

HJORTEVEJ 13, "SØBORG",
3760 GUDHJEM.
KARSTEN ANDEREN, gårdejer,
født d. 16.06.1965, søn af Vera
og Svend Age Andersen, samle
ver med Stina Christensen, land
brugsmedhjælper, født d. 09.06.
1972, datter af Ulla og Torben
Christensen.
K.A. er driftsleder, han har væ
ret på Kærhave Landbrugsskole i
1984/85 og Lyngby Landbrugs
skole i 1989/90. Han overtog ejendommen d. 01.10.1990 efter Hans Hansen.
Ejendomsskyld 370.000. Grundskyld 62.000. Areal 9,4 ha. Der er bortforpagtet 8 ha.
Stuehuset er opført i 1915 og løbende restaureret, kvægstald er opført i 1915, lade i
1951 og der er garage. Besætningen består af slagtesvin, der leveres 20-25 om året.
Planteproduktionens afgrøder er hvede og byg. Der er 1 traktor.
HØJAGREVEJ 1, "BIRKESMINDE",
ØSTERLARS, 3760 GUDHJEM.
THORVALD CHRISTENSEN, gård
ejer, født d. 28.10.1919, søn af
Kristine og Christian Christensen,
gift d. 21.08.1971 med Yrsa Hil
da Christensen, arkivar, født d.
15.06.1927. Parret har børnene:
Ingelise, født d. 17.06.1940, og
Lone, født d. 20.07.1940.
T.C. har været elev på Hvidkilde
Landbrugsskole. Han overtog
ejendommen, der har været i slægtens eje i 3 generationer, d. 01.11.1980 efter Peder
sen. Ejendomsskyld 380.000. Areal 0,27 ha.
Der er stuehus, kvægstald og svinestald.

JÆTTEBROVEJ 1, "DÆKKEGAARD", 3751 ØSTERMARIE.
BODIL DAMGAAARD, gårdejer,
født d. 05.09.1962, datter af
Mads Damgaard, gift d. 29.12.
1987 med Ivar Frederiksen, fi
sker, født d. 27.02.1951, søn af
Henny Frederiksen. Parret har
børnene: Karina, født d. 20.07.
1988, og Kristian, født d. 27.07.
1990.
B.D. er trimmedame. Hun over-
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Ejendomsskyld 820.000. Areal 17 ha.
Gården er genopbygget i 1933 efter brand og stuehuset er restaureret i 1986. Kvæg
stalden bliver benyttet til lagerplads og svinestalden er ombygget til løsdriftsstald.
Planteproduktionens afgrøde er raps. Der er 1 traktor samt nødvendige maskiner til
markdrift.

KILDESGÅRDSVE3 32, "VED
BÆKKEN", OLSKER, 3770 AL
LINGE.
POUL ERIK JENSEN, gårdejer,
født d. 23.11.1944, søn af Margit
og Knud Jensen, gift d. 12.10.1968
med Birthe Hansen, født d. 05.
12.1946, datter af Inga og Kaj
Hansen.
Parret har børnene: Lone, født d.
09.04.1970 og Mette, født d. 05.
06.1973.
P.E.J. er tømrer. Han overtog ejendommen d. 01 .07.1985 fra sine forældre.
Areal 15 ha., heraf tilkøbt 3,5 ha. og der er 0,5 ha. med anden beplantning.
Stuehuset er opført i 1929 og gennemgik restaurering i 1987 og der er svinestald og
lade. Besætningen består af 12 får og 4 årssøer, der leveres 80 slagtesvin om året.
Der er 1 traktor og man benytter maskinstation.
KILDESGÅRDSVEJ 34, "SVEJBJERG", OLSKER, 3770 ALLIN
GE.
JIM HALTOUG SOMMER, født
d. 30.10.1963, søn af Vibeke og
Hans Erik Sommer, gift d. 26.03.
1983 med Charlotte Valgren,
født d. 22.01.1964, datter af
Ulla og Bent Valgren. Parret har
børnene: Henriette, født d. 02.
05.1985, Heidi, født d. 02.08.
1987 og Linette, født d. 09.03.
1990. J.H.S. er selvstændig vognmand. Han overtog ejendommen d. 01.07.1988 efter
Poul Erik Jensen.
Matr. nr. 26i og 27p. Ejendomsskyld 550.000. Grundskyld 55.200. Areal 3,2 ha.
Stuehuset er opført i 1929 og løbende restaureret og kvægstald og udhus er opført i
1929. Besætningen består af 3 årskøer, 2 ungdyr og 1 slagtekalv af racen Limousine.
Planteavlen er græs. Der er 2 traktorer.

KILDEVANGSVEJ 3, "SOLTOFTE",
VED ØLENE, 3751 ØSTER MARIE.
VAGN ERLING JØRGENSEN,
gårdejer, født d. 28.12.1936, søn
af Ella Christina og Niels Peter
Jørgensen, gift d. 07.05.1960
med Inger Birthe Jørgensen, køk
kenassistent, født d. 25.06.1941,
datter af Anny Johanne og Willy
Johannes Jørgensen. Parret har
børnene: Kathe, født d. 31.01.1962,
Anja, født d. 18.08.1964, Joan,
født d. 21.04.1969, Pia, født d. 28.01.1972 og Brian, født d. 15.02.1975.
V.E.J. er assurandør. Han overtog ejendommen d. 01.07.1973 efter Hans Dahl.
Ejendomsskyld 670.000. Grundskyld 59.400. Areal 13,8 ha., heraf ca. 5 ha. krat, mose
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og eng. Der er bortforpagte! a 8,8 ha. avlsjord.
Stuehuset har gennemgået restaurering i 1975. Der er 1 traktor, halmfyr, genindvin
ding af varme til stuehus og pejs og brændeovn med vandtank.
KIRKEBYVEJ 19, "KIRKEBYGAARD", 3751 ØSTERMARIE.
HANS VIEKÆR, gårdejer, født d.
16.08.1938, søn af Krestine og
Karl Villum Christoffersen.
H.V. har været på Malling Land
brugsskole. Han overtog ejendom
men d. 15.02.1966 efter Harriet
Pedersen.
Areal 17,4 ha.
Stuehuset er opført i 1918, svinestald i 1966 og der er kalvestald,
lade og maskinhus. Besætningen består af 4 slagtekalve, 30 slagtesvin og 7 heste med
føl. Planteproduktionens afgrøder er hvede, vinterbyg og græs. Der er 1 traktor, 1
mejetærsker og oliefyr. Man benytter maskinstation.
KIRKEBYVEJ 20, "HALSEGAARD", 3751 ØSTERMARIE.
STEEN JENSEN, gårdejer, født d. 04.08.1944, søn af Grethe og Ejner Jensen, gift d.
16.09.1967 med Annie Kure, medhjælpende hustru, født d. 19.11.1944, datter af Ester
og Hans Olaf Kure. Parret har børnene: Mette, født d. 03.05.1967, Lone, født d. 02.
04.1970, og Lasse, født d. 29.05.1975.
S.J. har grønt bevis. Han er i bestyrelsen for Husmandsforeningen og i bestyrelsen for
kvægslagteriet i Slagelse. Ejendommen, der har været i slægtens eje i 2 generationer,
blev overtaget d. 26.10.1987 efter Thorkild Hansen.
Ejendomsskyld 1.650.000. Grundskyld 210.500. Areal 19,5 ha.
Der er gylletank og gastæt silo. Besætningen består af 230 årssøer og man benytter
fremmed arbejdskraft. Datteren Mette Jensen, gift med Morten Jørgensen, bor på
gården.
KIRKEBYVEJ 29, "BUSKESMIN
DE", 3751 ØSTERMARIE.
VAGN SKOVGAARD JENSEN,
gårdejer, født d. 29.03.1932, søn
af Elise og Olaf Jensen, gift d.
20.12.1955 med Ruth Elisabeth
Kofoed, medhjælpende hustru,
født d. 19.09.1934, datter af
Inge Elisabeth og Chr. Sode Ko
foed. Parret har børnene: Lene
Elisabeth, født d. 02.02.1958,
Bjarne, født d. 03.04.1960 og
Birte, født d. 08.10.1962.
V.S.J. overto ejendomen d. 06.12.1955 efter Carlo Svendsen.
Ejendomsskyld 330.000. Grundskyld 57.100. Areal 8 ha., heraf tilkøbt 1,7 ha. Der er
lidt skov og eng.
Stuehuset er pålagt nyt tag i 1967 og gennemgik restaurering i 1979 og der er kvæg
stald og svinestald. Besætningen består af 8 ungdyr og der sælges 22 smågrise om
året. Planteproduktionens afgrøder er hvede og græs.
KIRKEBYVEJ 38, "SKOVHAVE", 3751 ØSTERMARIE.
JOHANNES BIRCH ANDERSEN, gårdejer, født d. 27.11.1940, søn af Magda og Johan
nes Chr. Andersen, gift d. 15.08.1967 med Solveig Hansen, medhjælpende hustru, født
d. 03.08.1943, datter af Edith og Thomas Hansen. Parret har børnene: Lars Christian,
født d. 03.02.1968, og Niels Erik, født d. 10.10.1969.
J.B.A. er medlem af bestyrelsen for Bornholms Andels Mejeri, i Husmandsforeningen
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og i Husmands Kreaturforsikrin
gen. Han overtog ejendommen,
der har været i slægtens eje i 3
generationer, d. 31.12.1965 efter
sin far.
Ejendomsskyld 1.350.000. Grund
skyl 95.100. Areal 23 ha., heraf
tilkøbt 13 ha.
"Skovhave"s stuehus er opført i
1943 og løbende restaureret,
kvægstalde er opført i 1964 og i
1979, svinestald i 1972, roehus i
1968/69, maskinhus i 1970 og der er gastæt silo. Besætningen består af 30 årskøer, 35
ungdyr og 5 slagtekalve af racen Jersey samt 1.000 slagtesvin på årsbasis. Plantepro
duktionens afgrøder er hvede, byg, roer og græs. Der er 2 traktorer, halmfyr og der
anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset.
KIRKEBYVEJ 39, "ELLESGAARD",
3751 ØSTER MARIE.
TORBEN SVENDSEN, gårdejer,
født d. 17.02.1951, søn af Elly
og Svend Aage Svendsen, gift d.
15.11.1975 med Birthe Lodahl,
kontorassistent, født d. 14.01.
1950, datter af Johanne og Pe
der Lodahl. Parret har børnene:
Jacob, født d.20.04.1976, Thomas,
født d. 10.09.1979, og Mette,
født d. 12.04.1981.
T.S. er planteavlstekniker og driver maskinstation fra gården. Han overtog ejendommen, der har været i slægtens eje i 3 generationer, d. 01.04.1980 efter sin far.
Ejendomsskyld 3.350.000. Grundskyld 472.500. Areal 66 ha., heraf tilkøbt 35 ha. og der
er 11 ha. med skov. Der er forpagtet 40 ha.
Stuehuset er opført i 1990, svinestalde i 1925, i 1980, i 1985 og i 1988, lade i 1990,
maskinhus i 1982 og der er 2 gastætte siloer og 2 gylletanke. Besætningen består af
190 årssøer, hvorfra der sælges 600 smågrise og leveres 3.600 slagtesvin om året.
Planteproduktionens afgrøder er hvede, vinterbyg og raps. Der er 2 traktorer, 1 meje
tærsker og plansilo. På gården er der ansat 2 medhjælpere og 1 fodermester.
KIRKEBYVEJ 54, "RANDKLØVEGAARD", 3751 ØSTERMARIE.
GUNNAR PETER HANSEN, gård
ejer, født d. 12.03.1950, søn af
Hedvig og Helge Hansen, gift d.
12.08.1972 med Hanne Birgit Bid
strup, sygehjælper, født d. 12.05.
1950, datter af Hjørdis og Villy
Bidstrup. Parret har børnene:
Christian, født d. 15.12.1972,
Anders, født d. 01.07.1976, og
Bettina, født d. 09.11.1986.
G.P.H. overtog ejendommen d. 01.03.1972 efter Hans Andreas Sonne.
Ejendomsskyld 2.000.000. Grundskyld 569.500. Areal 56,7 ha., heraf 6,6 ha. skov. Der
er forpagtet 13,2 ha.
Stuehuset har gennemgået restaurering i 1982/84, og der er svinestald, lade og maskin
hus. Driften kører med en svinebesætning. Planteproduktionens afgrøder er frø, ærter,
hvidkløver, byg, hvede, vinterbyg og raps.
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KIRKESKOLEVEJ 9, "NØRRE ELLEBYGAARD", ELLEBY, 3751
ØSTER MARIE.
ANDERS KOFOED, gårdejer,
født d. 22.04.1957, søn af Bodil
og Kaj Kofoed.
A.K. overtog ejendommen d. 01.
01.1988 efter sin far.
Matr. nr. 70a m.fl. Ejendomsskyld
1.300.000. Grundskyld 228.900.
Areal 29,8 ha., heraf 3,3 ha.
skov, vej og have.
Stuehuset er opført i 1911 og løbende restaureret, kvægstald, svinestald, maskinhus og
roehus er opført i 1971 og fedestald i 1961. Besætningen består af 20 årskøer, 22 ung
dyr og 2 slagtekalve af racen RDM, og der er 25 årssøer og leveres 500 slagtesvin om
året. Planteproduktionens afgrøder er vinter- og vårbyg, vinterhvede, roer og raps.
Der er 3 traktorer og rørmalkningsanlæg. Man benytter maskinstation.
Ud over denne gård ejes og drives Kirkeskolevej 11.
Matr. nr. 69a m.fl. Areal 29,531 ha. Ejendomsskyld 900.000. Grundskyld 203.700.
Der er stuehus, kostald fra 1955 og svineshus. Gården er lagt ind under "Nørre
Ellebygaard".
KIRKESKOLEVEJ 16, "THORKILDSMINDE", 3751 ØSTERMARIE.
HENNI NIELSEN, gårdejer, født
d. 08.12.1921, datter af Jenny
og Ludvig Hansen, gift d. 27.12.
1941 med Ahlman Nielsen, født
d. 16.08.1908, død i 1989, søn af
Marie og Julius Nielsen. Parret
har børnene: Lillian, født d. 30.
01.1942, Etly, født d. 30.06.1943,
Rita, født d. 28.12.1944 og Keld,
født d. 17.03.1953. A.N. overtog ejendommen i 1937 efter sin far.
Matr. nr. 161 m.fl. Ejendomsskyld 560.000. Grundskyld 98.200. Areal 12,6 ha. Der er
forpagtet 11,6 ha.
Stuehuset er opført i 1900 og løbende restaureret, kvægstald er opført i 1900 og lade
og maskinhus i 1958. Der er 1 traktor.

KJELDSEBYVEJ 1, "HØJBO",
ØSTERLARS, 3760 GUDHJEM.
SVEND ANDERSEN, gårdejer,
født d. 29.05.1930, søn af Gerda
og Anton Andersen, gift d. 24.
04.1954 med Edith Hansen, med
hjælpende hustru, født d. 11.07.
1934, datter af Anne og Thorvald
Hansen. Parret har børnene: Lil
lian, født d. 10.04.1955, Torben,
født d. 20.06.1958, og Vivi, født
d. 28. 11.1960.
S.H. har været rutebilschauffør i ca. 40 år. Han overtog ejenommen d. 15.08.1961
efter Karl Andersen.
Matr.nr. 24f m.fl. Ejendomsskyld 600.000. Grundskyld 66.700. Areal 6,2 ha., heraf 0,39
ha. skov.
Stuehuset er opført i 1930/31, senere restaureret og tilbygget. Der er kvægstald, svi
nestald og maskinhus. Gården drives som hønseri. Planteproduktionens afgrøde er vin
terbyg. Der er 1 traktor og oliefyrtil opvarmning. Man benytter lidt maskinstation.
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KJELDSEBYVEJ 2, "KJELDSEBYGAARD", ØSTERLARS, 3760
GUDHJEM.
ANDERS LASSEN, gårdejer, født
d. 27.06.1966, søn af Ingelise og
Harry Lassen.
A.L. har grønt bevis fra Kærhave
Landbrugsskole og Lyngby Land
brugsskole. Han overtog ejendom
men d. 01.05.1987 efter Jørn
Thorsen Nordholt.
Ejendomsskyld 2.600.000. Areal
69 ha., heraf tilkøbt 27 ha. og der er 3 ha. skov. Der er forpagtet 3 ha.
Stuehuset er opført i 1870 og gennemgik restaurering i 1990. Driftsbygningerne består
af svinestald, lade og maskinhus. Driftsformen er udelukkende planteavl med afgrøder
af vinterhvede, vinterraps, maltbyg, ærter, majroer og vinterbyg. Der er 2 traktorer,
staldgødningsspreder, plansilo, korntørreri med kold luft og brændefyr. Man benytter
maskinstation.
I april 1991 købte A.L. nabogården Kjeldsebyvej 6, Østerlars, 3760 Gudhjem. I oktober
1991 solgte han bygningerne fra denne ejendom. Jorden, 23 ha., er lagt ind under
"Kjeldsebygaard".
KJELDSEBYVEJ 14, "0. KJELD
SEBYGAARD", ØSTERLARS,
3760 GUDHJEM.
NIELS MUNCH, gårdejer, født d.
12.08.1957, søn af Birte og Hel
mer Munch, gift d. 10.06.1989
med Ellen Marie Nielsen, hushold
ningslærer, født d. 19.05.1961,
datter af Anna og Frode Niel
sen. Parret har sønnen Nikolaj,
født d. 12.04.1991.
N.M. er chauffør og har det
grønne bevis fra Lyngby Landbrugsskole. Han overtog ejendommen, der har været i
slægtens eje i 3 generationer, d. 01.04.1990 efter sin far.
Ejendomsskyld 1.700.000. Der er tilkøbt ca. 42 ha. og der er 3,8 ha. skov, samt tilforpagtning af 30 ha.
Stuehuset er opført i 1756 og der er kvægstald, svinestald, lade, maskinhus og gastæt
silo. Driftsformen er planteavl og afgrøden består af vinterbyg, hvede, maltbyg, vin
terraps og rajgræs. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, korntørreri med varm
og kold luft. Man benytter maskinstation.
Ud over denne gård ejes og drives Nybrovej 25, Østerlars.
KLEMENSKER VEJ 30, "SKOVS
HOLM", 3760 GUDHJEM.
NINA MARIE OLSEN, gårdejer,
født d. 15.06.1950, datter af
Karl Anker Hansen, gift d. 13.
04.1976 med Knud Ejler Olsen,
truckfører, født d. 20.05.1952,
søn af Alfred Lars Peter Olsen.
Parret har børnene: Anie, født d.
11.06.1977, Nicolaj, født d. 24.
02.1979, Marie Kirstine, født d.
16.04.1980, og Kathrine, født
d. 16.08.1983. N.M.O. er sygehjælper. Hun var på Lyngby Landbrugsskole i 1973/74 og
er formand for Rø Husmandsforening. Ejendommen, der har været i slægtens eje i 4
generationer, blev overtaget d. 01.07.1974 efter Alfred. L.P. Olsen.
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Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 11,5 ha., heraf 0,5 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1850 og gennmgik restaurering udvendig i 1959 og indvendig i
1975, svinestald er opført i 1977. Driftsformen er planteavl med afgrøder af vinter
raps og hvede.
KLEMENSKERVEJ 34, "PILEVANG", RØ, 3760 GUDHJEM.
LAUGE SCHOU, gårdejer, født
d. 22.02.1926, søn af Inga og
Anker Kofoed Schou, gift d. 22.
02.1950 med Erna Jakobsen, hus
mor, født d. 16.12.1924, datter
af Karen og Jørn Jakobsen. Par
ret har datteren: Hanne, født d.
24. 07.1960.
L.S. er pelsdyrsavler. Han over
tog ejendommen d. 15.04.1961
efter Ellen Holm. Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 17,9 ha., heraf tilkøbt 11,3 ha., der
er 2 ha. med anden beplantning. Derudover er der forpagtet 6 ha.
Stuehuset gennemgik restaurering i 1975 og der er kvægstald, lade, maskinhus og gyl
letank. Besætningen består af 10 årsammekøer, 6 ungdyr og 6 slagtekalve af racen
Charolaise, desuden drives minkfarm med 1.200 tæver og 5.400 dyr ialt. Planteavlen
består af hvede, byg og raps. Der er 2 traktorer og korntørreri med kold luft. Man
benytter maskinstation og der er ansat 1 medhjælper.
KLEMENSKERVEJ 58, "NYGAARD", 3760 GUDHJEM.
HANNE OG NIELS A. MUNCH,
gårdejere.
H.M. er født d. 27.12.1953 og
datter af Hansine og Villy Peder
sen, gift d. 12.04.1979 med
N.A.M. født d. 12.12.1953, søn
af Edith og Hans A. Munch.
Parret har børnene: Claus, født
d. 17.02. 1971, Karina, født d.
16.01.1978, Christina, født d.
03.05.1981, og Kristian, født d. 28.09.1986.
H.M. er lønassistent. N.A.M. er pedel og har det grønne bevis.
Ægteparret overtog ejendommen d. 01.09.1984 efter Margit og Åge Nielsen.
Ejendomsskyld 530.000. Areal 13,6 ha., heraf 1,6 ha. med anden beplantning. Der er
forpagtet 25 ha.
Stuehuset er opført i 1921, kvægstald og svinestald i 1947 og lade i 1967. Besætningen
består af 12 årsammekøer, 12 ungdyr og 4 slagtekalve af racen Hereford. Plantepro
duktionens afgrøder er hvede, raps, byg, frøgræs, roer, lucerne og græs. Der er 2
traktorer og 1 mejetærsker.

KOBBEVEJ 1, "DAMSMINDE",
ØSTERLARS, 3760 GUDHJEM.
SVEND AAGE MADSEN, gårdejer,
født d. 07.06.1936, søn af Hedvig
og Ove Madsen, gift d. 26.04.1959
med Sanna Krøier, hjemmehjæl
per, født d. 11.09.1938, datter af
la og Thrvad Krøier. Parret har
børnene: Carsten, født d. 13.04.
1960, Karin, født d. 17.06.1962,
og Dorte, født d. 23.05.1973.
S.Aa.M. er husbondafløser og han
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var på Haslev Landbrugsskole i 1958/59. Han overtog ejendommen d. 01.11.1960 efter
Poul Kure.
Ejendomsskyld 660.000. Areal 1,1 ha.
Stuehuset er restaureret i 1976 og der er kvægstald, svinestald, lade og maskinhus.
Planteproduktionens afgrøder er hvede og lucerne. Der er 2 traktorer. Man benytter
lidt maskinstation.

LINDESKOVVEJ 11, "OFFERGAARD", RØ, 3760 GUDHJEM.
FLOYD KOFOED HANSEN, gård
ejer, født d. 20.07.1958, søn af
Hans Hansen.
F.K.H. har grønt bevis. Han over
tog ejendommen d. 01.04.1985
efter Holger Funck.
Areal 62 ha., heraf 5 ha. skov.
Der er forpagtet 1,5 ha.
Stuehuset er opført i 1911 og der
er svinestald, lade og maskinhus.
Besætningen består af 80 årssøer og der sælges 1.600 smågrise om året. Planteproduk
tionens afgrøder er vinter- og vårbyg, vinterraps, vinterhvede, frøgræs og ærter. Der
er 2 traktorer, kornsilo og korntørreri med varm og kold luft. Man benytter lidt ma
skinstation.
LINDESKOVVEJ 12, "LINDERUP",
RØ, 3760 GUDHJEM.
ASGER HANSEN, gårdejer, født
d. 24.07.1964, søn af Agnethe og
Anker Hansen.
A.H. er kommunalarbejder, næst
formand for Husmandsforeningen
og han har det grønne bevis.
Han overtog ejendommen, der
har været i slægtens eje i 3
generationer, d. 01.01.1985 efter
sin far.
Areal 4 ha.
Der er stuehus, kvægstald, lade og maskinhus. Besætningen består af 12 slagtekalve.
Planteproduktionens afgrøder er byg, roer og græs. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker
og man benytter lidt maskinstation.
LINDESKOVVEJ 15, "LINDEHØJ", RØ, 3760 GUDHJEM.
BENTE PEDERSEN, gårdejer, født d. 27.12.1940, datter af Karen og Poul Andersen,
gift d. 02.02.1980 med Svend E. Nielsen, bager, født d. 19.10.1939, søn af Marie
Parret har børnene: Kristina Pedersen, født i 1969, Carsten Nielsen, født i 1972 og
Jørgen Henry Pedersen, født i 1973.
B.P. er hjemmehjælpsleder og medlem af Amtsprogramrådet. Hun overtog ejendommen
d. 01.01.1983 efter sin far.
Ejendomsskyld 400.000. Areal 5,9 ha., der er fredsskov på en del af arealet.
Der er stuehus, kvægstald til hjorte, lade, maskinhus og foderhus. Besætningen er
dådyr. Planteavlen er korn. Der er 1 traktor og man benytter delvis maskinstation.
LINDESKOVVEJ 16, "LINDEVANG", RØ, 3760 GUDHJEM.
CARSTEN KOFOED, gårdejer, født d. 14.07.1969, søn af Astrid og Mogens Kofoed,
samlever med Tina Pihl, ekspeditrice, født d. 06.08.1965, datter af Lillian og Karl
Pihl.
C.K. er landbrugsmaskinmekaniker. Han overtog ejendommen d. 01.03.1987 efter Pre
ben Skov.
Ejendomsskyld 550.000. Areal 8,2 ha., heraf lidt skov.
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restaureret og der er maskinhus.
Driftsformen er planteavl med
afgrøder af hvede, vinterraps og
ærter. Der er bogievogn, stubharve
og GLF såmaskine til combisæt.
Der er fælles maskinpark med
Vivian og Henrik Kofoed, "Dalegaard", Risenholmvej 8, Østerlars.

LINDETSVEJ 5, "LINDESVANG",
3751 ØSTERMARIE.
POUL IPSEN, gårdejer, født d.
22.11.1947, søn af Otthilia og
Hans Chr. Ipsen, samlever med
Jytte Petersen, født d. 21.02.
1955, datter af Irene og Tage
Petersen. Parret har børnene:
Jeanette, født d. 23.12.1980,
Steffen, født d. 26.09.1984, og
Michael, født d. 16.08.1990.
P.I. overtog ejendommen, der
har været i slægtens eje i 3 generationer, i 1982 efter sin far.
Ejendomsskyld 470.000. Areal 10,6 ha., heraf tilkøbt 1,7 ha. Der er forpagtet 1,1 ha.
Stuehuset er opført ca. 1908 og senere restaureret med vinduer og badeværelse, des
uden er der kvægstald, svinestald og lade. Besætningen består af 10 årskøer af racen
RDM og SDM, samt 5 årssøer, hvorfra der leveres 25 slagtesvin om året. Planteproduk
tionens afgrøder er græs, korn, byg, roer og hvede. Man benytter maskinstation.

LINDHOLMSVEJ 1, "LYRSBYGAARD", 3740 SVANEKE.
SVEN CONRAD KOEFOED, gård
ejer, født d. 10.04.1937, søn af
Gertrud Sofie og Vagn Conrad
Koefoed, gift d. 02.06.1967 med
Henny Johanna Noorman, direk
tionssekretær, født d. 07.02.1940,
datter af Magdalene og Jacob
Jan Noorman. Parret har børne
ne: Britta og Viki, født d. 19.03.
1968, Ann-Sofie, født d. 03.07.
1972, og Bernt Conrad, født d. 04.07.1975.
S.C.K. har været på Lyngby Landbrugsskole og er major af reserven, han har været i
skolenævnet i 8 år og i skolekommissionen i 4 år. Han overtog ejendommen, der har
været i slægtens eje i 2 generationer, d. 01.10.1966 efter sin far.
Ejendomsskyld 1.061.600. Grundskyld 250.200. Areal 29,2 ha., heraf 5,5 ha. skov og
eng.
Stuehuset er opført i 1750'erne og har gennemgået restaurering i 1984, desuden er der
kvægstald, svinestald, lade, maskinhus og foderhus. Besætningen består af 2 årskøer,
25 årssøer, hvorfra der sælges 75 smågrise og 225 slagtesvin på årsbasis. Plantepro
duktionens afgrøder er korn, raps og frø. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo,
korntørreri med kold luft og der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset.
Man benytter maskinstation.
LINDHOLMSVEJ 2, "NORDHØJ", 3740 SVANEKE.
UFFE ROSTED SONNE HANSEN, gårdejer, født d. 13.10.1951, søn af Lisse Kristine
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og Niemann Rosted Hansen, gift
d. 07.07.1979 med Johanne Mey
er hestepasser, født d. 31.03.1951.
Parret har børnene: Jess, født d.
20.03.1974, Erik, født d. 02.04.
1975 og Tonny, født d. 08.05.
1978.
Uffe R.S. Hansen er fiskeopkø
ber. Han overtog ejendommen d.
01.05.1986 efter Ernst Grundwald.
Ejendomsskyld 410.000. Areal 9
ha.
Stuehuset er opført i 1900 og senere restaureret med nyt tag samt nye vinduer, des
uden er der hestestald og maskinhus. Jorden er udlagt med græs.
LINDHOLMSVEJ 4, "BØGELY",
LYRSBY, 3740 SVANEKE.
NIELS JENSEN, gårdejer, født d.
12.09.1963, søn af Erik Jensen,
samlever med Susanne Skov, bu
tiksassistent, født d. 14.04.1966
datter af B. Skov. Parret har
datteren Terese, født d. 30.07.
1988.
N.J. er el-montør. Han overtog
ejendommen d. 15.06.1985 efter
Hans A. Jensen.
Ejendomsskyld 220.000. Areal 2,8 ha. Der er bortforpagtet 2 ha.
Stuehuset har gennemgået restaurering i 1985 og der er værksted. Der er 1 traktor.

LINDHOLMSVEJ 8, "LYRSBYVANG", 3740 SVANEKE.
JENS LUDVIG FOLKMANN, gård
ejer, født d. 21.05.1938, søn af
Else Kathrine Margrethe og Otto
Jørgen Folkmann, gift d. 09.12.
1961 med Kirsten Rasmussen,
medhjælpende hustru, født d.
29.05. 1940, datter af Rosa Elvi
ra og Hans Jacob Rasmussen.
Parret har datteren Mette Mar
grethe, født d. 22.06.1969.
J.L.F. udfører tømre- og snedkerarbejde. Han overtog ejendommen d. 01.03.1972, ef
ter Børge Albert Jensen.
Ejendomsskyld 700.000. Grundskyld 124.700. Areal 16,1 ha. Der er forpagtet 6,6 ha.
Stuehuset har gennemgået restaurering i 1972/73 og der er maskinhus. Besætningen
består af 2 heste. Planteproduktionens afgrøder er vinter- og vårbyg, vinterraps, rug
og ærter. Der er kornsilo. Man benytter maskinstation.
LOUISENLUNDVEJ 1, "LINDHOLMSGAARD", 3751 ØSTERMARIE.
ESKILD KJELDSEN, gårdejer, født d. 07.09.1912, søn af Andrea og Hans Chr. Kjeld
sen, gift d. 27.11.1958 med Else Hansen, medhjælpende hustru, født d. 07.11.1920,
datter af Marie Kirstine og Jens Peder Hansen. Parret har sønnen Verner, født d.
17.03.1939.
E.K. er formand for Skytteforeningen og æresmedlem i Jagtforeningen. Han overtog
ejendommen, der har været i slægtens eje i 2 generationer, i 1948 efter sin far.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 39 ha., heraf 3 ha. å og have.
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"Lindholmsgaard"s stuehus er op
ført ca. 1734 og løbende restau
reret, desuden er der kvægstald,
svinestald, lade, maskinhus, gas
tæt silo og køresilo. Driftsformen
er planteavl med afgrøder af frø,
hvede og vårbyg. Der er plan- og
tårnsilo samt korntørreri.

LOU1SENLUNDVEJ 4, "LOUISENDAL", 3751 ØSTERMARIE.
KISS KNAK, gårdejer, omtales under Myregårdsvej 14, 3751 Østermarie.

LYRSBYSKOV 4, "SKOVVANG",
3751 ØSTERMARIE.
HENNING HANSEN, gårdejer,
født d. 14.06.1932, søn af Marie
og Karl Vilhelm Hansen, gift d.
12.07.1958 med Inge Marie
Trandbjerg Kof oed, medhjælpen
de hustru, født d. 20.12.1936,
datter af Betty og Hans Conrad
Kofoed. Parret har børnene:
Lars, født d. 06.01.1959, Lisbeth,
født d. 17. 01.1962, Solveig, født
d. 19.03.1966, og Hans Verner, født d. 04.09.1967.
H.H. overtog ejendommen, der har været i slægtens eje siden 1936, d. 11.06.1967
efter sin svigerfar.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 21 ha., heraf tilkøbt 14 ha. Der er forpagtet 4 ha.
Stuehuset er opført ca. 1947 og løbende restaureret, desuden er der kvægstald, lade
og fodersilo. Besætningen består af 30 årskøer af racerne SDM og Jersey. Plantepro
duktionens afgrøder er byg, roer og græs. Der er 2 traktorer, man benytter lidt
maskinstation.
LYRSBYVEJ 27, 3751 ØSTERMARIE.
KARL OTTO ANDERSEN, gårdejer, født d. 01.10.1952, søn af Anna Elise og Poul
Anker Andersen, gift d. 13.04.1974 med Annette Due, børnehavepædagog, født d. 31.
12.1950, datter af Else Elvira og Knud Alfred Due. Parret har børnene: Nicolaj, født
d. 08.05.1972, Charlotte, født d. 25.09.1974, Mathilde, født d. 05.06.1979, og Kathinka, født d. 08.04.1983.
K.O.A. er kok. Han overtog ejendommen d. 01.07.1976 efter Hans Conrad Larsen.
Stuehuset og svinestald er opført i 1934. Oprindelig var ejendommen købmandsforret
ning. Gården drives som hobbylandbrug med en bestand af heste.
LYRSBYVEJ 28, "HJORTSVANG",
3751 ØSTERMARIE.
CARSTEN KRØIER MADSEN,
gårdejer, født d. 13.04.1960, søn
af Sanna og Svend Aage Kofoed
Madsen, gift d. 26.06.1985 med
Vibeke Elleby Hansen, sygeplejer
ske, født d. 02.07.1958, datter af
Magda og Frede Hansen. Parret
har børnene: Maja, født d. 07.04.
1983, Marius, født d. 24.04.1985,
Mathias, født d. 28.05.1987, og
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C.K.M. har grønt bevis, han er i SDM's bestyrelse og har været i bestyrelsen for Øst
Dansk Kvægavlerforening siden 1985. Han overtog ejendommen d. 01.05.1983 efter
Hans Ole Mortensen.
Ejendomsskyld 960.000. Grundskyld 118.800. Areal 14,6 ha. Der er forpagtet 7 ha.
Stuehuset er opført i 1980, kvægstalde i 1976 og i 1989/90, maskinlænge i 1990, des
uden er der lade og maskinhus. Besætningen består af 36 årskøer, 45 ungdyr og 18
slagtekalve af racen RDM. Planteproduktionens afgrøder er majs, roer, byg og hvede.
Der er 2 traktorer, indendørs kornsilo og flisfyr.
LYRSBYVEJ 31, "SDR. GILDES
BO", ØSTERBY, 3751 ØSTER MA
RIE.
POUL KR. BJERREGAARD, gård
ejer, født d. 12.05.1914, søn af
Anine Kristine og Julius Andreas
Bjerregaard, gift d. 14.04.1942
med Johanne Karoline Holm,
medhjælpende hustru, født d. 14.
04.1921. Parret har børnene: Lis,
født d. 19.10.1942, Ketty, født d.
29.06.1944, Mona, født d. 30.06.
1947 og Jørn, født d. 02.05.1953.
P.K.B. driver maskinstation. Han overtog ejendommen, der har været i slægtens eje
siden 1921, i 1957 efter sin far.
Matr. nr. 102a. Ejendomsskyld 530.000. Grundskyld 54.700. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført ca. 1916,og gennemgik restaurering i 1960, desuden er der
kvægstald, svinestald, lade og maskinhus. På gården er der 1 traktor, kornsilo og
brændefyr.

LYRSBYVEJ 32, "KJØLLERGAARD", 3751 ØSTERMARIE.
ERNST KR. PEDERSEN, gårdejer,
født d. 06.06.1945, søn af Lilly
og Karl Pedersen, gift d. 19.05.
1973 med Vira Birgitte Nielsen,
medhjælpende hustru, født d. 06.
09.1944, datter af Edith og Al
fred Nielsen. Parret har børne
ne: Karl Martin, født d. 17.02.
1974, Christian Lund, født d.
16.09.1976, og Birgitte Anine,
født 04.07.1979.
E.K.P. var på Hammerum Landbrugsskole i 1965/66. Han overtog ejendommen, der har
været i slægtens eje i 3 generationer, i 1972 efter sin far.
Matr. nr. 45a m.fl. Ejendomsskyld 2.000.000. Grundskyld 512.900. Areal 55 ha., heraf
7 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1770 og løbende restaureret, kvægstald er opført i 1904, men
blev i 1961 ombygget til svinestald, farestald er opført i 1969, fedestald i 1963, gara
ge før 1900, lader i 1910 og i 1933, maskinhus i 1981 og gylletank i 1990. Besætningen
består af 50 årssøer og der leveres ca. 900 slagtesvin om året. Planteproduktionens
afgrøder er vinter- og vårbyg, vinterhvede, vinterraps, hvidkløver og ærter. Der er 2
traktorer, 1 mejetærsker, flishugger, plansilo, korntørreri med varm og kold luft samt
flisfyr. Man benytter lidt maskinstation.
LYRSBYVEJ 33, "GILDESVANG", 3751 ØSTERMARIE.
FLEMMING OLSEN, gårdejer, født d. 21.07.1968, søn af Lis og Niels Peter Olsen,
samlever med Karina Sadova, ekspeditrice, født d. 18.04.1971, datter af Inge og Georg
Sadova.
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Ejendomsskyld 360.000. Areal 3,8 ha.
Stuehuset er opført ca. 1875, det blev ombygget i 1970 og der er svinestald. Besæt
ningen består af 17 årssøer og der sælges 150 smågrise og leveres 300 slagtesvin om
året.

LYRSBYVEJ 39, "ALPERO", 3751 ØSTERMARIE.
MORTEN ANDERSEN, gårdejer, født d. 17.09.1956, søn af Emmy og Ejner Johs. An
dersen, gift d. 17.02.1990 med Marianne Mogensen, kontorassistent, født d. 17.07.1964,
datter af Solvej og K. Mogensen.
M.A. er fisker og minkavler. Han overtog ejendommen d. 01.07.1987 efter Martin
Johansen.
Ejendomsskyld 570.000. Areal 6,6 ha., heraf 0,55 ha. skov.
Der er opført 3 minkhaller og der er 1 traktor.
LYRSBYVEJ 40, "SKADEGAARD",
3740 SVANEKE.
ARNE MUNCH CHRISTENSEN,
gårdejer, født d. 21.03.1940, søn
af Anna Birgitte og Carl Munch
Christensen, gift d. 13.02.1965
med Kirsten Kofoed, medhjælpen
de hustru, født d. 28.09.1941,
datter af Bodil og Svend Alvin
Møller. Parret har børnene: Ole,
født d. 02.02.1967, Stig, født d.
09.08.1969, og Mette, født d.
01.07.1972.
A.M.C. overtog ejendommen d. 01.05.1966 efter Vilhelm Pedersen.
Ejendomsskyld 2.000.000. Grundskyld 566.100. Areal 71 ha., heraf tilkøbt 27,5 ha., af
arealet er der 13,8 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1880 og gennemgik restaurering i 1973, desuden er der svine
stald, lade og gylletank. Besætningen består af 600 slagtesvin. Planteproduktionens
afgrøder er hvede, vinterraps, byg og hvidkløver. Der er 1 traktor, kornsilo og flisfyr.

LÆRKEGÅRDSVEJ 5, "STORE
LÆRKEGAAARD", SANDKÅS,
3770 ALLINGE.
JENS JOHAN WESTH, gårdejer,
født d. 11.10.1922, søn af Dor
thea og Hans Jensen Westh, gift
d. 05.04.1958 med Annie Dam
Hansen, husmor, født d. 10.12.
1938, datter af Charlotte og
Harry Hansen. Parret har børne
ne: Jørn, født d. 02.03.1959 og
Johan, født d. 18.09.1961
J.J.W. overtog ejendommen d. 01.03.1958
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 38,77 ha.,
Den oprindelige gård er opført før 1400
mejetærsker, kornsilo, korntørreri med
pensionat.

efter sin far.
heraf 3,8 ha. skov.
og løbende restaureret. Der er 2 traktorer,
varm luft og flisfyr. Gården drives med

LÆRKESØVEJ 1, "BÆKKEBO", ØSTERLARS, 3760 GUDHJEM.
KARL CHR. KJØLLER, gårdejer, født d. 22.05.1918, søn af Thora og Chr. Kjøller,
gift d. 03.01.1943 med Martha Marie Kjøller, medhjælpende hustru, født d. 09.06.1920,
datter af Dorthea og Laurits Kjøller. Parret har børnene: Kurt, født d. 04.03.1955 og
Lone, født d. 31.07.1962.
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K.C.K. overtog ejendommen, der har været i slægtens eje i 3 generationer, d.
15.05.1946 efter sin far.
Matr. nr. 55f. Ejendomsskyld 550.000. Areal 14,1 ha. Der er bortforpagtet 13 ha.
Stuehuset er opført i 1800-tallet og løbende restaureret, kvægstald er opført i 1900,
vognport og garage i 1905 og lade i 1875. Der er 1 traktor og combifyr.

LÆRKESØVEJ 2, "SØVANG", ØSTERLARS, 3760 GUDHJEM.
KAY MARKER, gårdejer, født d. 23.01.1925, søn af Valborg og Chr. Marker.
K.M. var på Højskole i 1943/44. Han overtog ejendommen, der har været i slægtens
eje i 3 generationer, i 1971 efter sin far.
Matr. nr. 44f m.fl. Ejendomsskyld 570.000. Grundskyld 90.500. Areal 12 ha., heraf 1
ha. eng.
Stuehuset er opført i 1901 og løbende restaureret, kvægstald i 1927 og kalvestald og
lade i 1880. Besætningen består af 9 årskøer, 9 ungdyr og 9 slagtekalve af racen
RDM, samt 1 årsso og der leveres 20 slagtesvin om året. Planteproduktionens afgrøder
er græs, roer og vårbyg. Der er 1 traktor, JF vogn og oliefyr. Man benytter maskin
station.
LÆRKESØVEJ 3, "NYHOLT",
3760 GUDHJEM.
FLEMMING HJORTH JENSEN,
gårdejer, født d. 05.02.1949, søn
af Else og Hans Olaf Jensen, gift
d. 31.05.1986 med Gitte Holm,
ekspeditrice, født d. 12.10.1958,
datter af Anny og Aksel Holm.
Parret har tvillingerne: Anja og
Rune, født d. 20.10.1989.
F.H.J. er chauffør. Han overtog
ejendommen d. 05.10.1982 efter
Niels Vest.
Matr. nr. 55d og 119br. Ejendomsskyld 500.000. Grundskyld 105.800. Areal 20,3 ha.,
heraf 1 ha. med anden beplantning.
Stuehuset er opført ca. 1890 og gennemgik modernisering i 1985, og kvægstald, svinestald og lade er opført i 1890. Besætningen består af 10 årsammekøer, 4 ungdyr og 9
slagtekalve af racen Limousine. Planteproduktionens afgrøder er græs, roer, hvede,
raps og vårbyg. Der er 2 traktorer, og man benytter maskinstation til sprøjtning.

LÆRKESØVEJ 4, "DALSHØJ", ØSTERLARS, 3760 GUDHJEM.
CHRISTIAN KJØLLER, gårdejer, født d. 29.06.1913, søn af Dorthea og Laurtiz Kjøl
ler. C.K. overtog ejendommen, der har været i slægtens eje i 3 generationer, i 1948
efter sin far.
Matr. nr. 119bt. Ejendomsskyld 180.000. Areal 2,4 ha., heraf frasolgt 13,1 ha., og der
er 2,4 ha. mose og græs.
Besætningen består af heste og høns. Der er 1 traktor.
LÆRKESØVEJ 5, "SKOVSHØJ",
ØSTERLARS, 3760 GUDHJEM.
KNUD EMIL WESTH, gårdejer,
født d. 09.01.1934, søn af Anna
og Jens Westh, gift d. 20.07.1960
med Vera Jensen, medhjælpende
hustru, født d. 21.06.1939, dat
ter af Bodil og Kaj Jensen. Par
ret har børnene: Anette, født d.
12.08.1962, Kirsten, født d. 10.
10.1965 og Lars Chr., født d. 21.
06.1973.
K.E.W. var på Antvorskov Folkehøjskole i 1955/56. Han overtog ejendommen, der har

-læværet i slægtens eje i 4 generationer, d. 01.06.1960 efter sin far.
Matr. nr. 55a m.fl. Ejendomsskyld 740.000. Grundskyld 93.800. Areal 16,5 ha., heraf 1
ha. skov.
Stuehuset er opført i 1893 og løbende restaureret, kvægstald er opført i 1939, svinestald fra 1900 blev tilbygget i 1979, brændehus opført i 1903 og lade i 1925. Besæt
ningen består af 17 årskøer, 20 ungdyr og 16 slagtekalve af racen RDM og der er 4
årssøer og leveres 100 slagtesvin om året. Planteproduktionens afgrøder er vinter- og
vårbyg, græs, roer og hvede. Der er 1 traktor og man benytter lidt maskinstation.
MAGLEGÅRDSVEJ 7, "STRAND
VANG", BØLSHAVN, 3751 ØSTERMARIE.
JØRGEN HENRICH CHRISTOF
FERSEN, gårdejer, født d. 05.11.
1963, søn af Ruth og H. C. Chri
stoffersen, samlever med Laila
Pihl, bankassistent, født d. 06.
08.1966, datter af Lilian og Kurt
Pihl.
J.H.C. er maskinfører.
Parret overtog ejendommen d.

01.04.1990 efter Jan Mossin Christiansen.
Areal 7 ha., heraf 0,5 ha. med anden beplantning.
Stuehuset er opført i 1939 og gennemgik restaurering i tiden 1988/90. Der er 1 trak
tor og bigballe presser. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
MORTINGEVEJ 4, "MORTINGEGAARD", RØ, 3760 GUDHJEM.
GUDMUND NIELSEN, gårdejer,
født d. 29.10.1928, søn af Edith
og Peter Mathias Nielsen, gift d.
16.05.1953 med Lilly Christensen,
født d. 18.11.1931, datter af In
ger og Hans Christensen. Parret
har børnene: Anne-Grethe, født
d. 30.07.1956, Jens Erik, født d.
19.06.1959, og Hanne Birgitte,
født d. 28.08.1963.
G.N. overtog ejendommen, der har været i slægtens eje i 3 generatioenr, d. 01.05.1953
efter sin far.
Ejendomsskyld 780.000. Areal 26,6 ha., heraf en del skov, mose og eng. Jorden er
bortforpagtet.
Stuehuset er løbende restaureret og der er kvægstald, svinestald, lade og maskinhus.
Besætningen består af 60/70 slagtesvin på årsbasis. Der er 1 traktor.

MORTINGEVEJ 8, "SKOVSMINDE",
RØ, 3760 GUDHJEM.
KAJ ERLING PEDERSEN, gård
ejer, født d. 28.01.1933, gift d.
07.11.1953 med Rigmor Holm,
husmor, født d. 22.03.1934. Par
ret har børnene: Niels Erling,
Jens Ole, Jonna Magrethe, Hans
Peter og Bente Irene.
K.E.P. overtog ejendommen d.
12.01.1955 efter Karl Holm.
Ejendomsskyld 440.000. Areal 17
ha.
Gården var indtil 1950 bindingsværk med stråtag og samme år blev der opført en ny
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stald, i 1960'erne og 1970'erne er der sket modernisering og restaurering. Besætningen
består af 12 årssøer og der sælges 30 smågrise og leveres ca. 200 slagtesin om året.
Planteproduktionens afgrøder er raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og alle nød
vendige maskiner til driften.
MYREGÅRDSVEJ 9, "SØNDER
GÅRD", 3751 ØSTERMARIE.
POUL ANDREAS JENSEN, gård
ejer, født d. 13.02.1932, søn af
Gerda Krestine og Carl M. Jen
sen, gift d. 19.07.1969 med Lilly
Margrethe Poss født d. 20.02.1940,
datter af Mary og Eide Poss.
Parret har børnene: Finn, født d.
10.03.1958, og Pia, født d. 14.
05.1960.
P.A.J. overtog ejendommen d.

15.09.1965 efter Evald Pedersen.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 28,7 ha.
Stuehuset er løbende restaureret og der er svinestald, lade og maskinhus. På gården er
der plansilo. Man benytter lidt maskinstation.
MYREGÅRDSVEJ 11, "KIRKEBOGAARD", 3751 ØSTERMARIE.
JOHANNES PETER CHRISTEN
SEN, gårdejer, født d. 22.04.1924,
søn af Ingeborg og Jens Peter
Christensen, gift d. 22.10.1952
med Else Olsen, født d. 04.03.1927,
datter af Hjørdis og Paul Olsen.
Parret har børnene: Inger, født
d. 01.05.1954, Tove, født d. 22.
10.1955, Bente, født d. 12.08.1958
og Jytte, født d. 30.08.1961.
J.P.C. har været på Tune Landbrugsskole, bestyrelsesmedlem i Bornholms Landøkono
miske Forening og i Bornholms Andels Foderstofforening. Han overtog ejendommen d.
01.10. 1952 efter sine forældre.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 21 ha.
Stuehuset er opført ca. 1891 og der er kvægstald og svinestald.
Besætningen er får. Afgrøden består af hvede, raps og vårbyg. Der er 2 traktorer, 1
kornsilo, korntørreri med varm luft, halmfyr og genvindig af varme til stuehus. Man
benytter maskinstation.
MYREGÅRDSVEJ 14, "MYREGAARD", 3751 ØSTERMARIE.
KISS KNAK, gårdejer, født d. 23.09.1953, datter af Aase og Glenny Knak, gift d.
27.03.1975 med Jens Ludvig Sassersen, landmand, født d. 11.06.1948, søn af Manny og
Johannes Sassersen. Parret har børnene: Hanne, født d. 14.10.1975 og Tino, født d.
09.08.1981.
K.K. er cateringsassistent. Hun overtog ejendommen d. 01.04.1984 efter sine forældre.
Matr. nr. 63a m.fl. Ejendomsskyld 1.300.000. Grundskyld 351.000. Areal 36 ha., heraf
0,5 ha. skov. Der er forpagtet 5 ha.
Stuehus er opført i 1880 og løbende restaureret, farestald, klimastald, fedestald,
maskinhus og gylletank er opført i 1991 og lade i 1975. Besætningen består af 90
årssøer, forventes en levering af 2.000 slagtesvin på årsbasis. Planteavlen består af
hvede, raps, vinter- og vårbyg samt frø. Der er 2 traktorer, andel i mejetærsker,
plansilo, korntørreri med varm og kold luft og automatisk fodringsanlæg.
Ud over denne gård ejes og drives: "Louisendal", Louisenlundvej 4, 3751 Østermarie.
Matr. nr. 40g. Ejendomsskyld 720.000. Grundskyld 125.300. Areal 11 ha.
Stuehus og halmlade er opført i 1870.
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MYREGÅRDSVEJ 16, "FROSTEGAARD", 3751 ØSTERMARIE.
LILLY LUND, gårdejer, født d.
14.12.1919, datter af Anna og
Morten Peter Svendsen, gift d.
04.11.1950 med Ingvard Sonne
Lund, født d. 14.12.1919, søn af
Ingeborg og Wilhelm Lund. Par
ret har børnene: Thorkild, Stef
fen, Ebbe og Wennie.
I.S.L. døde d. 18.01.1991. Han
overtog ejendommen d. 01.10.
1950 efter Wilhelm Lund. Efter mandens død overtog L.L. ejendommen.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 24,4 ha., heraf 2,5 ha. skov.
Stuehuset er restaureret i 1957 og der er kvægstald, svinestald, lade, maskinhus, gas
tæt silo, foderhus og gylletank.
Besætningen består af slagtesvin,
der leveres 400 om året, 2 ammekøer og 2 ungdyr af racerne
SDM og Hereford. Planteproduk
tionens afgrøder er raps, ærter
og korn. Der er 2 traktorer +
andel i 1 traktor og andel i
mejetærsker.
L.L. har desuden halvpart i går
den "Dalslundegaard", Dalslunde
vej 8, Østermarie, og forpagter
gårdens jordtilliggender.

MYREGÅRDSVEJ 20, "ALBUEGAARD", GADEBY, 3751 ØSTER
MARIE.
EBBE CLAUDIUS SONNE LUND,
gårdejer, født d. 01.11.1958, søn
af Lilly og Ingvard Sonne Lund.
E.C.S.L. er driftsleder. Han over
tog ejendommen d. 01.04.1979
efter Poul Pedersen.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal
20,1 ha.
Stuehuset gennemgik delvis re
staurering i 1988 og der er svinestald, lade, maskinhus, foderhus og gylletank. Besæt
ningen består af slagtesvin, der leveres 850 på årsbasis og der er 4 ammekøer af
krydsningsrace. Planteproduktionens afgrøder er raps og ærter. Der er andel i traktor
og mejetærsker, og der forefindes plansilo og korntørreri med varm luft.
NYBROVEJ 25, 3760 GUDHJEM.
NIELS MUNCH, gårdejer, omtales under Kjeldsebyvej 14, Østerlars, 3760 Gudhjem.
NYBROVEJ 45, "BÆKKEGARD", 3760 GUDHJEM.
ARNE TOLSTRUP, gårdejer, født d. 23.12.1921, søn af Alfhilde og Søren Tolstrup,
gift d. 28.03.1948 med Bodil Jespersen, medhjælpende hustru, født d. 29.08.1924,
datter af Helga og Gunnar Jespersen. Parret har børnene: Bente, født d. 25.08.1949,
Jesper, født d. 25.05.1951 og og Kirsten, født d. 10.05.1954.
A.T. har været på Lyngby Landbrugsskole. Han overtog ejendommen d. 01.07.1965
efter Hakon Hjorth Hansen.
Ejendomsskyld 1.550.000. Areal 40 ha., heraf 4 ha. med skov og klipper. Jorden er
bortforpagtet.
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"Bækkegaard"s stuehus er opført
i 1976 og der er siden tilbygget
udestue, desuden er der kvægstald,
svinestald, lade og maskinhus.
Besætningen består af 2 kvier.
Der er 2 traktorer, mejetærsker,
plansilo og korntørreri.
Ud over denne gård ejes Skovs
mindevej 2.

NYBROVEJ 54, "GLASERGAARD",
ØSTERLARS, 3760 GUDHJEM.
JESPER TOLSTRUP, gårdejer,
født d. 25.05.1951, søn af Bodil
og Arne Tolstrup, gift d. 11.07.
1987 med Lis Birch Møller Chri
stensen, medhjælpende hustru,
født d. 15.08.1961, datter af
Line og Børge Møller Christen
sen. Parret har sønnen Stig, født
d. 10.01. 1986.
J.T. har grønt bevis og er med
lem af Boværks bestyrelse. Han overtog ejendommen, der har været i slægtens eje i 2
generationer, d. 01.06.1976 efter sine forældre.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 35,5 ha., heraf 8 ha. med anden beplantning. Der er
forpagtet 68,3 ha.
Stuehuset er opført i 1927, maskinhus i 1980, gylletank i 1988 og der er svinestald til
40 søer + opdræt, farestald og smågrisestald gennemgik renovering i 1988. Besætnin
gen består af 40 årssøer og der leveres 800 slagtesvin, 6 årsammekøer, 3 ungdyr og 3
slagtekalve af racen Charolais. Planteproduktionens afgrøder er hvede, vinter- og vår
byg, vinterraps, ærter og rug. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, plantørreri
med varm luft samt halmfyr til opvarmning i stald og stuehus.
NYBROVEJ 56, "JEFTEHJEMMET", 3751 ØSTERMARIE.
SVEND ÅGE ANDERSEN, gård
ejer, født d. 24.10.1932, søn af
Karen M. og Aksel A.K. Ander
sen, gift d. 05.05.1956 med Vera
Dahl, husmor, født d. 27.07.1932,
datter af Karen H. C. og Mathi
as Dahl. Parret har børnene:
Finn, født d. 21.01.1958, Keld,
født d. 05.05.1959, Lis, født d.
14.07. 1960, Karsten, født d.
16.06.
1965, Bente, født d. 09.04.1967 og Anette, født d. 10.02.1973.
S.Å.A. er jord og betonarbejder. Han overtog ejendommen d. 23.03.1959 efter Jens
Pedersen.
Ejendomsskyld 600.000. Areal 11 ha., der er frasolgt 5 ha. og der er 1,5 ha. med
anden beplantning.
Stuehuset er opført i 1890 og gennemgik restaurering i 1964, 1969, 1980 og 1984,
kvægstald og svinestald er opført i 1900 og maskinhus i 1977. Besætningen består af
13 årskøer, 7 ungdyr og 10 slagtekalve af racen SDM og der er 15 årssøer hvorfra der
sælges 130 smågrise og leveres 5 slagtesvin om året, desuden 1 Frederiksborg hest, 15
høns og 15 duer. Der er 1 traktor og 1 mejetærsker.
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NYDAMSVEJ 3, "BOESVANG", 3751 ØSTER MARIE.
HJARNE RASMUSSEN, gårdejer, født d. 19.06.1945, søn af Lilly og Kaj Rasmussen,
gift d. 04.07.1965 med Herdis Jensen, medhjælpende hustru, født d. 24.02.1947, datter
af Valborg og Knud Jensen. Parret har børnene: Gitte, født d. 03.10.1965, og Keld,
født d. 06.10.1967.
H.R. er bagermester. Han overtog ejendommen d. 01.05.1985 efter Hilmer Karlsen.
Areal 8,4 ha. Der er forpagtet 7,7 ha.
Gården består af stuehus, kvægstald, lade og maskinhus. Besætningen består af 8
årskøer af racen Limousine. Planteproduktionens afgrøder er hvede, byg og græs. Der
er 2 traktorer. Man benytter lidt maskinstation.
H.R. driver bagerforretning i Svaneke med 9 ansatte.
OXHOLMVEJ 2, "GRANLY",
ØSTERLARS, 3760 GUDHJEM.
VIGGO JØRGENSEN, gårdejer,
født d. 01.11.1931, søn af Nana
og Christian Jørgensen, samlever
med Inger Jensen, oldfrue, født
d. 24.01.1947, datter af Maren
og Poul Hansen. V.J. har børne
ne: Britta, født d. 11.12.1951,
Bjarne, født d. 19.08.1957, og
Birgitte, født d. 05.07.1960. I.J.
har børnene: Viv, født d. 27.04.
1963, Lene, født d. 28.12.1964, Sussi, født d. 23.05.1967, og Tina, født d. 21.12.1968.
V.J. er murerarbejdsmand. Han overtog ejendommen d. 01.06.1957 efter Ejner PihI.
Matr. nr. 119an m.fl. Ejendomsskyld 280.000. Grundskyld 31.500. Areal 5,5 ha., heraf
frasolgt 1,1 ha. Der er bortforpagte! 4,4 ha.
Stuehuset er opført i 1918 og løbende restaureret, stalde og garage er opført i 1900
og hestestald i 1979. Besætningen består af heste og høns. Der er 1 traktor.

OXHOLMVEJ 11, "NORDHØJ",
ØSTERLARS, 3760 GUDHJEM.
LISE HENRIKSEN, gårdejer, født
d. 16.06.1955, datter af Gitte og
Bjørn Henriksen, gift d. 10.05.1990
med Kenn Christoffersen, født
d. d. 10.01.1960, søn af Tove og
Carl-Anker Christoffersen. Parret
har børnene: Bjarke, født d. 31.
05.1975, Mette, født d. 30.07.
1977, og Ulrik, født d. 25.08.
1988.
K.C. var på Sydsjællands Landbrugsskole i 1978 og på Lyngby Landbrugsskole i
1981/82.
L.H. er sygehjælper. Hun overtog ejendommen d. 01.01.1983 efter Osvald Jørgensen.
Matr. nr. 93a m.fl. Ejendomsskyld 1.350.000. Grundskyld 134.100. Areal 20 ha., heraf
tilkøbt 1 ha. og der er 3 ha. med anden beplantning.
Stuehuset er opført i 1958 og løbende restaureret, svinestalde er opført i 1958, i 1974
og i 1978 og maskinhuset i 1986. Besætningen består af heste og der drives heste
pension. Planteproduktionens afgrøder er græs, byg, raps, hvede og havre. Der er 1
traktor, plansilo og korntørreri med kold og varm luft. Man benytter maskinstation.
PRÆSTEGADEN 8, "FREDENSMINDE", 3751 ØSTER MARIE.
MOGENS SKOVGÅRD LARSEN, gårdejer, født d. 07.04.1953, søn af Elisabet og Ed
mund Jørgen Larsen, gift d. 21.06.1975 med Sonja Beyer Svendsen, medhjælpende
hustru, født d. 21.06.1954 datter af Ester Helene og Ejner Svendsen. Parret har
børnene: Haide, født d. 29.01.1973, Nina, født d. 01.10.1977, og Maiken, født d.
04.10.1983.
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Mogens S. Larsen har grønt bevis
og tillidshverv i Mejeriet, Østermarie Husmandsforening og i Kr
eaturforsikringen. Han overtog
ejendommen, der har været i
slægtens eje i 3 generationer, d.
01.04.1980 efter sin far.
Ejendomsskyld 1.450.000. Grund
skyld 177.100. Areal 20,7 ha.,
heraf tilkøbt 4 ha. Der er forpagtet 30 ha.
Stuehuset er opført i 1923 og
gennemgik restaurering i 1979, kvægstalde er opført i 1930, 1959, 1960 og 1986, lade
1982, maskinhus 1964 og gylletank i 1986. Besætningen består af 54 årskøer, 80 ung
dyr og 30 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens afgrøder er hvede, raps, byg,
roer og græs. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, roeoptager, roesættemaskine, roerensetromle, 2 plansiloer, halmfyr og propionsyreanlæg. Der er ansat 1 medhjælper og
1 skolepige hjælper.

PRÆSTEGADEN 9, 3751 ØSTERMARIE.
AAGE CLAUSEN, gårdejer, født d. 24.07.1928, søn af Ammy og Alfred Clausen.
Aa.C. har været på Tune Landbrugsskole. Han overtog ejendommen d. 01.01.1962 efter
sin far.
Ejendomsskyld 560.000. Areal 15,3 ha., heraf tilkøbt 5,5 ha., der er 0,3 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1915/16 og der er kvægstald, svinestald, lade, maskinhus og gas
tæt silo. Besætningen består af 12 slagtekalve, 20 årssøer og der sælges 300 smågrise
årligt. Der er 2 traktorer. Man benytter fremmed arbejdskraft og lidt maskinstation.

RANDKLØVEVEJ 9, "RANDKLØVEGAARD", 3751 ØSTERMARIE.
SVEND ERIK KOFOED, gårdejer,
født d. 20.08.1923, søn af Astha
og Karl Kofoed.
S.E.K. overtog ejendommen sam
men med sin broder i 1976, ef
ter Mogens Kofoed, i 1991 fra
solgtes jorden og S.E.K. overtog
broderens halvpart.
Matr. nr. 24a. Ejendomsskyld
710.000. Grundskyld 209.200.
Areal 2 ha., heraf frasolgt 26,8 ha. Der er bortforpagtet 2 ha.
Stuehuset er opført i 1700'tallet og svinestald og lade i 1890. Der er 2 traktorer og 1
mejetærsker.
RANDKLØVEVEJ 32, "SØFRYD", 3751 ØSTERMARIE.
PIA DUYSEN, gårdejer, født d. 04.04.1959, datter af Hans Henrik Kofod.
P.D. er teknisk assistent. Hun overtog ejendommen i 1986 efter Peter V. Sørensen.
Der er tilkøbt 4 ha. jord og der er skov og eng.
Stuehuset har gennemgået restaurering og der er kvægstald og maskinhus.
RISENHOLMSVEJ 3, "HØJVANG", 3760 GUDHJEM.
VALDEMAR EBBESEN, gårdejer, født d. 8.09.1919, søn af Anna og Knud Hans Ebbe
sen, gift d. 08.02.1958 med Esther Pihl, pensionist, født d. 30.12.1932, datter af
Emmy og Ejnar Pihl. Parret har sønnen: Ib, født d. 01.10.1969.
V.E. overtog ejendommen d. 01.11.1980 efter Bent Nielsen.
Matr. nr. 33d. Ejendomsskyld 390.000. Grundskyld 25.200. Areal 0,1 ha.
Stuehus, svinestald, lade og garage er opført i 1929. Der er duer, høns og katte på
gården.

RISENHOLMSVEJ 6, "BAKKEGAARD", 3760 GUDHJEM.
JAN PEDERSEN, gårdejer, født d. 27.01.1963, søn af Else og Palle Pedersen.
J.P. var på Sydsjællands Landbrugsskole i 1981/82 og på Lyngby Landbrugsskole i
1984/85. Han overtog ejendommen d. 01.04.1989 efter Ejnar Hansen.
Matr. nr. 37a. Areal 20,5 ha., heraf 4 ha. skov og eng.
Stuehuset er opført i 1928, kostald i 1991, svinestald 1962 blev ombygget til kalve
stald i 1991, maskinhus/staklade i 1950 og gylletank i 1991. Besætningen består af 80
årskøer og 80 ungdyr af racerne RDM og SDM. Planteproduktionens afgrøder er græs,
byg og hvede. Der er 4 traktorer.
"Lillegaard", Riseholmvej 12, og "Bakkegaard" drives som I/S under far og søn, Jan og
Palle Pedersen.
RISENHOLMSVEJ 8, "DALEGAARD", ØSTERLARS, 3760
GUDHJEM.
KARL HENRIK KOFOED, gård
ejer, født d. 03.04.1962, søn af
Estrid og Mogens Kofoed, gift d.
22.05.1988 med Vivian Annette
Ohrhammer, født d. 15.06.1962,
datter af Anni og Allan Ohrham
mer. Parret har børnene: Anni
Kristine, født d. 15.01.1987, og
Joachim, født d. 17.07.1989.
V.A.K. er landmand, hun har været på Haslev Landbrugsskole i 1981 og på Lyngby
Landbrugsskole i 1983.
K.H.K. var på Kærhave Landbrugsskole i 1978 og på Lyngby Landbrugsskole i 1983.
Han er bestyrelsesmedlem i Husmandsforeningen Bornholm. Ejendommen blev overta
get d. 01.03.1988 efter Finn Nygaard.
Matr. nr. 36a m.fl. Ejendomsskyld 2.600.000. Grundskyld 510.000. Areal 63,2 ha., heraf
tilkøbt 24,2 ha. og der er 10 ha. med anden beplantning. Der er forpagtet 37,8 ha.
Stuehuset er opført i 1878 og løbende restaureret, farestald, klimastald, goldsostald,
ungsvinestald samt halm- og foderlade er alle opført i 1989, lade, garage og heste
stald i 1991 og gylletank i 1989. Besætningen består af 200 årssøer og der sælges
4.600 smågrise årligt, desuden er der 3 heste. Planteproduktionens afgrøder er hvede,
byg, raps, havre, hvidkløver og ærter. På gården er der 2 traktorer, 1 mejetærkser og
gravko. Der er ansat 1 ung pige.

RISENHOLMSVEJ 12, "LILLE
GAARD", ØSTERLARS, 3760
GUDHJEM.
PALLE PEDERSEN, gårdejer,
født d. 24.10.1935, søn af Asta
og Viggo Pedersen, gift d. 28.01.
1961 med Else Nielsen, husmor,
født d. 30.10.1939, datter af
Stella Nielsen. Parret har børne
ne: Ragna, født d. 07.06.1961,
Jan, født d. 27.01.1963, Steen,
født d. 16.04.1967 og Tina, født
d. 22.09.1972.
P.P. overtog ejendommen d. 01.10.1967 efter sine forældre.
Ejendomsskyld 1.000.010. Areal 31,1 ha., heraf 10 ha. med anden beplantning.
Stuehsuet er opført i 1910, kvægstald i 1916, svinestald i 1952, lade ca. 1900 og
maskinhus i 1979.
"Bakkegaard", Risenholmvej 6, og "Lillegaard" drives af far og søn som I/S.
RISENHOLMSVEJ 14, "RISENHOLM", ØSTERLARS, 3760 GUDHJEM.
POUL KOFOED MORTENSEN, gårdejer, født d. 29.11.1933, søn af Julie Antonine og
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Poul K. Mortensen var på Højsko
le i 1953/54. Han overtog ejen
dommen, der har været i slæg
tens eje i 2 generationer, d.
02.06.1963 efter sin mor.
Matr. nr. 33a m.fl. Ejendomsskyld
980.000. Grundskyld 241.200. Are
al 34,2 ha., heraf 14,6 ha. skov.
På gårdens skovareal findes en
gammel kirkegård.
Stuehuset er opført i 1852,
kvægstald og svinestald er opført i 1882, lade og maskinhus i 1883, alle bygningerne
er løbende restaureret. Driftsformen er svineproduktion. Planteproduktionens afgrøder
er vinterraps, hvede og vinter- og vårbyg. Der er 1 traktor, mejetærsker, tårnsilo,
korntørreri med varm og kold luft samt brændefyr. Man benytter maskinstation i
høsten.

RISENHOLMSVEJ 18, "AALØSEGAARD", 3751 ØSTERMARIE.
MICHAEL BACH KOFOED, gård
ejer, født d. 25.01.1957, søn af
R. og E. Bach Kofoed, gift d.
04.07.1981 med Solveig B. Hau
ge, ekspeditrice, født d. 18.06.1959,
datter af R. og Chr. Hauge. Par
ret har børnene: Casper, født d.
09.06.1983, Stephan, født d. 30.
05.1985 og Helle, født d. 26.09.
1991.
M.B.K. var på Hammerum Landbrugsskole i 1980/81. Han overtog ejendommen, der
har været i slægtens eje i 3 generationer, i 1980 efter sin far.
Matr. nr. 8a m.fl. Ejendomsskyld 960.000. Grundskyld 208.600. Areal 29,3 ha., heraf er
1 ha. med anden beplantning.
Stuehuset er opført i 1928/29 og løbende restaureret, hestestald er opført i 1914, lade
i 1919 og svinestald i 1924. Driftsformen er planteavl med afgrøder af vinter- og vår
byg, vinterhvede og vinterraps. Der er 2 traktorer, andel i rendegraver samt halmfyr.
Man benytter maskinstation i høsten.
RISEVEJ 6, "ØSTERGAARD",
3751 ØSTERMARIE.
BIRTE HANSEN, gårdejer, født
d. 06.08.1954, datter af Astrid
og Knud Børge Ipsen, gift d. 05.
06.1976 med Vagn Steffen Han
sen, født d. 14.03.1953, søn af
Lilly L. og Aksel Peder Hansen.
Parret har børnene: Anja, født d.
14.06. 1977, Frank, født d. 01.
06.1978, Jesper, født d. 27.10.
1980, og Rune, født d. 03.01.1986.

V.S.H. var på Lyngby Landbrugsskole i 1974/75.
B.H. er bankassistent. Hun overtog ejendommen d. 01.04.1977 efter sine svigerfor
ældre. Matr. nr. 18a m.fl. Ejendomsskyld 1.600.000. Grundskyld 308.500. Areal 36,1
ha., heraf tilkøbt 11 ha. og der er 3,2 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1911 og løbende restaureret, kvægstald og svinestald er om
bygget i 1979, farestald er opført i 1977, klimastald i 1980 og gylletank i 1990. Be
sætningen består af 160 årssøer og der sælges 3.200/3.300 smågrise om året, desuden
er der 2 heste. Planteproduktionens afgrøder er hvede, vinter- og vårbyg og vinter-
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raps. Der er 1 traktor samt halvpart i traktor og skårlægger, plansilo, korntørreri med
kold luft, flisfyr og man benytter elvarme. I høsten benyttes maskinstation og der er
1 skoledreng som medhjælper.

RISEVEJ 9, "ST. RISEGAARD",
3751 ØSTERMARIE.
TAGE GRØNBECH HANSEN,
gårdejer, født d. 27.08.1941, søn
af Erna og Gunnar Hansen, gift
d. 02.12.1972 med Birgit Madsen,
sygeplejerske, født d. 08.08.1944,
datter af Ellen og Knud Madsen.
Parret har børnene: Pia, født d.
08.11.1980, og Martin, født d.
11.01.1982.
T.G.H. har været på Tune Land
brugsskole, han er repræsentant i Slagteriet og kasserer for Bornholms Svineavl. Han
overtog ejendommen, der har været i slægtens eje i 9 generationer, d. 01.05.1970
efter sin far. Ejendomsskyld 3.600.000. Grundskyld 387.400. Areal 44 ha., heraf 6 ha.
med anden beplantning.
Stuehuset er opført i 1780 og er restaureret i tiden 1972-75, og der er svienstald,
lade, maskinhus, gastæt silo, foderhus og gylletank. Besætningen består af 2 Hereford
køer, 2 slagtekalve, 200 årssøer, hvorfra der sælges 1.500 smågrise og leveres 2.500
slagtesvin om året. Planteproduktionens afgrøder er byg, hvede og raps. På gården er
der 2 traktorer, 1 mejetærsker samt flis- og brændefyr. Der er ansat 1 fuldtids- og
deltidsmedhjælper samt 1 fodermester, der benyttes lidt maskinstation.

RISEVEJ 13, "MUNKEGAARD",
3751 ØSTERMARIE.
KNUD ERIK HANSEN, gårdejer,
født d. 05.09.1956, søn af Rig
mor og Alfred Hansen, samlever
med Lone Hansen, født d.
28.09.1955, datter af Ingelise og
Pauli Jørgensen.
L.H. er rengøringsassistent og
har børnene: Brian og Mie.
K.E.H. var på Kalhave Grundsko
le i 1972/73, han udfører skår
lægningsarbejde. Han overtog ejendommen, der har været i slægtens eje i 3 generatio
ner, d. 01.01.1977 efter sin far.
Matr. nr. 17a m.fl. Ejendomsskyld 1.450.000. Grundskyld 349.000. Areal 42 ha., heraf
tilkøbt 15 ha. og der er 2 ha. med anden beplantning. Der er forpagtet 2,5 ha.
Stuehuset er opført i 1986, kvægstald er ombygget til sostald i 1978 og senere til
fedestald, svinestald er opført i 1978, og maskinhus i 1985. Besætningen består af
1.500 slagtesvin på årsbasis. Planteproduktionens afgrøder er hvede, vinter- og vårbyg
samt raps. Der er 1 traktor samt halvpart i traktor, skårlægger, tårnsilo og korn
tørreri med kold luft. Man benytter maskinstation i høst.
RØBROVEJ 8, "EGELYST", RØ, 3760 GUDHJEM.
CARSTEN JENSEN, gårdejer, født d. 03.02.1954, søn af Gerda Louise og Edvard Peder
Jensen, gift d. 24.11.1976 med Jytte Christoffersen, ekspeditrice, født d. 04.04.1957,
datter af Lissy og Poul Christoffersen. Parret har sønnene Michael Brian, født d.
03.08.1978.
C.J. er arbejdsmand. Han overtog ejendommen d. 14.06.1985 efter Svend Kofoed.
Ejendomsskyld 350.000. Areal 2,2 ha.
Stuehuset gennemgik restaurering i 1988, desuden er der kvægstald, svinestald og lade.
Driftsformen er planteavl med afgrøder af hvede. Der er 1 traktor og halmfyr. Man
benytter lidt maskinstation.
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RØBROVEJ 9, "SMEDEGAARD",
RØ, 3760 GUDHJEM.
CHRISTIAN KJØLLER, gårdejer,
født d. 04.07.1936, søn af Marie
og Ankær Kjøller, gift d. 23.06.
1962 med Birgitte Lund Ander
sen, musikpædagog, født d.
11.01.1936, datter af Gerda og
Hjalmar Andersen. Parret har
børnene: Marianne, født i 1966
og Anders, født i 1971.
C.K. er cand. agro og i Bioraf
Danmark Fonden. Han overtog ejendommen, der har været i slægtens eje siden 1948,
d. 31.12.1983 efter sin mor.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 45,5 ha., heraf 6,3 ha. med anden beplantning.
Stuehuset på 273 kvadratmeter har gennemgået restaurering i 1991 og der er 800 kvad
ratmeter lade og maskinhus på 450 kvadratmeter. Driftsformen er planteavl med af
grøder af frøgræs, hvede, raps og lucerne. Der er 3 traktorer og man benytter maskin
station. Ud over denne gård ejes og drives: "Lauegaard" ved Gudhjem.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 24 ha.
RØBROVEJ 16, "TYSKEGAARD",
3760 GUDHJEM.
JENS KOFOED RØMER, gårde
jer, født d. 03.09.1961, søn af
Hjørdis og Jørgen Rømer, gift d.
05.07.1991 med Lisse Madsen,
født d. 29.11.1965, datter af
Margot og Svend Madsen. Parret
har datteren Karina Charlotte,
født d. 12.03.1989.
J.K.R. har grønt bevis fra Næs
gård Landbrugskole og Høng
Landbrugsskole. Han overtog ejendommen, der har været i slægtens eje i 5 generatio
ner, d. 01.08.1990 efter sin far.
Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 73 ha., heraf 18 ha. skov og 1 ha. eng. Der er forpagtet 8,3 ha.
Stuehuset er opført i 1874, desuden er der svinestald, lade, maskinhus og gylletank.
Besætningen består af 400 slagtesvin og 1 hest. Planteproduktionens afgrøder er vin
terraps, vinterhvede, vinterbyg og maltbyg. Der er 3 traktorer, kornsilo, korntørreri
med kold luft, halm- og flisfyr. Man benytter maskinstation.
RØNNEVEJ 7, "NORDRE KIRKEBOGAARD", 3770 ALLINGE.
ORLA JACOBSEN, gårdejer, omtales under Rønnevej 11a.
O.J. overtog ejendommen d. 01.04.1990 efter Signe og Jørgen Kofoed.
Matr. nr. 42a m.fl. Ejendomsskyld 1.950.000. Grundskyld 528.500. Areal 53 ha.
Stuehus, kvægstald, svinestald og lade er opført i 1940, løsdriftsstald i 1973,
maskinhuse i 1968 og 1979, sidstnævnte blev ombygget til svinestald i 1991. Der er
plansilo, korntørreri med varm og kold luft og oliefyr.
RØNNEVEJ 11A, "LUNDEGAARD", OLSKER, 3770 ALLINGE.
ORLA JACOBSEN, gårdejer, født d. 13.02.1952, søn af Bodil og Gunnar Jacobsen, gift
d. 05.04.1980 med Charlotte Herschend, medhjælpende hustru, født d. 01.11.1960,
datter af Kirsten og Rolf Herschend. Parret har børnene: Carina, født d. 02.01.1983,
Malene, født d. 06.08.1985 og Christian, født d. 16.03.1988.
O.J. var på Lyngby Landbrugskole i 1973 og han er i bestyrelsen for Landboforenin
gen. Han overtog ejendommen, der har været i slægtens eje i 4 generationer, d.
01.01.1980 efter sine forældre.
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2.300.000. Grundskyld 317.100. Areal 54 ha. heraf 5 ha. skov. Der
er tilkøbt 13 ha. og forpagtet 80
ha.
"Lundegaard"s stuehus er opført i
1777. Kvægstald opført i 1777
blev ombygget til fedesvinestald
i 1975, svinestald er opført i
1777, goldsostalde 1968 og 1984,
farestald 1975, klimastald, ma
skinhus og gylletank i 1987 samt
lade i 1777. Besætningen består af 180 årssøer og der leveres 3.600 slagtesvin om
året, desuden er der 4 ammekøer, 4 slagtekalve og 5 heste. Planteproduktionens afgrø
der er vinter- og vårraps, hvede, vinter- og vårbyg, timothe og italiensk rajgræs. Der
er 4 traktorer, 1 mejetærsker, rendegraver, plan- og tårnsilo, korntørreri med kold og
varm luft, flisfyr og automatisk fodringsanlæg til fedesvin. Man benytter lidt maskin
station og der er ansat 2 medhjælpere, samt 1 skoledreng.
Ud over denne gård ejes og drives: "Bjeringhus", Rønnevej 24. Denne blev sammenlagt
med "Lundegaard" i 1991. Desuden ejer og driver O.J. "Nordre Kirkebogaard", Røn
nevej 7, 3770 Allinge.

RØNNEVEJ 15, "BAKKEGAARD",
OLSKER, 3770 ALLINGE.
HOLGER FUNCH KOFOED,
gårdejer, født d. 27.05.1938, søn
af Conrad Funch Kofoed, gift d.
21.08.1961 med Inger Birthe Jør
gensen, hjemmehjælper, født d.
13.02.1945, datter af Ludvig M.
Jørgensen. Parret har børnene:
Michael, født d. 31.01.1966, Chri
stian, født d. 14.03.1968 og Gun
vor, født d. 01.05.1976.
H.F.K. var på Tune Landbrugsskole i 1960/61, han har været i Rø Skolenævn i 4 år og
i Bornholms Brandforsikring siden september 1985. Han overtog ejendommen, der har
været i slægtens eje siden 1844, d. 01.01.1967 efter sin far.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 40,5 ha., heraf tilkøbt ca. 5 ha. og der er ca. 10 ha.
med skov, eng og klipper. Der er forpagtet 5 ha.
Stuehuset gennemgik restaurering i 1953, kvægstald er opført i 1974 og i 1983 blev
den ændret til grisestald, svinestald er opført i 1960 og der er maskinhus. Driftsfor
men er svineproduktion med en levering af 1.300 slagtesvin om året. Planteavlen
består af raps. Der er 3 traktorer og flisfyr.
RØNNEVEJ 17, "BAKKELY", OL
SKER, 3770 ALLINGE.
HANS ANDERSEN, gårdejer,
født d. 01.09.1959, søn af Ellen
og Keld Andersen, gift d. 01.09.1984
med Hanne Olsen, køkkenassistent,
født d. 17.01.1963, datter af Bir
git og Poul Olsen. Parret har
sønnen: Thorkild, født d. 16.01.
1988.
H.A. overtog ejendommen d. 01.
12.1983 efter Anker Nieman Ol
sen.
Matr. nr. 22ha. Ejendomsskyld 400.000. Grundskyld 37.000. Areal 3,7 ha., heraf 0,5 ha.
med vej og beplantning. Der er bortforpagtet 3 ha.
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Stuehuset er opført i 1908 og løbende restaureret, svinestald er opført i 1908 og
maskinhus i 1978. Der er høns, ænder og gæs på gården.
RØNNEVEJ 63, "PILEVANG", 3770 ALLINGE.
HANS CHR. HANSEN, gårdejer, født d. 07.07.1932, søn af Marie og Hans Mathias
Hansen, gift d. 16.04.1955 med Else Margrethe Kofoed, husmor, født d. 21.10.1932.
Parret har børnene: Bente, Claus og Floyd.
H.C.H. har været på Dalum Landbrugsskole 1954/55. Han overtog ejendommen i 1972
fra Kaj Holm.
Ejendomsskyld 540.000. Grundskyld 92.500. Areal 13,8 ha, heraf tilkøbt 3,8 ha.
Stuehuset er opført 1870. Planteproduktionens afgrøder er hvede, byg, græsfrø, ærter
og vårbyg. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker og 1 flishugger. Der bruges lidt
maskinstation. H.C.H. ejer og driver også "Skrubbegård", Klemensker, Hasle kommune.

RØVEJ 5, "LILLE LÆRKEGAARD",
OLSKER, 3770 ALLINGE.
OLE COLBERG JENSEN, gård
ejer, født d. 18.10.1955, søn af
Inger og Carl-Anker Jensen, gift
d. 22.10.1983 med Marianne Ko
fod, cateringsassistent, født d.
10.05. 1956, datter af Grethe og
Poul- Anker Kofod. Parret har
børnene: Majken, født d. 17.12.1977
og Mette, født d. 17.12.1981.
O.C.J. er elektriker. Han overtog
ejendommen, der har været i slægtens eje siden 1912, d. 01.07.1991 efter sin far.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 32 ha., heraf 2 ha. skov.
Der er stuehus, 2 svinestalde og 1 lade. Driftsformen er planteavl med afgrøder af
byg, raps og hvede. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 3 kornsiloer og korntørreri
med varm luft. Ud over denne gård ejes og drives: Bohnebakken 8.

RØVEJ 7, "PÆREGÅRD", OLSKER,
3770 ALLINGE.
HANS JACOB KJØLLER, gård
ejer, født d. 17.03.1962, søn af
Lisbeth og Harald Kjøller, gift
d. 07.06.1987 med E. Charlotte
Hermansen, bankassistent, født
d. 16.01.1963, datter af Ellen og
Holger Hermansen. Parret har
tvillingerne Henrik og Søren,
født d. 09.05.1988.
H.C.K. har været på Lyngby
Landbrugsskole i 1986. Han overtog ejendommen d. 01.08.1988 fra Knud Christensen.
Ejendomsskyld 1.650.000. Areal 106,7 ha., heraf 5 ha. skov og eng. Der er tilkøbt 60
ha. og forpagtet 62 ha. Stuehuset er opført i 1965.
RØVEJ 13, "BJERGEGAARD",
3770 ALLINGE.
HOLGER NIELSEN KOFOD, gård
ejer. født d. 15.02.1953, søn af
Bodil og Aage Kofod, gift d.
02.01.1987 med Tove Marie Mi
chelle Andersen, hjemmehjælper,
født d. 21.04.1941, datter af Sa
ra Marie og Jens Julius Ander
sen.
H.N.K. overtog ejendommen, der
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Ejendomsskyld 1.310.000. Grundskyld 239.600. Areal 25,3 ha. Der er forpagtet 5 ha.
Stuehuset er opført i 1914 og gennemgik restaurering i 1989, desuden er der svinestald, lade, maskinhus og foderhus. Gården drives med en produktion af ca. 150 smågrise og ca. 300 slagtsvin på årsbasis og der er 2 heste. Planteproduktionens afgrøder
er vinterraps, vinter- og vårbyg og hvede. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo,
korntørreri med varm og kold luft og halmfyr. Man benytter lidt maskinstation.

RØVES 16, "ST. MYREGAARD", OLSKER, 3770 ALLINGE.
PETER EMIL FUNCH, gårdejer, født d. 13.10.1924, søn af Nanna Hejgaard og Julius
Funch, gift d. 15.09.1956 med Inger Kjøller, medhjælpende hustru, født d. 05.05.1934,
datter af Dagny Mathilde Møller og Hans Matthias Nikolaj Kjøller. Parret har bør
nene: Vilmer, født d. 04.12.1959 og Merethe, født d. 21.09.1961.
l.K. har været elev på Husass. Fagskole i København i 1956.
P.E.F. var på Frederiksborg Højskole i 1942/43 og på Dalum Landbrugsskole i 1947/48.
Han overtog ejendommen, der har været i slægtens eje ca. 7 generationer, d. 01.07.
1955 efter sin far.
Ejendomsskyld 1.750.000. Areal 67,8 ha., heraf tilkøbt 6 ha. og der er 23 ha. skov.
Der er lejet 5,5 ha.
Stuehuset er opført i 1864 og er løbende restaureret, bl.a. med centralvarme og bad i
1963, ny stald er opført i 1977 og der er lade, maskinhus og gastæt silo. Besætningen
består af t+O-14-5 årssøer og der leveres ca. 850 slagtesvin om året, desuden er der 1
hest. Planteavlen består af vinterraps, vinterbyg og vinterhvede. Der er 3 traktorer, 1
mejetærsker, kornsilo og brændefyr. Man benytter maskinstation til kalk, møg og ajle.
RØVEJ 26, "LYNGGAARD", RØ,
3760 GUDHJEM.
LARS GEORG FOLKMANN, gård
ejer, født d. 23.06.1966, søn af
Maja og Åge Folkmann, samlever
med Helle Bidstrup Pedersen, sy
gehjælper, født d. 13.07.1965,
datter af Edna og Ejvind Peder
sen.
L.G.F. har taget grundskolen på
Midtjyllands Landbrugsskole og
driftslederuddannelse på Næsgård
Landbrugsskole. Han overtog ejendommen d. 01.11.1989 efter Mogens Bech.
Ejendomsskyld 2.250.000. Grundskyld 683.100 Areal 82,7075 ha., heraf 4,7 ha. søer og
eng og 1 ha. skov. Der er forpagtet 3,5 ha.
Stuehuset er opført i 1900 og der er 3 svinestalde, lade, maskinhus og gylletank.
Besætningen består af 2.200/2.400 slagtesvin på årsbasis. Planteproduktionens afgrøder
er raps, ærter, frø og rug. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, korntørreri
med varm luft samt halmfyr.

RØVEJ 29, "KJØLLERGAARD",
3760 GUDHJEM.
KIM KRISTENSEN, gårdejer,
født d. 04.07.1963, søn af Ellen
og Poul Kristensen, gift d. 02.
12.1989 med Kirsten Maegaard,
butiksslagter, født d. 08.07.1962,
datter af Hans Oluf Maegaard.
K.K. har grønt bevis. Han over
tog ejendommen d. 01.12.1988 ef
ter Aage Andersen.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal
52,2 ha., heraf en del skov. Stuehuset er opført i 1918 og der er svinestalde, lade og
maskinhus. Besætningen består af 2 årskøer og 3 slagtekalve af racen Hereford samt
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2.300 slagtesvin. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, korntørreri med varm og
kold luft samt brændefyr. Man benytter lidt maskinstation.
RØVEJ 31, "BAADSTEDGAARD, RØ, 3760 GUDHJEM.
AAGE ANDERSEN, gårdejer, født d. 28.01.1937, søn af Marie og Christian Andersen,
gift d. 23.01.1965 med Jytte Jensen Green, plejeassistent, født d. 09.02.1943, datter
af Else og Viggo Green. Parret har børnene: Kristina, født d. 20.07.1965, Søren, født
d. 08.04.1967, Thomas, født d. 25.06.1969 og Marianne, født d. 21.09.1972.
A.A. er krontrolassistent. Han overtog ejendommen d. 01.05.1984 efter D.L.R. Der er
fortidsminder i form af gravhøje på gårdens jorder.
Areal 49 ha., heraf 11 ha. med anden beplantning.
Stuehuset er nyopført i 1976 og der er 3 svinestalde og 1 maskinhus. Driftsformen er
planteavl med afgrøder af hvede, raps og frøgræs. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker.
SALENEVEJ 5, "NORDVANG", RØ, 3760 GUDHJEM.
ARNE INGEMANSEN, gårdejer, født d. 25.08.1931, søn af Ingeborg og Karl Olsen.
A.I. overtog ejendommen, der har været i slægtens eje i 2 generationer, d. 01.07.1954
efter sin far. Ejendomsskyld 430.000. Areal 9,2 ha., heraf tilkøbt 3,3 ha.
Af bygninger er der stuehus, kvægstald, lade og maskinhus. Besætningen består af 12
årskøer og 5 slagtekalve samt 1 hest. Planteproduktionens afgrøder er roer, sæd og
græs. Der er 2 traktorer. Man benytter lidt maskinstation.

SALTUNAVEJ 1, "SANDEGAARD",
3751 ØSTERMARIE.
JØRN KOFOED HANSEN, gård
ejer, født d. 04.04.1939, søn af
Helga og Helge Hansen, gift d.
14.03.1964 med Lis Thorsen, med
hjælpende hustru, født d. 10.09.
1943, datter af Gudrun og T.
Thorsen. Parret har børnene: Ni
els, født d. 25.03.1967, Anne-Dorthe, født d. 10.02.1972, og Tho
mas, født d. 06.03.1974. J.K.H. var på Lyngby Landbrugsskole i 1960/61. Han overtog
slægtsgården d. 15.09.1963 efter Gernhard Jensen. Ejendomsskyld 1.200.000. Grund
skyld 310.400. Areal 35 ha., heraf tilkøbt 20 ha., der er 8 ha. med skov og
ådal.
Stuehuset er opført i 1800 og er løbende restaureret, svinestald er opført i 1900, lader
i 1972 og i 1987 og der er maskinhus. Besætningen består af 750 slagtesvin. Plante
produktionens afgrøder er raps, ærter, hvede, maltbyg og græs. Der er 2 traktorer, 1
mejetærsker, 2 kornsiloer og plantørreri med varm og kold luft.
Ud over denne gård ejes og drives Saltunavej 3, 3751 Østermarie.
SALTUNAVEJ 3, 3751 ØSTERMARIE.
JØRN KOFOED HANSEN, gårdejer, omtales under Saltunavej 1.
Ejendomsskyld 1.000.000. Grundskyld 288.300. Areal 34 ha., heraf 4,4 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1850 og gennemgik restaurering i 1990, desuden er der svine
stald, lade og maskinhus.
SALTUNAVEJ 5, "SALTHØJ",
3751 ØSTERMARIE.
LEON SKOVGAARD, gårdejer,
født d. 30.09.1936, søn af Edith
og Chr. Skovgaard, gift d. 27.03.
1965 med Laura Jensen, født d.
31.07.1936, datter af Gerda og
Chr. Jensen. Parret har børnene:
Susanne, født d. 27.12.1971, og
Keld Ole, født d. 13.04.1973.
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Bornholms Andels Bestyrelse. Han overtog ejendom- men, der har været i slægtens eje
i 4 generationer, d. 01.03.1965 efter sin svigerfar.
Ejendomsskyld 760.000. Grundskyld 98.000. Areal 13,4 ha., heraf tilkøbt 2,2 ha. og der
er 1 ha. skov. Der er forpagtet 8,8 ha.
Stuehuset er opført i 1909 og løbende restaureret, desuden er der kvægstald og ny
opført lade fra 1991. Besætningen består af 24 årskøer og 40 ungdyr af racen SDM.
Planteproduktionens afgrøder er roer, byg, hvede, raps og græs. Der er 2 traktorer,
roeoptager og brændefyr.
SALTUNAVEJ 6, "GRYET", 3751 ØSTERMARIE.
EJNER HANSEN, gårdejer, født d. 02.05.1923, søn af Julie Elisabeth og Jens Jacob
Hansen, gift d. 06.06.1949 med Helga Thorsen, født d. 22.01.1928, datter af Edelborg
og Emil Thorsen. Parret har børnene: Bente, født d. 28.09.1950, Randi, født d. 14.
07.1953, og Inger, født d. 19.03.1960.
H.H. er medhjælpende hustru og har haft ophold på Høng Husmandsskole.
E.H. har tillidshverv i Mejeriet og i Brugsen. Han overtog ejendommen d. 01.04.1949
efter Ludvig Kofoed. Ejendomsskyld 700.000. Areal 16,3 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1915 og løbende restaureret, svinestald er opført i 1967, hønse
hus i 1956, maskinhus i 1969 og der er lade. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og
korntørreri med kold luft.
"Gryet" overtages d. 01.01.1992 af Carsten Riis. Han omtales under "St. Bakkegaard",
Godthåbsvej 74, 3751 Østermarie, som han også ejer og driver.
SALTUNAVEJ 16, "PILELY",
3751 ØSTERMARIE.
ERNST ERLANDSEN, gårdejer,
født d. 15.07.1914, søn af Marie
og Jørgen Erlandsen, gift d. 05.
09.1941 med Karen Munch Peder
sen, medhjælpende hustru, født
d. 29. 05.1911, datter af Sofie
og Chr. Pedersen. Parret har
børnene: Egon, født d. 02.11.1945,
og Erland, født d. 13.02.1951.
E.E. har været på Frederiksborg
Højskole i 1937/38. Han har været formand for Husmandsforeningen i 10 år og er nu
æresmedlem og har fået diplom. Han overtog ejendommen d. 10.01.1948 efter Peder
Andersen. Areal 8 ha., som nu er bortforpagtet.
Stuehuset er ca. 200 år gammelt, derudover er der kvægstald, svinestald, lade, maskin
hus og gastæt silo. På gården er der 1 traktor og halvpart i mejetærsker.

SAVMØLLEVEJ 10, "BRUUNSGAARD", 3751 ØSTERMARIE.
BENT ADELIN JØRGENSEN, gårdejer, født d. 17.07.1945, søn af Olga og Walentin
Adelin Jørgensen, gift d. 23.07.1972 med Siv Gunni Beatrice Finskas, sygeplejerassi
stent, født d. 24.09.1949, datter af Sigrid og Eric Finskas. Parret har børnene: Jonas
P., født d. 14.10.1973, Jutta Mari, født d. 30.12.1975, Mats Joel, født d. 14.07.1980 og
Johannes, født d. 11.02.1982.
B.A.J. er minkavler, skolepsykolog og friskolelærer, han har taget landbrugskurser og
været landbrugsmedhjælper i 8 år. Ejendommen, der har været i slægtens eje i 3 gene
rationer, blev overtaget i 1977 efter forældrene.
Matr. nr. 87a m.fl. Ejendomsskyld 630.000. Grundskyld 124.600. Areal 18,4 ha., heraf
2,5 ha. skov og krat. Der er bortforpagtet 16 ha.
Stuehuset er opført i 1916 og blev udvidet i 1940 og er løbende restaureret, kvægstald
og svinestald er opført i 1916 og minkhallerne er opført med 2 i 1987, 3 i 1989, 1 i
1990 og 2 i 1991. Besætningen består af 700 minktæver. Der er pelseri på gården.
SAVMØLLEVEJ 11, 3751 ØSTERMARIE.
PEER GUSTAV MORTENSEN, gårdejer, født d. 23.07.1958, søn af Grete og Gunnar
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P.G.N. er maskinfører. Han overtog ejendommen d. 01.10.1990 efter Nykredit.
Ejendomsskyld 380.000. Areal 3,2 ha.

SAVMØLLEVEJ 17, "NYGAARD",
3751 ØSTERMARIE.
FLEMMING KRØJER HANSEN,
gårdejer, født d. 25.09.1958, søn
af Rita og Bent Hansen, gift d.
16.08.1980 med Kari Olesen, bu
tiksassistent, født d. 22.08.1960,
datter af Gurli og Carl Olesen.
Parret har børnene: Louise, født
d. 22.03.1983, og Jonas, født d.
29.03.1985.
F.K.H. var på Lyngby Landbrugsskole i 1979/80. Han overtog ejendommen d. 01.05.1984 efter Leif Pedersen.
Ejendomsskyld 760.000. Grundskyld 101.600. Areal 14,2 ha. Der er forpagtet 9,9 ha.
Stuehusets loftsetage er gennemrestaureret, derudover er der svinestald, lade og
maskinhus. Besætningen består af 900 slagtesvin på årsbasis. Planteproduktionens
afgrøder er raps, byg, hvede og frø. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, korntørreri
med varm luft samt halmfyr.
SIGTEVEJ 1, "SIGTEGÅRD",
ØSTERLARS, 3760 GUDHJEM.
HERMAN DAM LARSEN, gård
ejer, født d. 29.10.1957, søn af
Iris og Johannes Dam Larsen,
gift d. 29.03.1980 med Minna
Staalegård Poulsen, medhjælpen
de hustru, født d. 14.10.1957,
datter af Aksa og Svend Åge
Poulsen. Parret har børnene: Dy
veke, Daniel og Betina.
H.D.L. smed. Han overtog ejen
dommen d. 01.09.1988 efter sin far.
Ejendomsskyld 920.000. Areal 40 ha., heraf 6 ha. med anden beplantning.
Stuehuset er opført i 1900, derudover er der kvægstald, svinestald, lade og maskinhus.
Der er 2 traktorer, plansilo og korntørreri med kold luft. Man benytter maskinstation.

SIGTEVEJ 5, "SIGTEBÆK", 3760
GUDHJEM.
LEO FREDERIKSEN, gårdejer,
født d. 11.10.1960, søn af Inge
og Poul Frederiksen, samlever
med Laila Behrndtz, født d.
15.09.1963, datter af Tage og
Mildred Behrndtz. Parret har
sønnen Silas.
L.F. er specialarbejder. Han over
tog ejendommen d. 01.03.1991
efter Henning Rømer Hansen.
Ejendomsskyld 325.000. Areal 0,66 ha. Jorden er frasolgt.
Stuehuset har gennemgået restaurering i 1991, derudover er der kvægstald, svinestald
og gylletank. Besætningen består af 2 slagtesvin., 2 geder, 2 kid, høns, duer, ænder,
gæs og kalkuner.
SIGTEVEJ 6, "BØGELUND", 3760 GUDHJEM.
PREBEN MORTENEN, gårdejer, født d. 28.09.1937, søn af Kamma og H. Mortensen,
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gift d. 16.09.1961 med Elly Kuhre, født d. 26.06.1945, datter af Betty og Thorvald
Kuhre. Parret har børnene: Tommy, født d. 25.10.1963, Lola, født d. 17.12.1964, Al
lan, født d. 03.02.1965 og Janni, født d. 21.08.1981.
E.M. er medhjælpende hustru på kroen.
P.M. er kroejer på Klemensker Kro. Han er fritidslandmand og overtog ejendommen i
1988 efter Bjarne Thye Nielsen.
Areal 9,6 ha., heraf 1,5 ha. med anden beplantning.
Stuehus, svinestald og lade er opført i 1900, alle bygninger gennemgik modernisering i
1977 og maskinhuset er opført i 1989. Driftsformen er planteavl med afgrøder af
vinter- og vårbyg samt hvede. Der er 8 traktorer, 3 mejetærskere, rendegraver, plan
silo og halmfyr. Man benytter maskinstation til sprøjtning.

SKOVSMINDEVEJ 1, "SKOVMIN
DE", 3760 GUDHJEM.
HANS VIGGO ANDERSEN, gård
ejer,. født d. 19.06.1956, søn af
Magda og Ejnar Andersen.
H.V.A. er blikkenslager og driver
VVS-firma. Han overtog ejendom
men, der har været i slægtens
eje i 3 generationer, i 1985 efter
sin far.
Ejendomsskyld 630.000. Areal 14
ha.
Der er stuehus, svinestald, lade og maskinhus. Driftsformen er udelukkende planteavl
med afgrøder af hvede, vinterraps og vinterbyg. Der er 1 traktor og mejetærsker. Man
benytter maskinstation.
SKOVSMINDEVEJ 2, 3760 GUDHJEM.
ARNE TOLSTRUP, gårdejer, omtales under Nybrovej 45, 3760 Gudhjem.
SKRULLEVEJ 2, "NØRREGAARD",
3751 ØSTERMARIE.
GUNNAR LARSEN, gårdejer,
født d. 30.05.1925, søn af Han
signe og Jens Conrad Larsen,
gift d. 12.11.1955 med Erna
Hansen, født d. 05.10.1932, dat
ter af S. og P. Hansen. Parret
har børnene: Bente, født d. 05.
04.1957, Agnete, født d. 02.05.
1958, Lisbeth, født d. 09.11.1965,
og Tina, født d. 21.11.1970.
G.L. har været på Sydsjællands Landbrugsskole. Han overtog ejendommen, der har
været i slægtens eje siden 1916, i 1955 efter sin far.
Areal 36 ha., heraf 9 ha. skov.
Stuehuset er opført ca. 1870 og løbende restaureret, desuden er der svinestald, lade
og maskinhus. Besætningen består af 9 årssøer og 85 slagtesvin samt ænder. Der er 1
traktor, tårnsilo og korntørreri med varm luft. Man benytter maskinstation.
SKRULLEVEJ 3, "SKRULLEGAARD", 3751 ØSTERMARIE.
ARNE CHRISTOFFERSEN, gårdejer, født d. 26.10.1938, søn af Kathrine Elisabeth og
Christian Adolf Christoffersen, gift d. 01.06.1963 med Ellen Margrethe Kofoed, født
d. 27.09.1944, datter af Ruth og Athon Kofoed. Parret har børnene: Connie, født d.
12.01.1965, Martin Arne, født d. 04.02.1966, Sonja, født d. 19.09.1970, og Anne, født
d. 20.11.1975.
A.C. har været på Kærhave Højskole. Han overtog ejendommen, der har været i slæg
tens eje siden 1952, i 1962 efter Anders Christoffersen.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 32,7 ha., heraf 10 ha. skov og klipper. Derudover er

-65der lejet 44 ha.
"Skrullegaard"s stuehus er opført
i 1921 og løbende restaureret,
kvægstald opført i 1960, svinestald og sostald i 1979, maskin
hus i 1971 og der er lade og
gylletank. Besætningen består af
50 årssøer, der leveres 900-1.000
slagtesvin årligt. Derudover er
der 3 stk. Hereford kvæg. Plan
teproduktionens afgrøder er vin
terbyg, raps, hvede og ærter.
Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo, halmfyr og der anvendes staldvarme til
opvarmning af stuehuset. Maskinstation bruges lidt.

SKRULLEVE3 4, "TOFTEGÅRD",
3751 ØSTERMARIE.
GUNNI FOLKMANN KURE, gård
ejer, født d. 20.09.1946, søn af
Mary og Gunnar Kure, gift med
Connie Hansen, medhjælpende hu
stru, født d. 06.03.1946, datter
af Hedvig og Bent Hansen. Par
ret har sønnen Henrik, født d.
16.03.1978. G.F.K. har været an
sat ved Politiet og været på stu
dietur i England og taget driftslederuddannelse på Bygholm Landbrugsskole i 1968/69. Han overtog ejendommen d.
15.07.1982 fra sine forældre.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 50,4 ha., heraf ca. 8 ha. skov og krat. Der er forpagtet 26 ha. På gården findes 1 stk. fredet oldtidsminde.
Stuehuset er siden 1982 løbende blevet restaureret, derudover er der svinestald til
slagtesvineproduktion, maskinhus på 550 kvadratmeter og gylletank. Der er 2 trakto
rer, 1 mejetærsker og korntørreri med varm luft.
SKRULLEVEJ 11, "VENNERSLY",
3751 ØSTERMARIE.
HENNING NIELSEN, gårdejer,
født d. 03.04.1942, søn af Edith
og Alfred Nielsen.
H.N. har været på Dalum Land
brugsskole og er i repræsentant
skabet for Steff Houlberg. Han
overtog ejendommen d. 01.07.1971
efter sin far.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal
41 ha., heraf tilkøbt 20 ha. og

der er 2 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1923 og gennemgik restaurering i 1975, desuden er der kvæg
stald, svinestald, lade og maskinhus. Besætningen består af 22 årskøer samt 520 slag
tesvin. Planteproduktionens afgrøder er roer, sæd og græs. Der er 4 traktorer, 1 meje
tærsker, korntørreri med varm luft. Der er ansat 1 medhjælper.
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GUDHJEM.
OLE LIND, gårdejer.
Første del af stuehuset er opført
i 1700-tallet og anden del i 1901,
det har gennemgået restaurering
i 1972 og 1976, kvægstald er op
ført i 1978 og lade og maskinhus
i 1983. Avlsbygningerne, jord og
maskiner er bortforpagtet.

STAGGEVEJ 4, "LANGEMOSE",
3751 ØSTERMARIE.
STEEN JENSEN, gårdejer, født
d. 04.08.1944, søn af Grethe og
Ejner Jensen, gift d. 16.09.1967
med Annie Kure, medhjælpende
hustru, født d. 19.11.1947, dat
ter af Ester og Hans O. Kure.
Parret har børnene: Mette, født
d. 03.05.1967, Lone, født d. 02.
04.1970, og Lasse, født d. 29.05.
1975.
S.J. har det grønne bevis. Han overtog ejendommen d. 01.07.1975 efter sin far.
Ejendomsskyld 1.300.000. Grundskyld 250.600. Areal 33,6770 ha. Der er forpagtet 13
ha.
Stuehuset er opført i 1952 og gennemgik restaurering i 1975, desuden er der kvæg
stald, lade, foderhus, gylletank og køresilo. Besætningen består af 85 årskøer og 100
ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens afgrøder er græs, hvede, roer og vårbyg.
Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, roeoptager og markvandingsanlæg. Der benyttes
fremmed arbejdskraft.

STANGEVEJ 1, "RAAGELUNDSGAARD", ØSTERLARS, 3760
GUDHJEM.
MOGENS KOFOED, gårdejer,
født d. 07.04.1922, søn af Asta
og Conrad Kof oed, gift d. 18.
05.1956 med Estrid Thorsen, med
hjælpende hustru, født d. 25.12.
1933, datter af Ædelborg og Emil
Thorsen. Parret har børnene: Lis
beth Merete, født d. 13.01.1959,
Henrik, født d. 03.04.1962, og
Carsten, født d. 14.07.1969.
M.K. overtog slægtsgården d. 16.04.1956 efter Karl Lund.
Ejendomsskyld 630.000. Areal 14,9 ha., heraf 2,2 ha. skov og klipper.
Stuehuset er opført ca. 1756 og gennemgik restaurering i 1977, desuden er der kvæg
stald, svinestald, lade og maskinhus. Driftsformen er planteavl med afgrøder af korn,
raps, hvede og byg. Der er 2 traktorer, part i mejetærsker samt kornloft.
M.K. ejer og driver desuden Randkløvevej 9.

STANGEVEJ 3, "DAMMEGAARD", ØSTERLARS, 3760 GUDHJEM.
ARNE ANDERSEN, gårdejer, født d. 29.05.1924, søn af Rigmor og Jørgen Andersen,
gift d. 25.04.1953 med Ellen Thybo Baastrup, medhjælpende hustru, født d. 08.03.1928,
datter af Marie Thomsen og Ejner Andreas Baastrup. Parret har børnene: Anne Marie,
født d. 21.05.1955, Bent, født d. 08.03.1957, Hanne, født d. 02.03.1960 og Andreas,

-67-

født d. 11.03.1968.
A.A. var på Korinth Landbrugsskole i 1947/48. Han overtog ejendommen, der har
været i slægtens eje i 3 generationer, i 1955 efter sin far.
Matr. nr. 62a. Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 57,5 ha., heraf tilkøbt 27 ha. og der er
5 ha. med skov og klipper. Der er forpagtet 7,2 ha.
Stuehuset er opført i 1898 og løbende restaureret, kvægstald er opført i 1870, lade i
1926 og maskinhus i 1965. Besætningen består af 10 ammekøer og 9 ungdyr af racen
Hereford samt 1 tyr. Planteproduktionens afgrøder er vinterraps, hvede, byg, rødklø
ver og græs. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, gummiged, plansilo og korntørreri
med varm luft.
STANGEVEJ 7, "KNARREGAARD",
ØSTERLARS, 3760 GUDHJEM.
KELD SANDER JENSEN, gårde
jer, født d. 19.04.1942, søn af
Edit og Ove Jensen.
K.S.J. var på Luthers Missions
forenings Højskole i 1962/63.
Han overtog ejendommen, der
har været i slægtens eje i 300
år, i 1981 efter sin far.
Matr. nr. 52a m.fl. Ejendomsskyld
700.000. Grundskyld 165.300.
Areal 34 ha., heraf 17,5 ha. med skov, klipper og plantage.
Stuehuset er opført i 1860 og løbende restaureret, kvægstald er opført i 1916, hønse
hus i 1800-tallet og er sener ombygget til kalvestald, maskinhuset er opført i 1920 og
der er lade. Besætningen består af 16 årskøer, 14 ungdyr og 10 slagtekalve af racen
RDM, desuden er der 1 årsso og der leveres 10-15 slagtesvin om året. Planteproduktio
nens afgrøder er græs, roer og vårbyg. Der er 2 traktorer, plansilo og combifyr. Man
benytter maskinstation.

STANGEVEJ 16, "LEHNSGAARD",
ØSTERLARS, 3760 GUDHJEM.
HANS HANSEN, gårdejer, født
d. 16.08.1960, søn af Signe og
Poul Hansen, samlever med Dor
the Due Schneider, sygeplejerske,
født d. 07.07.1961, datter af
Esther og Anders Jensen.
H.H. har været på Sydsjællands
Landbrugsskole i 1977/78 og på
Lyngby Landbrugsskole i 1983/84,
han er i Skovdyrkerforeningens
bestyrelse. Ejendommen blev overtaget d. 31.12.1983 fra Ib Mogensen.
Matr. nr. la. Ejendomsskyld 4.000.000. Grundskyld 1.118.000. Areal 162,1 ha., heraf 50
ha. skov. Der er forpagtet 54 ha.
Stuehuset er opført i 1858 og løbende restaureret. Gården er genopført i 1854 efter
brand, og maskinhuset er tilføjet i 1977. Besætningen består af 12 ammekøer, 5 ung
dyr og 12 slagtekalve af blandet race, samt 1 tyr, 2 får og 29 kyllinger. Planteproduk
tionens afgrøder er hvede, vårbyg, italiensk rajgræs, timothe, vinterraps og ærter. Der
er 5 traktorer, 2 mejetærskere, skårlægger, rendegraver, 5 plansiloer, korntørreri med
kold og varm luft og flisfyr. Der er ansat 1 heltids- og 1 deltidsmedhjælper samt 1
skoledreng.
Ud over denne gård ejer og driver H.H. i fællesskab med sine brødre "Gadegaard",
Gudhjemvej 52.
STAVEHØL 1, "AGERBYGAARD", 3760 GUDHJEM.
BENT KOFOED HANSEN, gårdejer, født d. 29.03.1949, søn af Else og Ludvig K.
Hansen, gift d. 01.05.1971 med Bente Merethe Christiansen, sygehjælper, født d.
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16.09.1951, datter af Tirsa og
Ejner Christiansen. Parret har
børnene: Dorte, født d. 15.06.
1972, og Henrik, født d. 24.06.
1976.
Bent K. Hansen har grønt bevis.
Han overtog ejendommen d. 01.
03.1971 efter Kaj Lund.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal
49,93 ha., heraf tilkøbt ca. 25,5
ha., der 6 ha. med anden beplant
ning.
Stuehuset har gennemgået restaurering i tiden 1976-1980, maskinhuset er opført i
1975 og svinestald i 1981. Besætningen består af 25 årssøer, der leveres 400 slagtesvin
årligt. Planteproduktionens afgrøder er raps og hvede. Der er 3 traktorer, 1 mejetær
sker, kornsilo og korntørreri med varm og kold luft.
STAVSDALVEJ 33, "VESTERGAARD", ØSTERLARS, 3760
GUDHJEM.
NIELS PETER AUGUST RIIS,
gårdejer, født d. 14.06.1952, søn
af Astrid og Kristian Riis, gift
d. 03.10.1988 med Anette Chri
stoffersen, husassistent, født d.
11. 04.1960, datter af Ruth og
Hans Christian Christoffersen.
Parret har datteren Bettinfa,
født d. 02.03.1989.
N.P.A.R. er maskinfører i Hasle Granitbrud. Han overtog ejendommen d. 15.10.1983
efter Steffen Boss.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 30,3 ha., heraf 1,5 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1884, efter en brand i 1966 blev stalde og maskinhus genopført
og gylletanken er opført samme år. Besætningen består af 15 årskøer og 10 ungdyr af
blandet race. Der dyrkes afgrøder på 15 ha. på gården findes 2 traktorer og man
benytter maskinstation.

STAVSDALVEJ 36, "VIETSVANG",
ØSTERLARS, 3760 GUDHJEM.
MADS HJULER-PEDERSEN, gård
ejer, født d. 01.01.1968, søn af
Ulla og Henning Hjuler-Pedersen,
samlever med Karen Mortensen,
rengøringsassistent, født d. 25.
08.1967, datter af Ella Morten
sen.
M.H.P. er kleinsmed. Han har
taget 5 mdrs. grundskole samt 3
års praktik. Ejendommen blev
overtaget d. 01.08.1987 efter Henning Hansen.
Ejendomsskyld 370.000. Grundskyld 54.400. Areal 6,6 ha.
Stuehuset er opført i 1919 og lade og maskinhus i 1980. Driftsformen er planteavl
med afgrøder af raps, byg, hvede og ærter. Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker.

STAVSDALVEJ 37, "MØLLEVANG", 3760 GUDHJEM.
KARL AAGE LUND, gårdejer, født d. 03.07.1951, søn af Elise og Ove Lund.
K.Aa.L. har været på Landbrugsskole. Han overtog ejendommen, der har været i slæg
tens eje siden 1942, d. 01.06.1974 efter sin far.
Ejendomsskyld 570.000. Grundskyld 49.400. Areal 6,9 ha., heraf 0,8 ha. skov og eng.
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"Møllevang"s stuehus er opført i
1922 og senere om bygget, des
uden er der kvægstald og lade.
Besætningen består af 19 årskøer
og 19 slagtekalve af racen Jer
sey. Planteproduktionens afgrøder
er ærter og græs. Der er 1 trak
tor og man benytter husbondaflø
ser.

STAVSDALVEJ 38, "VIRKELYST",
3760 GUDHJEM.
NIELS VILMER WESTH, gårdejer,
født d. 03.06.1930, søn af Chri
stine og Niels Kristian Andreas
Westh, gift d. 02.07.1957 med
Grete Irene Thorsen, medhjælpen
de hustru, født d. 20.07.1936,
datter af Eva og Hermann Otto
Thorsen. Parret har børnene: Git
te Irene, født d. 24.01.1959, Jet
te Irene, født d. 25.01.1963, og
Carsten, født d. 03.09.1964.
N.V.W. overtog ejendommen d. 01.10.1982 efter Poul Hansen.
Ejendomsskyld 396.000. Areal 6,6 ha. Der er bortforpagtet 5,5 ha.
Bygningerne består af stuehus, kvægstald, svinestald og lade. Besætningen bestå af 2
årskøer samt 20 slagtesvin. Planteproduktionens afgrøder er hvede og græs. Der er 1
traktor. Man benytter maskinstation.

STAVSDALVEJ 39, "KARENS
MINDE", 3760 GUDHJEM.
ERNST RØNNE, gårdejer, født d.
03.05.1933, søn af Herman Røn
ne, gift d. 17.06.1963 med Henny
Hansen, medhjælpende hustru,
født d. 02.05.1943, datter af
Margit og Alfred Hansen. Parret
har børnene: Connie, født d. 22.
04.1964, Elna, født d. 10.03.1966,
Torben, født d. 21.02.1968, og Su
sanne, født d. 04.06.1976.
E.R. har været på Haslev Landbrugsskole og er medlem af Menighedsrådet. Han over
tog ejendommen, der har været i slægtens eje i 4 generationer, d. 15.04.1963 efter sin
onkel Hans Bidstrup.
Areal 23,1 ha.
Stuehuset er opført i 1907 og gennemgik restaurering i 1978, desuden er der kvæg
stald, svinestald, lade og maskinhus. Besætningen består af 16 årskøer, 8 slagtekalve
og 80 slagtesvin. Planteproduktionens afgrøder er roer, byg, hvede og græs. Der er 3
traktorer, 1 mejetærsker og kornsilo. Man benytter lidt maskinstation.
STAVSDALVEJ 41, "OLSMINDE", 3760 GUDHJEM.
CARL ANKER CHRISTOFFERSEN, gårdejer, født d. 14.07.1936, søn af Kathrine Elisa
beth og Chr. Adolf Christoffersen, gift d. 08.05.1959 med Tove Margrethe Jensen,
medhjælpende hustru, født d. 22.01.1939, datter af Edith og Aage Johs. Jensen. Parret
har børnene: Kenn, født d. 10.01.1960, Merete, født d. 05.04.1962, Helene, født d.
23.09.1963 og Finn, født d. 04.06.1971.
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på landbrugsskole ved Slagelse,
han er medlem af Østerlars
Brugsforening og er Kreaturfor
sikringsmand. Han overtog ejen
dommen, der har været i slæg
tens eje i 2 generationer, d.
01.10.1963 efter sin far.
Ejendomsskyld 1.650.000. Grund
skyld 186.200. Areal 25 ha., her
af 5 ha. skov. Der er forpagtet
48 ha.
Stuehuset er opført ca. 1800 og gennemgik restaurering i 1979, desuden er der kvæg
stald, svinestald, lade, maskinhus, foderhus, gylletank og udendørs køresilo. Besæt
ningen består af 50 årskøer, 40 ungdyr og 60 slagtekalve af racerne RDM og SDM,
samt 60 slagtesvin. Planteproduktionens afgrøder er vinterraps, vinter- og vårbyg, roer
og græs. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plan- og tårnsilo. Der benyttes fremmed
arbejdskraft.

STAVSDALVEJ 60, "THORSMIN
DE", 3760 GUDHJEM.
POUL ERIK SONNE, gårdejer,
født d. 08.10.1931, søn af Edith
og Hans Peter Sonne, gift d. 15.
07.1959 med Lissi Christensen,
født d. 14.10.1939, datter af
Dagmar og Aksel Christensen.
Parret har børnene: Lone, født
d. 05. 11.1960, Hanne, født d.
15.02. 1963, og Hans Peter, født
d. 06.11.1969.
P.E.S. var på Kærhave Landbrugsskole i 1956/57. Han overtog ejendommen d. 15.01.
1959 efter Jens F. Andersen.
Ejendomsskyld 650.000. Areal 13,8 ha., heraf tilkøbt 8 ha.
Stuehuset er opført i 1901 og har gennemgået restaurering i 1963 og i 1989, desuden
er der kvægstald, lade, maskinhus og foderhus. Besætningen består af 10 årskøer og 15
slagtekalve. Planteproduktionens afgrøder er byg, hvede og raps. Der er 1 traktor,
man benytter maskinstation.
STAVSDALVEJ 62, "BÆKAGER",
3760 GUDHJEM.
IVAR JOHANNES OLSEN, gård
ejer, født d. 07.01.1940, søn af
Anne Elisabeth og Ejnar Johan
nes Olsen.
I.J.O. har været på Hillerød Land
brugsskole. Han overtog ejendom
men, der har været i slægtens
eje i 2 generationer, i 1965 efter
sin far.
Ejendomsskyld 450.000. Grund-

skyld 55.400. Areal 5 ha. Der er forpagtet 1,1 ha.
Stuehuset er opført i 1927 og senere restaureret, derudover er der kvægstald, svine
stald og lade. Besætningen består af 10 årskøer og 6 slagtekalve, 2 årssøer og der
sælges 40 smågrise årligt. Planteproduktionens afgrøder er roer, byg og græs. Der er 2
traktorer, plansilo og korntørreri. Man benytter maskinstation.
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STAVSDALVEJ 68, "ENGHAVE",
3760 GUDHJEM.
SØREN MAEGAARD DAM, gård
ejer, født d. 14.09.1960, søn af
Else Mathilde og Vilmer Maegaard
Dam, gift d. 24.05.1986 med An
nette Ipsen, bankassistent, født
d. 12.10.1962, datter af Thea og
Jens Jørn Ipsen. Parret har bør
nene: Simon, født d. 22.05.1987,
og Nicolaj, født d. 02.03.1990.
S.M.D. har været på Lyngby og
Sydsjællands Landbrugsskole. Han overtog ejendommen d. 01.12.1983 efter Svend og
Ole Koefoed.
Ejendomsskyld 1.200.000. Grundskyld 37.000. Areal 3,9 ha.
Stuehuset er opført i 1923 og senere ombygget, derudover er der svinestald, gastæt
silo og gylletank. Besætningen består af 130 årssøer. Planteproduktionens afgrøder er
hvede, vinterbyg og raps. Der er 1 traktor, halvpart i mejetærsker, kornsilo og korn
tørreri. Man benytter maskinstation.
STAVSDALVEJ 70, "NYGAARD", 3760 GUDHJEM.
JØRGEN GUDBERGSEN, gårdejer, født d. 03.01.1936, søn af Ada og Hans Peder Gudbergsen, gift d. 20.05.1961 med Karen Andersen, født d. 14.04.1940, datter af Elisa
beth og Harry Andersen. Parret har børnene: Marina, født d. 17.11.1961, Bonni, født
d. 06.10.1964, og Camilla, født d. 15.09.1978.
K.G. driver fiskeforretning.
J.G. overtog ejedommen d. 01.05.1985 efter Hans Jørgen Hansen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 36,9 ha., heraf 8,3 ha. med anden beplantning.
Stuehuset er opført i 1946/47 og gennemgik restaurering i 1985, desuden er der kvæg
stald, svinestald, lade og maskinhus. Besætningen består af får. Planteproduktionens
afgrøder er vinterbyg, raps, brødhvede, fårebyg og græs. Der er 2 traktorer og 1 me
jetærsker. Man benytter lidt maskinstation.
STAVSDALVEJ 72, "EGELUND",
3760 GUDHJEM.
ERNST LASSEN VOMB, gårdejer,
født d. 29.03.1942, søn af Mary
og Hans Peter Vomb, gift d. 13.
12.1969 med Birthe Knudsen,
født d. 04.01.1946, datter af
Anne og Hans Peter Knudsen.
Parret har børnene: Peter, født
d. 07.12. 1976, og Laila, født d.
21.12. 1978.
E.L.V. er formand for Husmands
foreningen og har været i foreningen i 21 år. Han overtog ejendommen d. 01.09.1968
efter Chr. Phill.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 34,4 ha., heraf tilkøbt 17 ha.
Stuehuset gennemgik restaurering i 1968, kvægstald er opført i 1978, svinestald i
1970, kostald i 1978, maskinhus i 1970 og der er lade. Besætningen består af 45 års
køer og 75 ungdyr samt 100 slagtesvin. Planteproduktionens afgrøder er hvede, byg,
roer og græs. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo og korntørreri med varm
luft. På gården er ansat 1 medhjælper.

STENBAKKEVEJ 13, "LANGENSGAARD", 3751 ØSTERMARIE.
KARIN HAGEN OG JØRN CLAUSEN, gårdejere, omtales under Gadebyvej 1, 3751
Østermarie.
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STENLØSEVEJ 12, "HABRODAM",
OLSKER, 3770 ALLINGE.
HENNING OG ORLA HANSEN,
gårdejere.
H.H. er født d. 13.05.1928, søn
af Hans Hansen, gift d. 22.09.1956
med Doris Madsen, født d. 25.06.
1936, datter af Ragnhild og Jo
hannes Madsen. Parret har bør
nene: Ellinor, Kirsten, Hansjørn
og Orla.
O.H. er født d. 10.02.1968, søn
af Doris og Henning Hansen, gift d. 07.07.1989 med Berit Hjorth, frisørmester, født d.
29.12.1967, datter af Doris og Andreas Hjorth.
O.H. er landbrugsmekaniker. Han overtog halvdelen af gården d. 31.12.1989 efter sin
far, som ejer den anden halvdel. Gården har været i slægtens eje siden 1908.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 55 ha., heraf tilkøbt 6 ha. og der er 15 ha. med anden
beplantning.
Stuehuset er opført i 1880, stueetagen blev istandsat i 1965 og der er indrettet ny
lejlighed på loftet i 1990, kvægstald og maskinhus er opført i 1977/78. Besætningen
består af 28 årskøer. Der er 4 traktorer, 6 kornsiloer og korntørreri.
STUDEBYVEJ 2, "LYNGGAARD", ØSTERLARS, 3760 GUDHJEM.
KURT OG OLE POULSEN, gårdejere og brødre.
K.P. er født d. 28.12.1949 og søn af Erna og Harald Poulsen, gift d. 07.08.1982 med
Jytte Bidstrup, kontorassistent, født d. 05.01.1957, datter af Else og Erik Bidstrup.
K.P. er chauffør. Brødrene overtog ejendommen d. 01.07.1991 efter Bennet Hermansen. Areal 36 ha., heraf 2,2 ha. krat. Der er forpagtet 14,9 ha.
Stuehuset er opført i 1906 og der er lade og maskinhus. Driftsformen er planteavl
med afgrøder af raps, hvede, vinter- og vårbyg og vinterraps. Der er 7 traktorer, 2
mejetærskere, plan og tårnsilo, korntørreri med varm og kold luft samt halmfyr. Man
benytter maskinstation.
Ud over denne gård ejes og drives "Aspegaard", Åsedamsvej 3, 3760 Gudhjem, hvor
Ole Poulsen bor.
STUDEBYVEJ 6, "GRØNHØJ", STUDEBY, 3760 GUDHJEM.
KNUD ERIK HANSEN, gårdejer, født d. 30.04.1918, søn af Manna og Laurits Hansen,
gift d. 09.06.1946 med Margit K. N. Pedersen, husmor, født d. 18.09.1922, datter af
Oline og Karl Pedersen. Parret har børnene: Jens Erik, født d. 26.05.1947, Ulla
Margrethe, født d. 23.07.1949 og Erna Birgitte, født d. 02.07.1953.
K.E.H. har været på landbrugshøjskole i 5 mdr. Han overtog ejendommen d. 15.04.1946
efter Mathilde og Christian Mortensen.
Ejendomsskyld 620.000. Areal 19,1 ha., heraf tilkøbt 5,5 ha.
Stuehuset er opført i 1927 og gennemgik restaurering i 1981, og der er kvægstald,
svinestald, lade og maskinhus. Driftsformen er planteavl med afgrøder af raps, hvede
og byg. Der er 2 traktorer og man benytter maskinstation til mejetærskning.

STUDEBYVEJ 8, "HEDEBO",
3760 GUDHJEM.
NIELS AGER, gårdejer, født d.
17.02.1926, søn af Inger og Hans
Ager, gift d. 02.02.1952 med
Henny Mortensen, medhjælpende
hustru, født d. 30.06.1930, dat
ter af Hedvig og Oluf Morten
sen. Parret har sønnen Finn,
født d. 10.12.1947.
N.A. er medlem af vandværket
og i bestyrelsen for Husmands-
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foreningen, hvor han har været kasserer i 6 år. Han overtog ejendommen, der har
været i slægtens eje i 3 generationer, d. 01.04.1956 efter Vagn Kure.
Ejendomsskyld 830.000. Grundskyld 533.000. Areal 10,3 ha.
Stuehuset er opført i 1917 og løbende restaureret, desuden er der svinestald, lade og
maskinhus. Besætningen består af 30 årssøer, der sælges 400/500 smågrise og leveres
400 slagtesvin om året. Planteproduktionens afgrøder er raps og vinterbyg. Der er 3
traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo, korntørreri med varm og kold luft, halmfyr og der
anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset.
Ud over denne gård ejes og drives Studebyvej 10, 3760 Gudhjem.
STUDEBYVEJ 10, 3760 GUDHJEM.
NIELS AGER, gårdejer, omtales under Studebyvej 8, 3760 Gudhjem.
Areal 9,6 ha.

SVANEKEVEJ 1, "KORNVANG",
3751 ØSTERMARIE.
NIELS-OLE HOLM, gårdejer,
født d. 19.12.1954, søn af Dagny
Mathia Christina og Johannes
Markus Holm.
N.O.H. har grønt bevis. Han over
tog ejendommen, der har været i
slægtens eje i 3 generationer, d.
01.07.1981 efter sin far.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal
16,6 ha.

SVANEKEVEJ 8, "LANDLYST",
3751 ØSTERMARIE.
BENT-OLE JENSEN, gårdejer,
født d. 18.10.1949, søn af Mary
og Henry Jensen, gift d. 04.10.
1975 med Anne-Grete Birk, født
d. 28.09.1953, datter af Edel og
Svend Birk. Parret har børnene:
Finn Ole født d. 28.03.1973,
Jens Erik født d. 20.06.1975 og
Hans Christian født d. 27.10.1979.
B.O.J. er kommunalarbejder.
Han overtog ejendommen d. 01.03.1982 efter Karen Johnsen.
Ejendomsskyld 280.000.
Stuehuset er opført i 1927 og gennemgik restaurering i 1985, desuden er der kvæg
stald, svinestald, lade og maskinhus. Besætningen består af høns, ænder og gæs. Plan
teproduktionens afgrøde er hvede. Der er 1 traktor og halmfyr.
SVANEKEVEJ 12, "ROSENVANG",
3751 ØSTERMARIE.
TOMMY MADVIG, gårdejer, født
d. 08.10.1965, søn af Nils Mad
vig, samlever med Tine Ipsen,
laborantelev, født d. 23.02.1968,
datter af Flemming Ipsen.
T.M. er lastbilchauffør. Han over
tog ejendommen d. 01.12.1989
efter Leif Pedersen.
Areal 1,4 ha. Besætningen be
står af 5 heste og 1 hængebugsvin.
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POUL OLSEN, gårdejer, født d.
17.02.1923, søn af Ragnhild og
Christian Olsen, gift d. 21.05.
1947 med Grethe Nielsen, med
hjælpende hustru, født d. 25.03.
1925, datter af Dagny og Ejnar
Nielsen. Parret har børnene: Bir
git, født d. 17.02.1948, Helmer,
født d. 18.02.1951, Kjeld, født d.
20.07.1954, Jørn Henrik, født d.
28.04.1956, Ingrid, født d. 28.04.1959 og Michael, født d. 05.08.1964.
P.O. er medlem af Menighedsrådet og hjælpe graver. Han overtog ejendommen, der
har været i slægtens eje i 2 generationer, d. 01.04.1947 efter sin svigerfar.
Ejendomsskyld 720.000. Areal 8,8 ha. Der er forpagtet 3,3 ha.
Stuehuset er opført i 1916 og gennemgik restaurering i 1955 og i 1972, desuden er der
kvægstald, svinestald og maskinhus. Besætningen består af 11 slagtekalve af racen
SDM, samt 30 årssøer, der leveres ca. 400 slagtesvin om året. Planteproduktionens
afgrøder er hvede, byg, raps og roer. Der drives mølleri på gården. Der er 3 trak
torer, plan-, og tårnsilo samt korntørreri med kold luft. Man benytter lidt maskin
station.

SVANEKEVEJ 30, "LINDHOLM", 3740 SVANEKE.
JØRGEN KJØRLLER, gårdejer, omtales under Ølenevej 26, 3751 Østermarie.

SVANEKEVEJ 32, "BROGAARD", 3740 SVANEKE.
HENNING PEDERSEN, gårdejer, født d. 11.06.1930, søn af Karen og Aage Pedersen,
gift d. 28.05.1955 med Alice Kofod Møller, sygeplejerske, født d. 20.12.1931, datter af
Clare og Chr. Møller. Parret har børnene: Marianne, født d. 21.07.1956, Søren og Ole,
født d. 28.01.1958, Torben, født d. 28.02.1960, og Merete, født d. 01.09.1963.
H.P. var på Osted Efterskole i 1945/46 og på Tune Landbrugsskole i 1953/54. Han
overtog ejendommen, der har været i slægtens eje siden 1906, d. 01.01.1965 efter sin
far.
Ejendomsskyld 2.600.000. Areal 49 ha.
Stuehuset er opført i 1871 og løbende restaureret, desuden er der kvægstald, svine
stald og lade. Driftsformen er planteavl med afgrøder af byg, hvede og rajgræs. Der
er 6 traktorer, 1 mejetærsker, plan- og tårnsilo samt korntørreri med kold og varm
luft. Ud over denne gård ejes og drives "Hjortegaard", Gadbyvej 3.
SVANEKEVEJ 41, "LENDEHUS", 3751 ØSTERMARIE.
KNUD SKOVGAARD, gårdejer, født d. 13.09.1925, søn af Olga og Chr. Skovgaard.
K.S. overtog ejendommen, der har været i slægtens eje siden 1920, i 1957 efter sin
far.
Ejendomsskyld 410.000. Areal 5,3 ha.
Stuehuset er opført ca. 1900 og løbende restaureret, desuden er der svinestald og
lade. Planteproduktionens afgrøder er raps, byg og vinterhvede.
SVANEKEVEJ 45, "LINDEHAVE", 3751 ØSTERMARIE.
MIKKEL STUB JØRGENSEN, gårdejer, født d. 26.11.1958, søn af Hjørdis og Jørgen
Stub Jørgensen, gift d. 18.11.1981 med Susanne Jørgensen, født d. 13.11.1960, datter
af Vera og Carsten Jørgensen. Parret har børnene: Mads, født d. 05.08.1980, og Sisse,
født d. 05.07.1984.
M.S.J. er indkøber. Han overtog ejendommen d. 01.01.1981 efter Jacobsen.
Ejendomsskyld 280.000. Areal 2,2 ha.
Stuehuset er opført i 1912 og gennemgik restaurering i 1987/88 og der er hestestald.
Besætningen består af 4 heste, høns og ænder. Planteproduktionens afgrøder er havre
og græs. Man benytter maskinstation.
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VANG", 3751 ØSTERMARIE.
OLE OLSEN, gårdejer, født d.
27.08.1933, søn af Hedvig og
Carl Edvar Olsen, samlever med
Brenda Bilstrup, postarbejder,
født d. 04. 08.1953, datter af
Herdis Marie og Kaj Rudolf Lar
sen. Parret har datteren 3eannie
Sarah, født d. 21.07.1976.
0.0. er inseminør og var på
Tune Landbrugsskole i 1954.
Han overtog ejendommen d. 01.12.1960 efter Harry Hansen.
Ejendomsskyld 480.000. Areal 3,5 ha. Der er forpagtet 3 ha.
Stuehuset har gennemgået restaurering i 1970, desuden er der kvægstald og svinestald.
SVANEKEVE3 59, "SIEGAARD",
3740 SVANEKE.
NIELS PETER OLSEN, gårdejer,
født d. 06.05.1941, søn af Hed
vig og Karl Edvard Olsen, gift d.
03.02.1968 med Lis Grete Han
sen, født d. 30.04.1946, datter
af Elisabeth og 3ens Peter Han
sen. Parret har børnene: Flem
ming, født d. 21.07.1968, Mor
ten, født d. 02.05.1971, og Ken
ny, født d. 16.10.1976.
N.P.O. var på Kærhave Landbrugsskole i 1964/65. Han overtog ejendommen d. 01.05.
1968 efter sin mor.
Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 41,2 ha., heraf 2,1 ha. med anden beplantning. Der er
forpagtet 34 ha.
Stuehuset gennemgik restaurering i 1975, svinestald er opført i 1963 og maskinhus i
1980.
SVANEKEVE3 61, "ELLESVANG", 3740 SVANEKE.
CARL 3OHAN LØNBORG, gårdejer, født d. 13.06.1942, søn af Poula og 3ens Chr.
Lønborg, gift d. 13.03.1964 med Lene Ryberg, født d. 21.01.1946, datter af Edith og
Hans Rybger. Parret har børnene: Thomas, født d. 05.04.1965, Michael, født d.
28.06.1969, og Gitte, født d. 24.10.1976.
L.R. driver hundesalon.
C.3.L. er automaler.
Ejendomsskyld 680.000. Areal 0,5 ha. 3orden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1988, desuden er der lade samt plansilo.

SVANEKEVE3 63, "GYLDENSGAARD", ØSTERMARIE, 3740
SVANEKE.
IVAR HANSEN HOLM, gårdejer,
født d. 27.04.1944, søn af Gudrun
og Henry Holm, gift d. 28.12.1966
med Helen Adolfsen, sygeplejer
ske, født d. 16.05.1947, datter af
Gerda og Carl Adolfsen. Parret
har børnene: Charlotte, født d.
22.07.1967, og Margrethe, født d.
30.09.1970.
I.H.H. er befalingsmand i forsvaret. Han overtog ejendommen, der har været i slæg
tens eje i 3 generationer, d. 14.12.1984 efter sin far. Gården kan føres 450 år tilbage
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i tiden.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 48,7 ha., heraf tilkøbt 13,7 ha. og 6,1 ha. af arealet
er skov. Der er forpagtet 13,5 ha.
Stuehuset er løbende restaureret, og der er udlejning af 3 sommerlejligheder. Drifts
formen er planteavl med afgrøder af korn og frø. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker,
plansilo og korntørreri.

SVANEKEVEJ 69, "GALLERI ERIK BAKKE
BRÆNDESMARK", 3740 SVANEKE.
ERIK BAKKE HANSEN, maler, født d.
04.10.1941, søn af Bodil og Emil Hansen,
gift d. 18.08.1987 med Kirsten Berg, børne
havepædagog, født d. 16.01.1947, datter af
Lena og Arne Berg. Parret har børnene:
Naja, Pia, Per, Line. Ulrik, Bolette og
Karina.
E.B.H. overtog ejendommen i 1970 fra sin
far.
Areal 0,5 ha., der er frasolgt 6,9 ha.
Hele gården har gennemgået restaurering.
Ejendommen er nedlagt som landbrug og
drives som galleri med permanent udstil
ling.

VIETSVEJ 10, "ØDEGAARD",
3760 GUDHJEM.
ERIK K. LUND, gårdejer, født
d. 12.07.1937, søn af Laura og
Karl Lund.
E.K.L. har været på Haslev Land
brugsskole og er medlem af Hus
mandsforeningen. Han overtog
slægtsgården d. 01.05.1966 efter
Jacob Lund.
Ejendomsskyld 430.000. Areal
7,6 ha.
Stuehuset er opført ca. 1923, desuden er der kvægstald, s vinestald, lade og maskinhus.
Driftsformen er planteavl med afgrøder af byg, hvede og vårraps. Der er 2 traktorer
og der benyttes maskinstation.
E.K.L. har desuden købt faderens ejendom, som er på 2 ha., beliggende Gudhjemvej
27, Gudhjem.
VIETSVEJ 12, "KIRKEBOGAARD",
3760 GUDHJEM.
ORLA EGON HANSEN, gårdejer,
født d. 28.08.1919, søn af Val
borg og Karl Hansen, gift d.
02.10.1947 med Lilly Margrethe
Jørgensen, medhjælpende hustru,
født d. 10.02.1927, dattter af
Karen og Aksel Jørgensen. Par
ret har børnene: Kirsten Vibeke,
født d. 05.04.1948, Birgit, født d.
18.01.1950, og Keld, født d. 27.
09.1959.
O.E.H. overtog slægtsgården d. 15.09.1947 efter Aksel Jensen.
Ejendomsskyld 600.000. Areal 14 ha., heraf tilkøbt 6,9 ha.
Stuehuset er opført i 1689 og gennemgik ombygning i 1952, desuden er der svinestald,
lade og maskinhus. Besætningen består af 17 årssøer og 300 slagtesvin. Planteproduk-
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tionens afgrøder er byg og hvede. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og korn
tørreri. Man benytter lidt maskinstation. Gården har tidligere været præstegård.
Gården er solgt og familien flytter d. 01.12.1991 til Vinkelvej 4 i Gudhjem.

ØLENEVEJ 9, "DEGNELODDEN",
3751 ØSTERMARIE.
SVEND AAGE HANSEN, gårdejer,
født d. 09.12.1922, søn af Manna
og Laurits Marius Hansen.
S.A.H. er pensionist. Han overtog
ejendommen d. 01.11.1954 efter
Alvilda Lind.
Ejendomsskyld 360.000. Areal 3,9
ha., heraf 0,1 ha. gammelt sten
brud, skov og klipper. Der er
bortforpagte! 3,3 ha.
Stuehuset er opført i 1925. Ejendommen nedbrændte efter lynnedslag i 1924 og blev
genopført samme år.
ØLENEVEJ 11, "JUELSMINDE", 3751 ØSTERMARIE.
TOVE OG SVEND ERIK PETERSEN, gårdejere.
T.P. er født d. 08.02.1957 og arbejder som chauffør. S.E.P. er født d. 08.10.1959 og
arbejder som chauffør. Parret har sønnen Danny.
Ejendommen blev overtaget d. 01.06.1988 efter Ipsen.
Ejendomsskyld 186.000. Areal 2 ha.
Stuehuset har gennemgået restaurering i 1991 og der er kvægstald. Besætningen består
af 1 ko af racen RDM, lidt heste, ænder, gæs, høns, 1 lama og får. Der er 1 traktor,
fastbrændselsfyr og brændeovn.

ØLENEVEJ 17, "MYRAGER",
3751 ØSTERMARIE.
RUTH NIELSEN, gårdejer, født
d. 15.02.1929, datter af Andrea
og Emil Jensen, gift d. 30.05.1947
med Axel Nielsen, født d. 02.06.
1918, død d. 08.06.1990, søn af
Janusine og Emil Nielsen. Parret
har børnene: Jørgen, født d. 25.
06.1948, Kjeld, født d. 11.03.1951
og Marianne, født d. 04.04.1957.
R.N. overtog ejendommen d. 01.
05.1950 efter Karl Mortensen.
Matr. nr. 66e. Ejendomsskyld 410.000. Grundskyld 50.600. Areal 5,5 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1926 og løbende restaureret, svinestald og lade er opført i 1925
og maskinhus i 1960. Der er 1 traktor.
ØLENEVEJ 18, "LL. ELLEBYGAARD", ELLEBY, 3751 ØSTER
MARIE.
FREDE HANSEN, gårdejer, født
d. 22.10.1926, søn af Karen og
Hans Hansen, gift d. 21.05.1956
med Magda Elleby Jensen, med
hjælpende hustru, født d. 12.10.
1929, datter af Gerda og Ludvig
Jensen. Parret har børnene: Vibe
ke, født d. 02.07.1958, Lars J,
født d. 20.03.1960, Cliff, født d.
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F.H. var på Tune Landbrugsskole i 1950. Han overtog ejendommen, der har været i
slægtens eje i 3 generationer, d. 01.05.1956 efter sin svigerfar.
Matr. nr. 65e m.fl. Ejendomsskyld 1.200.000. Grundskyld 122.600. Areal 13 ha.
Hele gården er genopført efter brand i 1926, stuehuset er løbende restaureret, kvæg
stald er ombygget til sostald i 1970 og der er svinestald og lade, i 1935 blev der
tilbygget 2 hønsehuse og 1 hønsehus i 1981, derudover er der gylletank. Der drives
hønseri med ca. 15.000 æglæggende høns. Planteproduktionens afgrøder er hvede, vår
byg, vårraps og ærter. Der er 2 traktorer, tårnsilo og korntørreri med kold luft. Man
benytter maskinstation.

ØLENEVE3 20, "ST. ELLEBYGAARD", ELLEBY, 3751 ØSTERMARIE.
HANS E3GILD SASSERSEN, gård
ejer, født d. 18.02.1945, søn af
Manny og 3ohannes Sassersen,
gift d. 30.09.1972 med Inger Lise
Hansen, bankassistent, født d.
10.02.1949, datter af Else og
Erik Hansen. Parret har børnene:
3akob, født d. 09.04.1979 og Pe
der, født d. 18.09.1981.
H.E.S. var på Lyngby Landbrugsskole i 1967/68. Han overtog ejendommen d.
15.01.1967 efter 3ens Elleby.
Matr. nr. 68a m.fl. Ejendomsskyld 1.800.000. Grundskyld 500.800. Areal 69 ha., heraf
tilkøbt 13 ha. og frasolgt 0,5 ha. Af arealet er der 5 ha. skov og eng.
Stuehuset er opført i 1826 og løbende restaureret, kvægstald opført 1826 blev ombyg
get til svin, for senere i 1986 igen at blive ombygget, denne gang til fjerkræ, korn
lager er opført i 1978, fårestald i 1989, lade og garage i 1826 og maskinhus i 1974.
Besætningen består af 17 moderfår og 3.300 stk. fjerkræ. Planteproduktionens afgrø
der er vinter- og vårbyg, vinter- og vårhvede, raps og rødsvingel. Der er 7 traktorer,
1 traktor + andel i 1 mejetærsker, rendegraver, flishugger, plan- og tårnsilo, korn
tørreri med varm og kold luft og flisfyr.
ØLENEVE3 23, "LL. ØLEGAARD", 3751 ØSTERMARIE.
30RN 30RGENSEN, gårdejer, født d. 11.10.1957, søn af Grethe og Børge 3ørgensen,
gift d. 04.06.1983 med Dorthe Engel, køkkenassistent, født d. 19.12.1961, datter af
Birgit og Mogens Engel. Parret har børnene: Cliff, født d. 02.05.1984 og Claus, født d.
20.07.1986.
3.3. er chauffør, han var på Lyngby Landbrugsskole i 1979 og igen i 1980/81. Han
overtog ejendommen d. 01.06.1985 fra sin far.
Matr. nr. 96a. m.fl. Ejendomsskyld 1.100.000. Grundskyld 283.300. Areal 37,1 ha.,
heraf 0,5 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1800 og gennemgik restaurering i 1985, værksted og garage er
opført i 1800, udhus i 1870 og svinestald i 1930. Besætningen består af slagtesvin, der
leveres 700 om året. Planteproduktionens afgrøder er hvede, vinter- og vårbyg og
vinterraps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo og korntørreri med kold luft.
Man benytter maskinstation.

ØLENEVE3 25, "VIRKELYST", 3751 ØSTERMARIE.
3ENS PETER MUNK, gårdejer, født d. 29.01.1944, søn af Anna Louise og Niels Peter
Munk, gift d. 26.10.1974 med Brita Elise 3ensen, medhjælpende hustru, født d.
14.10.1953, datter af Esther og M. 3ensen. Parret har børnene: Tommy, født d.
20.08.1975, Bettina, født d. 18.01.1978, Lasse, født d. 12.04.1986, og Simon, født d.
28.08.1988.
3.P.M. har været på Tommerup Højskole og er medlem af Husmandsforeningen. Han
overtog ejendommen, der har været i slægtens eje i 2 generationer, d. 15.03.1974
efter sin svigerfar.
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Ejendomsskyld 850.000. Grund
skyld 100.800. Areal 18,4 ha. Der
er forpagtet 7,5 ha.
"Virkelyst"s stuehus er opført i
1974, kvægstald i 1952, svinestalde i 1951 og i 1979, hønsehus i
1958, lade i 1977, maskinhus i
1984 og gylletank i 1990. Besæt
ningen består af 17 årskøer og
20 ungdyr samt 175/500 slagte
svin på årbasis. Planteproduktio
nens afgrøder er roer, hvede,
vinter- og vårbyg samt græs. Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker. Man benytter lidt
maskinstation.
ØLENEVEJ 26, "JESSEGAARD", 3751 ØSTERMARIE.
JØRGEN KJØLLER, gårdejer, født d. 05.12.1934, søn af Ella og Peter Kjøller, gift d.
25.04.1959 med Ruth Svendsen, medhjælpende hustru, født d. 26.07.1936, datter af
Alma og Ejnar Svendsen. Parret har børnene: Anette, født d. 30.01.1961, Lone, født d.
30.04.1962, Niels, født d. 04.05.1965 og Christian, født d. 17.03.1978.
J.K. var på Haslev Landbrugsskole i 1956/57. Han overtog ejendommen, der har været
i slægtens eje i 4, generationer, i 1959 efter sin far.
Matr. nr. 67a m.fl. Ejendomsskyld 1.400.000. Grundskyld 229.400. Areal 31,3 ha.
Stuehuset er opført i 1700'tallet og løbende restaureret, kvægstald er opført i 1951 og
blev udvidet i 1976, svinestald er opført i 1902 i 1958 blev den ombygget til kalve
stald og garage, hestestald er opført i 1916 og i 1968 blev den ombygget til kviestald,
lade er opført i 1952, maskinhus i 1978 og foderhus og gylletank i 1969. Besætningen
består af 65 årskøer, 100 ungdyr og 40 slagtekalve af racen RDM. Der må leveres
435.000 kg mælk med en fedtprocent på 4,40 om året. Planteproduktionens afgrøder
er roer, græs, majs, vårbyg og vinterhvede. Der er 3 traktorer og genvinding af varm
vand til brug i stald fra kølertank. Man benytter maskinstation og der er ansat 1
fodermester.
Ud over denne gård ejes og drives: "Lindholm", Svanekevej 30.
Matr. nr. 103d. Ejendomsskyld 1.000.000. Grundskyld 220.800. Areal 22 ha.
J.K. overtog ejendommen d. 01.05.1990 efter Per Hermandsen.

ØLENEVEJ 27, "SKOVFRYD",
3751 ØSTERMARIE.
BENT ULBÆK POVLSEN, gård
ejer, født d. 28.09.1950, søn af
Inge og Oluf Povlsen, gift d.
22.06.1955 med Nina Clausen,
født d. 09.11.1959, datter af
Helga og Frede Clausen. Parret
har børnene: Kathrine, født d.
17.05.1986, og Johanne, født d.
10.06.1989.
B.U.P. er salgskonsulent og for
mand for foreningen Dansk Varmblod. Han overtog ejendommen d. 01.01.1977.
Areal 13,2 ha. Der er forpagtet 7,2 ha.
Stuehuset gennemgik restaurering i 1978, desuden er der svinestald, maskinhus og gyl
letank. Besætningen består af 4.000 slagtesvin og 10 heste. Planteproduktionens af
grøder er vinterraps og hvede og der er 2,2 ha. græsfold. Der er 2 traktorer og 3
fodersiloer. Man benytter maskinstation.
B.U.P. ejer også Blommehaven 7, 3700 Rønne.

ØLENEVEJ 30, "ST. ALMEGAARD", 3751 ØSTERMARIE.
MOGENS PEDERSEN, gårdejer, født d. 10.06.1951, søn af Elly og Helmer Pedersen,
gift d. 07.06.1975 med Bente Klausen, bankassistent, født d. 01.08.1953, datter af
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har børnene: Søren, født d. 03.
05.1977 og Sanne, født d. 01.03.
1980.
Mogens Pedersen har taget grund
skolen på Haslev Landbrugsskole
og det grønne bevis fra Lyngby
Landbrugsskole. Han overtog ejen
dommen d. 09.01.1981 efter Ed
vard G. Jensen.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 42 ha. Der er forpagtet 7 ha.
Stuehus er opført ca. 1880, s vinestalde er renoveret i 1981 og ny svinestald og gylle
tank er opført i 1986, lade i 1913 og maskinhus i 1981. Besætningen består af 55 års
søer og der leveres 1.000 slagtesvin om året. Planteavlen består af vinter- og vårbyg,
vinterhvede, raps, ærter, hvidkløver og rajgræs. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker,
tårnsilo og automatisk fodringsanlæg. Man benytter lidt maskinstation.

ÅLØSEVEJ 13, "RISENVANG", 3760 GUDHJEM.
EJNER SONNE, gårdejer, født d. 22.04.1928, søn af Sofie og Aage Sonne, gift d.
30.12.1953 med Hildegard Andersen, født d. 23.07.1928, datter af Sigrid og Valdemar
Andersen. Parret har datteren Hanne, født d. 27.07.1948.
E.S. overtog ejendommen d. 01.04.1955 efter Ole Hansen.
Ejendomsskyld 680.000. Grundskyld 165.000. Areal 15 ha., heraf tilkøbt 7 ha. Der er
forpagtet 5 ha.
Stuehuset er opført i 1904 og løbende restaureret, desuden er der kvægstald, svine
stald, lade og maskinhus. Driftsformen er planteavl med afgrøder af hvede, byg og
raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo og halmfyr. Man benytter lidt
maskinstation.
ÅLØSEVEJ 15, "RISEGAARD", ØSTERLARS, 3760 GUDHJEM.
PREBEN MØLLER ANDREASSEN, gårdejer, født d. 24.06.1955, søn af Kirsten og Hen
ning Andreassen, gift d. 04.06.1979 med Vibeke Boss, lærer, født d. 18.08.1954, datter
af Kirsten Julie og Poul Boss. Parret har børnene: Tine, født d. 09.02.1979, Helle,
født d. 11.02.1982, og Poul-Henning, født d. 04.09.1984.
P.M.A. er agrarøkonom, medlem af Skatteankenævnet i Allinge/Gudhjem Kommune,
formand for Søndre Hegnsyn i Allinge/Gudhjem og formand for skolebestyrelsen ved
Østerlars/Gudhjem Skole. Han overtog ejendommen, der har været i slægtens eje i 3
generationer, d. 01.11.1979 efter sin far.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 49,615 ha., heraf tilkøbt 23,7 ha. og der er 10 ha. med
anden beplanting.
Stuehuset er opført i 1931, svinestald i 1931, denne gennemgik renovering i 1986,
farestald og klimastald er opført i 1986, lade i 1931, maskinhus i 1989 og gylletank i
1986. Besætningen består af 60 årssøer og der sælges 200 smågrise og leveres 1.000
slagtesvin om året. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo og korntørreri med
varm luft.
ÅLØSEVEJ 22, ØSTERLARS, 3760 GUDHJEM.
EJVIND BONYAN JOHANSEN, gårdejer, født d. 09.07.1923, søn af Anna og Johan Jo
hansen, gift d. 10.11.1954 med Helga Marie Jørgensen, født d. 27.10.1922, datter af
Karen og Anton Jørgensen. Parret har børnene: Jørgen Bonyan, født d. 14.08.1955, og
Karen Marie, født d. 08.04.1958.
E.B.J. var på Højskole i Tølløse i 1943/44 og han er vurderingsmand for Kreaturforsik
ringen. Han overtog ejendommen, der har været i slægtens eje siden ca. 1850, d. 08.
01.1955 efter sine svigerforældre. Pr. 01.08.1991 overtager datteren Karen Marie og
hendes mand Lars Pedersen ejendommen.
Ejendomsskyld 760.000. Areal 16,1 ha., heraf tilkøbt 5 ha. Der er 0,55 ha. med skov
og oltidsminder.
Stuehuset er opført i 1943 og løbende restaureret, desuden er der kvægstald, svine-
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stald, lade, maskinhus og gastæt silo. Besætningen består af 2 slagtekalve, 3 slagte
svin, høns, kaniner, gæs og kyllinger. Planteproduktionens afgrøder er hvede, raps, byg
og græs. Der er 1 traktor, der benyttes maskinstation.

ÅLØSEVEJ 23, "RISENHØJ",
ØSTERLARS, 3760 GUDHJEM.
HOLGER HANSEN, gårdejer,
født d. 01.11.1922, søn af Inger
Elvira og Peder Andreas Hansen,
gift d. 19.02.1948 med Gunver
Julie Olsen, medhjælpende hustru,
født d. 10.08.1925, datter af
Karla og Chr. Olsen. Parret har
børnene: Inger Noome, født d.
08.05.1949, Gurli Christa, født d.
25.04.1952, og Agnete Irene, født
d. 07.05. 1957.
H.H. har været på Højskole i Hillerød. Han overtog ejendommen d. 06.01.1948 efter
Thorvald Hansen.
Ejendomsskyld 550.000. Areal 18,7 ha., heraf tilkøbt 2,8 ha. Der er bortforpagtet 11
ha. Stuehuset er opført i 1808 og der blev isat nye vinduer i 1958/59, desuden er der
kvægstald, svinestald, lade og maskinhus. Besætningen består af 12 slagtesvin. Plante
produktionens afgrøde er byg. Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker. Man benytter
maskinstation.
ÅLØSEVEJ 29, "KLØVEGÅRD",
ØSTERMARIE, 3760 GUDHJEM.
KAJ OLSEN, gårdejer, født d.
23.07.1917, søn af Ellen Margre
the og Kristian Nicolaj Olsen,
gift d. 20.08.1944 med Margit
Elise Nielsen, født d. 04.11.1923,
datter af Karoline og Valdemar
Nielsen. Parret har børnene: Jet
te, født d. 01.01.1950, og Erik,
født d. 29.12.1953.
KAO. var fra 1931-40 ved land
bruget - kun afbrudt af højskoleophold og militærtjeneste. Derefter i 40 år ved
politiet, dels i Hasle og dels i Rønne. 1957-62 var han strandfoged i Klemensker, i 20
år var han dels bestyrelsesmedlem og dels formand for Bornholms Politiforening, hvor
han nu er æresmedlem. Han har fået politiets og Civilforsvarets hæderstegn samt Det
Nederlandske Fortjenstkors med krone for legemskultur. Han overtog ejendommen d.
01.03.1965 efter Roald Bech. "Kløvegård" - det eneste gårdnavn på Bornholm - nævnes
allerede i Lunds stifts landebog 1569. Ejerne kan føres tilbage til 1651 og var i sam
me slægts eje til 1901. En del af Kløvedalen hører med til gården. Blåkulle-Klippen,
gravhøj samt oltidsagre kan ses i dalen og skoven. I dalen, hvor der er sumpet, er der
af nuværende ejer foranlediget etableret vej, hvortil er anvendt flere hundrede ku
bikmeter sten.
Ejendomsskyld 1.200.000. Grundskyld 290.400. Areal 43,4 ha., heraf tilkøbt 6,6 ha.
skov og ager. Der er 17 ha. skov og 1,4 ha. græs samt 25 ha. agerjord. Sønen, Erik
Holkmann Olsen har siden 1983 haft genboejendommen "Solhjem", Åløsevej 32, der er
på 6,9 ha., og denne ejendom agtes tillagt "Kløvegård" således, at det samlede areal
bliver på ca. 50,3 ha.
Gården er opført efter brand i 1926 og forsynet med olie-, brænde- og halmfyr. Udbyg
ningerne, 7 ialt, bliver benyttet til halmdepot samt maskiner. Der er nødvendige
maskiner.
ÅLØSEVEJ 31, "SMEDEGAARD", 3751 ØSTERMARIE.
BENT VILMER HANSEN, gårdejer, født d. 01.06.1932, søn af Agnes Bolette Cecilie og
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Jens Otto Andreas Hansen, gift d. 23.11.1957 med Rita Krøier, født d. 02.01.1937,
datter af Olga Marie Kristine og Thorvald Johs. Krøier. Parret har børnene: Flem
ming, født d. 25.09.1958, Hellen, født d. 18.08.1961, Solveig, født d. 11.11.1967, og
Maiken, født d. 13.03.1976
B.V.H. har været på Tune Landbrugsskole. Han overtog ejendommen, der har været i
slægtens eje siden 1948, d. 01.08.1963 efter sin far.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 34 ha. Der er forpagtet 5 ha.
Stuehuset er pålagt nyt tag og løbende restaureret, desuden er der svinestald og lade.
Besætningen består af 50 årssøer og 9 årsammekøer. Planteproduktionens afgrøder er
vinterraps, frøgræs, hvede og vinter- og vårbyg. Der er 2 traktorer og korn tørreri med
varm luft. Man benytter maskinstation.
ÅLØSEVEJ 32, "SOLHJEM", 3751 ØSTERMARIE.
ERIK HOLKMANN OLSEN, gårdejer, født d. 29.12.1953, søn af Margith og Kaj Olsen.
E.H.O. har børnene: Jeanette og Steffen. Han er maskinfører og overtog ejendommen
d. 01.07.1983.
Ejendomsskyld 430.000. Areal 6,93 ha., som senere skal tillægges faderens gård,
"Kløvegård", Åløsevej 29.
Hele gården er opført i 1934 og består af stuehus, kvægstald, svinestald, lade og
maskinhus, stuehuset har gennemgået restaurering i 1973. Der er halmfyr.

ÅLØSEVEJ 35, "LØKKESVANG", 3751 ØSTERMARIE.
GUNNAR ANTHONY KURE, gårdejer, født d. 01.01.1920, søn af Alma og Carl Kure,
gift d. 01.01.1945 med Mary Johanne Folkmann, medhjælpende hustru, født d. 28.
09.1921, datter af Karen Johanne og Hans Folkmann. Parret har børnene: Gunni, Lis
og Birgitte.
G.A.K. overtog ejendommen d. 01.05.1982 efter Alfred Mogensen.
Ejendomsskyld 420.000. Areal 10,4 ha., heraf tilkøbt 3,8 ha.
Stuehuset er opført ca. 1932, desuden er der svinestald, hestestald, lade og maskinhus.
Besætningen består af 5 årssøer, hvorfra der sælges 100 smågrise, derudover er der 2
heste. Planteproduktionens afgrøder er ærter og frøgræs. Der er brænde- og oliefyr.
ÅLØSEVEJ 39, "STORMLY",
3751 ØSTERMARIE.
BØRGE HOLM HANSEN, gårdejer,
født d. 05.02.1941, søn af Ellen
og Aage Hansen.
B.H.H. overtog ejendommen, der
har været i slægtens eje i 2
generationer, d. 01.01.1975 efter
sin mor.
Ejendomsskyld 350.000. Areal
10,5 ha.
Stuehuset er opført i 1968, des
uden er der kvægstald, svinestald, lade og maskinhus. Besætningen består af 50 slag
tesvin og 3 heste. Planteproduktionens afgrøder er raps, byg og græs. Der er 1 traktor
og 1 mejetærsker. Man benytter lidt maskinstation.

ÅSEDAMSVEJ 2, "HESLEGAARD",
ØSTERLARS, 3760 GUDHJEM.
VILMER MAEGÅRD DAM, gård
ejer, født d. 14.08.1928, søn af
Magda Helene og Jens Hansen
Dam, gift d. 09.11.1957 med El
se Mathilde Skram, medhjælpen
de hustru, født d. 14.03.1932,
datter af Hansigne Andrea og
Johny Villy Skram. Parret har
børnene: Isa og Søren, født d.
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21.04.1959, Per, født d. 09.10.1963, og Elisabeth Helene, født d. 30.10.1967.
V.M.D. var på Bornholms Højskole i 1945/46, pä Brækne Hoby Folkhögskola i 1947/48
og på Næsgård Agerbrugsskole i 1948/50. Han overtog ejendommen, der har været i
slægtens eje siden 1805, d. 01.01.1952 efter sin far og er nu 6. generation.
Ejendomsskyld 3.000.000. Areal 49 ha., heraf tilkøbt 17 ha. i 1963, der er 0,55 ha.
skov.
Stuehuset er opført i 1923, kvægstald 1928, svinestalde 1928, 1970, 1980 og 1985, lade
1905, maskinhus 1986 og gastæt silo i 1976. Besætningen består af 110 årssøer, der
sælges 900 smågrise og leveres 1.100 slagtesvin om året. Planteproduktionens afgrøder
er ærter, raps, hvede og byg. Der er 2 traktorer, halvpart i mejetærsker, halmfyr, der
anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset og derudover er der vindmølle fra
1913.
Med tiden skal gården gå i arv til sønnen Per Maegård Dam, gift d. 10.06.1989 med
Laila Merete Borby-Nielsen, født d. 23.01.1963, datter af Aase og Ib Borby-Nielsen.
Parret har datteren Krista, født d. 29.08.1990.
P.M.D. har grønt bevis fra Høng Landbrugsskole.

ÅSEDAMSVEJ 3, "ASPESGAARD",
3760 GUDHJEM.
OLE ASPESGÅRD OG KURT PO
ULSEN, gårdejere og brødre.
O.A.P. er født d. 02.05.1953, søn
af Erna og Harald Poulsen, gift
d. 08.10.1988 med Susanne Eline
Thorsen, født d. 19.06.1959, dat
ter af Birthe og Louis Thorsen.
Parret har sønnen Thomas, født
d. 20.08.1979.
S.E.T.P. er booking medarbejder.
O.A.P. har været på Haslev, Kærhave samt Lyngby landbrugsskolel. Brødrene overtog
ejendommen, der har været i slægtens eje i 4 generationer, d. 01.07.1977.
Areal 28 ha. Der er forpagtet 14,9 ha.
Stuehuset er opført i 1909 og løbende restaureret, svinestald er opført i 1980 og ma
skinhus i 1979. Driftsformen er planteavl med afgrøder af hvede, vår- og vinterbyg og
vinterraps. Der er 6 traktorer, 2 mejetærskere, kornsilo. Man benytter maskinstation.
Ud over denne gård ejes og drives "Lynggaard", Studebyvej 2, 3760 Gudhjem, hvor
Kurt Poulsen bor.
ÅSEDAMSVEJ 4, "KOFOEDSMINDE", 3760 GUDHJEM.
SVEND AGER, gårdejer, født d.
31.05.1929, søn af Hans Bidstrup
Ager, gift d. 12.11.1955 med
Helga Ipsen, født d. 31.07.1932,
datter af Valborg og Johan Ip
sen. Parret har børnene: Eva,
født d. 18.12.1957, Jens Verner,
født d. 27.08.1960, og Jesper,
født d. 16.02.1965.
S.A. overtog ejendommen d. 01.
10.1963 efter Karl A. Christoffersen. Ejendomsskyld 500.000. Areal 10,4 ha.
Stuehuset er opført i 1904 og blev restaureret i 1968 og isat nye vinduer i 1973, des
uden er der kvægstald, svinestald, lade og maskinhus. Driftsformen er planteavl med
afgrøder af byg og hvidkløver. Der er 3 traktorer og man benytter maskinstation.
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HASLE KOMMUNE

BAGGÅRDSVEJ 6, "BAGGAARD",
3790 HASLE.
HANS ANKER SODE, gårdejer,
født d. 30.01.1951, søn af Gunnar
Sode, gift d. 27.03.1978 med Vi
beke Holm Hansen, sygeplejerske,
født d. 11.11.1952, datter af
Karl Anker Hansen. Parret har
børnene: Christian, født d.
10.12.1978, Julia, født d. 23.09.1980
og Jesper Anker født d. 23.10.1987.
H.A.S. overtog ejendommen d.
01.07.1984 efter sin far. Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 82,7 ha., heraf 16 ha. skov.
Der er forpagtet 7 ha. Stuehuset er opført i 1871 og er løbende restaureret, kvægstald
er genopført i 1951 efter brand og laden er moderniseret i 1942-1956, der er ajlebehol
der og udmugningsanlæg. Besætningen består af 100 årssøer, der sælges 500 smågrise
og leveres ca. 1.300 slagtesvin om året. Planteproduktionens afgrøder er raps, ærter
og hvede. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, selvkørende markvandingsanlæg, gennemblæsningstørreri med kold og varm luft, halmfyr fra 1980 og oliefyr. Der er ansat 1
medhjælper og 1 fodermester og man benytter lidt maskinstation.
BEDEGADEVEJ 6, "THORSMIN
DE", 3782 KLEMENSKER.
GRETHE MORTENSEN, gårdejer,
født d. 02.05.1935, datter af
Astrid og Otto Nielsen, gift d.
22.03.1958 med Gunnar Morten
sen, født d. 11.07.1915, søn af
Julia og Gustav Mortensen. Par
ret har børnene: Peer Gustav,
født d. 23.07.1958, Vivian Erene,
født d. 09.03.1961, Linda Pernille,
født d. 03.06.1965 og Tina Susanne, født d. 06.10.1966.
G.M. overtog ejendommen d. 01.10.1969 efter sin mand.
Ejendomsskyld 470.000. Areal 9 ha. Jorden har været bortforpagtet siden 1973.
BEDEGADEVEJ 9, "BÆKKEGÅRD",
3782 KLEMENSKER.
ARNE WESTH, gårdejer, omtales
under Årsballevej 119, 3700 Røn
ne, Åkirkeby Kommune.
A.W. overtog ejendommen d. 01.
05.1980 fra Poul Kofoed.
Ejendomsskyld 1.650.000. Areal
49,07 ha., heraf 1,6 ha. fred
skov.
Stuehuset er opført i 1935. Alle
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gårdens bygninger bruges til lageropbevaring. Planteproduktionens afgrøder er hvede,
vinterraps, ærter, Lucerne og vårbyg. Der er maskinfællesskab med "Frigård", Års
ballevej 119, Åkirkeby Kommune, som A.W. også ejer og driver.
BEDEGADEVEJ 22, "SØNDRE BEDEGADEGAARD", 3782 KLEMENSKER.
VILMER JENSEN, gårdejer, omtales under Simonsgårdsvej 10, 3790 Hasle.

BEDEGADEVEJ 23, "MØLLEVANG",
3782 KLEMENSKER.
GUNNAR ANKER HANSEN, me
jeriarbejder, født d. 08.12.1927,
søn af Agnes og Ejnar Hansen,
gift d. 11.06.1955 med Karen
Margrethe Dam, medhjælpende
hustru, født d. 17.02.1932, datter
af Hansine og Jens Christian
Dam. Parret har børnene: Niels
Jørgen, født d. 21.09.1951, Er
ling, født d. 21.05.1956, Bente,
født d. 24.08.1959, og Preben, født d. 24.02.1969.
G.A.H. overtog ejendommen d. 11.06.1955 fra sin svigerfar, som overtog den i 1922.
Ejendomsskyld 570.000. Areal 6,6 ha. og der er forpagtet 1,5 ha.
Stuehuset er opført i 1965, svinestald i 1923, maskinhus i 1957 og der er ajlebeholder.
Gården drives med en svineproduktion på 15 årssøer, der sælges 140 smågrise og 140
slagtesvin årligt. Der er 2 traktorer. Maskinstation bruges til mejetærskning, sprøjt
ning og gyllekørsel.

BEDEGADEVEJ 24, "ØSTRE BE
DEGADEGAARD", 3782 KLE
MENSKER.
OLE ANDREAS HANSEN, gård
ejer, født d. 14.05.1946, søn af
Ellen og Osvald Hansen, gift d.
04.01.1969 med Lis Folkmann
Kure, født d. 09.06.1948 datter
af Mary og Gunnar Kure. Parret
har børnene: Anja, født d. 27.02.
1970, Brian, født d. 10.01.1972
og Christine, født d. 03.10.1978.
O.A.H. har gennemgået flere kurser og har bl.a. været på Lyngby Landbrugsskole. Han
overtog ejendommen d. 01.09.1968 efter Edith Hansen.
Ejendomsskyld 1.750.000. Areal 54,6 ha., heraf tilkøbt 27 ha. og der er 1 ha. skov og
mose.
Stuehuset er opført i 1928 og blev restaureret, bl.a. med nyt tag i 1967, loftsetagen
er modeniseret i 1972, kvægstald fra 1900 fik nyt tag i 1985 og der blev bygget ny
stald i 1975 og tilbygget 60 kvadratmeter klimastald i 1990, laden er opført i 1980/86,
gastæt silo i 1977/78 og gylletank i 1989/90. Besætningen består af 75 årssøer og der
sælges 550 smågrise og leveres 1.000 slagtesvin om året. Planteavlen er raps. Der er
2 traktorer 1 mejetærsker, tårnsilo og gennemløbstørreri med varm og kold luft samt
oliefyr. Der benyttes maskinstation til skårlægning og gylle.

BEDEGADEVEJ 31, "V. BEDEGADEGAARD", 3782 KLEMENSKER.
HANS OLAF VESTH HANSEN, gårdejer, født d. 09.05.1943, søn af Hans Andreas Han
sen, gift d. 25.03.1967 med Mariane Nielsen, født d. 05.03.1944, datter af Asmus Chr.
Nielsen. Parret har børnene: Torben, født d. 08.03.1971 og Sanne, født d. 17.01.1974.
H.O.V.H. var på Gråsten Landbrugsskole i 1965/66. Han overtog ejendommen d. 01.04.
1967 efter sin far.
Matr. nr. 18a m.fl. Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 51,15 ha., heraf tilkøbt 20,4 ha. og
der er 3 ha. skov.
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"V. Bedegadegaard"s stuehus er
opført i 1970 og løbende restau
reret, kostald er opført i 1973,
svinestald med udmugning i 1953,
lade i 1973, maskinhus i 1974 og
der er ajlebeholder. Besætningen
består af 25 årskøer og 35 ung
dyr af racen RDM og der er 10
årssøer, hvorfra der leveres ca.
175 slagtesvin om året. Plante
produktionens afgrøder er raps,
hvede og frøgræs, resten er til
eget
brug. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, plantørring med varm og kold luft
samt oliefyr. Man benytter maskinstation i høst.
BEDEGADEVEJ 32, "GOTHEGAARD", 3782 KLEMENSKER.
OLE HOLM JENSEN, gårdejer,
født d. 06.02.1939, søn af Valde
mar Johs. Jensen, gift d. 17.02.
1962 med Doris Jacobsen. Parret
har børnene: Jane, født d. 11.06.
1963, Lars, født d. 10.04.1966 og
Henrik, født d. 20.01.1969.
O.H.J. var på Bornholms Højsko
le i 1956. Han overtog ejendom
men d. 01.08.1967 efter sin far.
Ejendomsskyld 1.950.000. Areal
87 ha., heraf tilkøbt ca. 54 ha.
og der er 3 ha. skov og eng og 1 ha. mose. Der er forpagtet 50 ha.
Stuehuset er opført i 1946 og er bl.a. blevet isoleret og isat nye vinduer, 1 længe
opført i 1955 er om- og tilbygget i 1980, svinestald er opført i 1972 og maskinhus og
lade i 1987. Driftsformen er planteavl med afgrøder af hvede, raps og vinterbyg. Der
er 3 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, plantørringsanlæg og brændefyr. Man benytter
lidt maskinstation.

BEDEGADEVEJ 36, "SØNDRE MUREGAARD", 3782 KLEMENSKER.
KNUD RASK NIELSEN, gårdejer, født d. 01.10.1931, søn af Emma Karoline og Ejner
Valdemar Nielsen, gift d. 25.08.1962 med Emely Karen Hammerlund, født d.
12.02.1942, datter af Maria og Axel Emil Hammerlund.
E.K.N. er kogekone på Slotsgaarden.
K.R.N. er distriktschef. Han var på Korinth Landbrugsskole i 1950/51 og igen i 1962.
Han overtog ejendommen d. 01.10.1968 efter Sven Erichsen.
Matr. nr. 12a m.fl. Ejendomsskyld 650.000. Grundskyld 285.000. Areal 2,2 ha., heraf
tilkøbt 1,5 ha. og der er 1 ha. skov.
Stuehuset er løbende restaureret siden 1967, svinestald er opført i 1969 og tilbygget i
1970, desuden er der lade og garage. Besætningen består af 30 årssøer og der sælges
ca. 650 smågrise om året. Der er oliefyr på gården.
BEDEGADEVEJ 44, "ST. MUREGAARD", 3782 KLEMENSKER.
FRANK JENSEN, gårdejer, født d. 03.02.1963, søn af Vilmer Jensen, samlever med
Dorthe Jensen, butiksassistent, født d. 15.09.1968, datter af Henning Jensen. Parret
har datteren Louise Line, født d. 06.06.1991.
F.J. var på Kærhave Landbrugsskole i 1980 og på Lyngby Landbrugsskole i 1982/83.
Han overtog ejendommen d. 15.04.1989 efter Svend Eriksen.
Matr. nr. 11a m.fl. Ejendomsskyld 2.900.000. Areal 70,7 ha., heraf ca. 14 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1930 og løbende restaureret, stald er opført i 1930, svinestald i
1976, klimastald i 1986, lade i 1980 og gylletanke 1986 og 1991. Besætningen består
af 210 årssøer og der sælges 1.200 smågrise og leveres ca. 2.800 slagtesvin om året.
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Planteproduktionens afgrøder er vinterraps, ærter og rug. Der er 2 traktorer, 1
mejetærsker, selvkørende markvandingsanlæg, 6 siloer, plantørringsanlæg med varm og
kold luft, vindmølle og oliefyr. Der benyttes maskinstation til gyllekørsel og skårlæg
ning og der er ansat 1 medhjælper.
F.J. ejer og driver desuden "St. Knudegaard", Torpevej 1, 3782 Klemensker.
BEDEGADEVEJ 46A, "NORDHOLT", 3782 KLEMENSKER.
JØRN THORSEN, gårdejer, født
d. 15.06.1941, søn af Gudrun og
Kristian Thorsen, gift d. 18.06.
1966 med Ingrid Merete Munch,
sygeplejerske, født d. 05.07.1943,
datter af Anna og Arne Munch.
Parret har børnene: Susanne,
født d. 19.03.1968, Merete, født
d. 27.11.1970 og Lone, født d.
24. 06.1974.
J.T. var på Dalum Landbrugsskole i 1962/63. Han overtog ejendommen, der har været
i slægtens eje i 2 generationer, d. 01.07.1978 efter Paul Thorsen.
Matr. nr. 10a m.fl. Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 38 ha. heraf 2 ha. marginaljord.
Der er forpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført i 1918 og løbende restaureret, kvægstald er opført i 1918 og om
bygget til farestald i 1970, fedestald er opført i 1974, maskinhus 1986 og der er
gylletank 1985. Besætningen består af 50 årssøer og der leveres 1.050 slagtesvin om
året. Planteproduktionens afgrøder er byg, hvede og raps. Der er 2 traktorer, 1 meje
tærsker, plansilo, korntørreri med kold luft og halmfyr.

BEDEGADEVEJ 48, "SKRUBBEGAARD", 3782 KLEMENSKER.
HANS CHR. HANSEN, gårdejer,
født d. 07.07.1932, søn af Marie
og Hans Mathias Hansen, gift d.
16.04.1955 med Else Margrethe
Kofoed, husmor, født d. 21.10.
1930, datter af Karen og Henry
Kofoed. Parret har børnene: Ben
te, Claus og Floyd.
H.C.H. var på Dalum Landbrugs
skole i 1954/55. Han overtog
ejendommen, der har været i slægtens eje i 2 generationer, d. 01.08.1963 efter sin
svigefar.
Matr. nr. 9a m.fl. Ejendomsskyld 2.650.000. Grundskyld 564.700. Areal 87,8 ha., heraf
tilkøbt 36,8 ha. og der er 25 ha. fredskov. Der er forpagtet ca. 4 ha.
Stuehuset er opført først i 1800-tallet og løbende restaureret, kostald og drægtigheds
stalde er opført i 1800'tallet, slagtesvinestald i 1977, kostald fra 1910 ombygget til
svinestald i 1987, fare- og klimastald opført i 1987, halmlade i 1843, maskinhuse i
1930 og i 1977, lade fra 1910 er tilbygget i 1977, derudover er der gylletank. Besæt
ningen består af 110 årssøer, der leveres 2.300/2.400 slagtesvin om året desuden er
der 8 ammekøer, 5 ungdyr og 12 slagtekalve. Planteproduktionens afgrøder er vinter
hvede, vinter- og vårbyg, græsfrø og ærter. Der er 4 traktorer, 1 mejetærkser, flis
hugger, plan- og tårnsilo og korntørreri med varm og kold luft og flisfyr. Der er ansat
1 medhjælper og der benyttes lidt maskinstation.
Lid over denne gård ejes og drives "Pilevang", Rønnevej 63 på 13,8 ha.
BOLBYVEJ 3, "BOLBYGAARD", 3782 KLEMENSKER.
POUL ERIK KOFOD, gårdejer, født d. 12.10.1951, søn af Johs. Kofod, gift d. 22.07.
1972 med Jytte Regnersen, varslingsoperatør, født d. 01.06.1952, datter af Orla Regnersen. Parret har børnene: Helle, født d. 18.11.1972 og Henrik, født d. 31.08.1977.
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været i slægtens eje i 3 generationer, d. 01.05.1983 efter sin far.
Matr. nr. 24a m.fl. Ejendomsskyld 1.750.000. Areal 43,9 ha. Der er bortforpagtet 11
ha.
Stuehuset er opført i 1880 og gennemgik total renovering i 1954 og i 1988, kvægstald
er opført i 1928 og omforandret til svinestald i 1972, lade og maskinhus opført i 1980
og der er ajlebeholder. Der leveres 1.350 slagtesvin årligt og der er 2 heste. Plante
avlen består af hvede og raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 slamsuger, 1 ren
degraver, plansilo, gennemløbstørreri med kold og varm luft, halmfyr fra 1988 og
oliefyr. Der benyttes lidt maskinstation bl.a. til skårlægning.
Ud over denne gård ejes og drives "Fredenslyst", Krashavevej 1, på 20 ha. Ejendom
men er opført i 1980.

BOLBYVEJ 7, "BÆKKELUND",
3782 KLEMENSKER.
K. A. FALKENBERG, gårdejer,
født d. 21.10.1927, søn af Adolf
Falkenberg, gift d. 05.06.1954
med Ruth Hansen, født d. 09.10.
1928, datter af Ejnar Hansen.
Parret har børnene: Vivi, født d.
17.07.1954, Kurt, født d. 16.08.
1956 og Mie, født d. 20.05.1961.
K.A.F. overtog ejendommen d.
01.04.1967 efter sin far.
Ejendomsskyld 780.000. Areal 17,6 ha., heraf 1 ha. skov. Al jorden er bortforpagtet.
Hele gården blev genopført i 1955 efter brand og består af stuehus, kvægstald, lade
og ajlebeholder. Der er 1 traktor og oliefyr.

BOLBYVEJ 16, "UNGDOMSLYST", 3782 KLEMENSKER.
OTTO MUNCH, gårdejer, født d. 11.07.1914, søn af Anders Munch, gift d. 21.04.1945
med Grete Hermansen, født d. 07.01.1927, datter af Valdemar Hermansen. Parret har
børnene: Jens Otto, født d. 12.08.1945 og Torkild, født d. 16.09.1954.
O.M. er pensionist, han overtog ejendommen i maj 1946 efter Abrahamsen.
Ejendomsskyld 390.000. Areal 2,4 ha. Jorden er bortforpagtet.
Der er stuehus, som delvis er restaureret, kostald, svinestald og maskinhus, samt 1
traktor og oliefyr.
BORRELYNGVEJ 6, "LAND
LYST", 3790 HASLE.
HENRY SONNE ANDERSEN, de
potarbejder ved Bornholms Værn,
født d. 24.09.1926, søn af Sinius
Andreas Andersen, gift d. 05.03.
1955 med Gerda Mathilde Ander
sen, ekspeditrice, født d. 24.06.
1923, datter af Arved Andersen.
Parret har datteren Tove.
H.S.A. overtog ejendommen d.
31.12.1977 fra sin far, nuvæ
rende ejer er 4. generation. Ejendomsskyld 480.000. Areal 10,9 ha.
Stuehuset er opført i 1935, kvægstald og svinestald i 1891 og restaureret i 1938, samt
lade opført i 1928. Planteproduktionens afgrøder er raps, rug, vinterbyg og hvede. Der
er 1 traktor.

BORRELYNGVEJ 7C, "VENNERSHØJ", 3790 HASLE.
FINN STENBYE, gårdejer, født d. 04.06.1957, søn af Knud Pedersen, gift d. 11.12.1982
med Maud Jensen, medhjælpende hustru, født d. 21.05.1957, datter af Paul Jensen.
Parret har børnene: Nikolaj, født d. 14.09.1982 og Mikkel, født d. 17.03.1988.
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Finn Stenbye er servicemontør
for DSI. Han har taget grundsko
le samt været i forskellige prak
tikpladser. Ejendommen overtog
han d. 01.07.1983 efter Jørn Las
sen.
Ejendomsskyld 700.000. Areal 4
ha. Der er forpagtet 6 ha.
Stuehuset gennemgik restaurering
i 1980 og der er svinestald, ma
skinhus og gylletank.
Besætningen består af 30 årssøer
og der sælges 400 smågrise og leveres 300 slagtesvin om året. Planteavlen er vinter
raps. Der er 2 traktorer, plansilo og korntørreri med kold luft. Man benytter hjælp fra
1 skoledreng.

BORRELYNGVEJ 15, "TORNEGAARD", RUTSKER, 3790 HAS
LE.
HENNING KAJ FOLKMANN,
gårdejer, født d. 05.12.1934, søn
af Ingeborg og Andreas Folkmann,
gift d. 15.02.1959 med Ulla
Østergård Sørensen, født d. 06.
10.1939, datter af Magda og Sø
ren Møller Sørensen. Parret har
børnene: Lene Kirstine, født d.
27.02.1960, Lisbeth, født d. 05.
08.1962 og Søren, født d. 19.02.1968.
H.K.F. overtog ejendommen d. 07.01.1959 efter Anna og Vilhelm Pedersen.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 41,8 ha., heraf tilkøbt 18 ha.
Stuehuset er opført i 1873 og løbende restaureret, kostald er opført i 1991 og der er
maskinhus fra 1978. Besætningen består af 50 årskøer, 25 ungdyr og 25 slagtekalve af
racen RDM og SDM. Der må leveres 300.000 kg. mælk årligt. Planteproduktionens af
grøder er hvede, raps, ærter, majs, roer og græs. Der er 3 traktorer og genvindings
anlæg af varme fra kølertank. Man benytter maskinstation.
Ud over denne gård ejes og drives "Puggegaard", Borrelyngvej 11, på 19 ha.
BORRELYNGVEJ 16, "ASKELUND", RUTSKER, 3790 HASLE.
LEO NIELSEN, gårdejer, født d. 15.12.1950, søn af Anna og Albert Nielsen, gift d.
28.07.1973 med Margit Ambrosen, født d. 16.02.1951, datter af Rigmor og Alman
Ambrosen. Parret har børnene: Irene, født d. 06.05.1974, Tommy, født d. 02.05.1977,
Jytte, født d. 05.06.1979 og Kent, født d. 23.12.1983.
L.N. var på Lyngby Landbrugsskole i 1972/73. Han overtog ejendommen i 1977 efter
Rigmor Ambrosen.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 14,3 ha., heraf tilkøbt 7 ha. og der er 2 ha. eng og
dalskrænt. Der er forpagtet ca. 11 ha.
Stuehuset er opført ca. 1910 og der er tilbygget i 1969 og 1980'erne, svinestald med
automatisk udmugning er opført i 1977, lade fra 1980 blev udvidet i 1990, gastæt silo
er opført i 1977 og gylletanke i 1977 og i 1985. Besætningen består af 90 årssøer og
der sælges ca. 1.600 smågrise om året. Planteproduktionens afgrøder er vinterraps og
hvede. Der er 2 traktorer, tårnsilo, halmfyr fra 1977 og combifyr og man benytter
lidt maskinstation.
L.N. ejer og driver desuden "Ringegaard" ved Vang, med 12 ha. avlsjord. Bygningerne
er solgt fra.
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BORRELYNGVEJ 17 & 19,
"I/S WESTREGÄRD", 3790
HASLE.
JOHN OG KAJ WESTH,
gårdejere, sønner af Dagny
og Johannes Westh.
K.W. er født d. 25.01.1945,
gift d. 12.10.1968 med Kir
sten Andersen, lærer, født
d.18.09.1947, datter af Di
na og Knud Andersen. Par
ret har børnene: Vibeke,
født d. 15.10.1971 og Nina,
født d. 29.11.1975. K.W.
var på Hammerum Landbrugsskole i 1965/66 og han er i skatteankenævnet.
J.W. er født d. 11.11.1940, gift d. 02.11.1968 med Ingrid Olsen, skotøjshandler, født d.
07.04.1947, datter af Ruth og Frede Olsen. Parret har børnene: Anja, født d. 01.07.
1970 og Lennart, født d. 12.02.1975. J.W. var på Hammerum Landbrugsskole i 1962/63
og han er bestyrelsesformand for Bornholms Andels Foderstofforretning.
Brødrene overtog ejendommen, der har været i slægtens eje i ca. 200 år, d. 01.07.1968
efter forældrene.
Ejendomsskyld 9.000.000. Areal 89,36 ha., heraf 19 ha. med anden beplantning. Der er
forpagtet 62 ha.
Stuehuset, på Borrelyngvej 19, er opført i 1911, kvægstald i 1966, svinestalde i 1972,
1974, 1976, 1977 og 1979, lader i 1966 og 1972, maskinhuse i 1975, 1986 og 1988,
foderhuse i 1966 og 1989 og desuden er der gastæt silo og udendørs køresilo. Besæt
ningen består af 80 årskøer og 80 ungdyr af bl. race og der er 1.200 årssøer, hvorfra
der sælges 24.000. smågrise årligt. Planteavlen består af raps og juletræer. Der er 8
traktorer, 1 mejetærsker, gastæt kornsilo og biogasanlæg. Man benytter fremmed ar
bejdskraft. Stuehuset på Borrelyngvej 17 er opført i 1949.
Brødrene John og Kaj Westh er desuden medejere af "I/S Simblegaard", Simblegårdsvej
6, 3781 Klemensker. Derudover ejes og drives "Dyndegaard", Hyldegårdsvej 2. Ejen
domsskyld 940.000. Areal 38 ha., heraf 10 ha. eng og skov.
BORRELYNGVEJ 23, "ALMEGAARD", RUTSKER, 3790 HAS
LE.
LARS CHRISTIAN KJØLLER,
gårdejer, født d. 04.01.1964, søn
af Lisbeth og Harald Kjøller,
gift d. 14.10.1989 med Gitte
Wolf Svensson, hjemmehusmor,
født d. 23. 02.1965, datter af
Inga og Arne Svensson. Parret
har børnene: Julie, født d. 21.
11.1987 og Lasse, født d. 05.02.
1991.
L.C.K. har været på Lyngby landbrugsskole. Han overtog gården d. 01.01.1987. Gården
er Lisbeth Kjøllers fødehjem.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 38,5 ha., heraf tilkøbt 7,5 ha. og der er 8 ha. med
anden beplantning. Der er forpagtet 11 ha.
Stuehuset er opført i 1936 og gennemgik restaurering i 1987, kvægstald er opført i
1936 og i 1987/88 blev der installeret udmugningsanlæg, ungdyrsstald og foderhus er
opført i 1987, maskinhus i 1991 og ajlebeholder i 1988. Besætningen består af 30 års
køer og 45 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens afgrøder er raps og hvede. Der
er 2 traktorer, roeoptager, plansilo, plantørringsanlæg med varm og kold luft og combifyr. Man benytter lidt maskinstation.
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BORRELYNGVEJ 39, "VESTER
BORREGAARD", VANG, 3790
HASLE.
BENT DELLGREN LARSEN, gård
ejer, født d. 24.02.1943, søn af
Helga og August Larsen, gift d.
24.02.1962 med Aase Andersen,
sygehjælper, født d. 26.08.1944,
datter af Asta og Johs. Ander
sen. Parret har børnene: Claus,
født d. 21.05.1962, Jesper, født
d. 15.04.1963 og Lotte, født d.
12.05.1974.
B.D.L. overtog gården d. 01.08.1976 efter Erna og Poul Kure.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 45,7 ha., heraf 15 ha. skov.
Stuehuset er ca. 300 år gammelt og blev totalt restaureret i 1982, kvægstalde er
opført i 1898 og i 1934, svinestald i 1902 og i 1988, maskinhus i 1979 og der er
ajlebeholder. Besætningen består af 5 ammekøer og 5 slagtekalve af racen Rødbroget
og der er 2 Araber heste. Planteproduktionens afgrøder er raps, hvede, rug og frø.
Der er 3 traktorer og 1 mejetærsker, kornet opbevares på gulv og der er halmfyr fra
1980. Man benytter lidt maskinstation.
BORRELYNGVEJ 41, "KAGGAARD", 3790 HASLE.
BØRGE KARLSEN, statsaut. re
visor, født d. 10.09.1924, søn af
Emil Karlsen, gift d. 20.03.1946
med Inger Karlsen. Parret har
børnene: Poul og Eva.
B.K. overtog ejendommen d. 11.
06.1965 fra Asta Colberg. Den
har været i familiens eje siden
1910.
Ejendomsskyld 2.600.000. Areal
42 ha., heraf ca. 12 ha. skov.
Stuehuset er restaureret i 1978. Der er 2 traktorer, varm lufts tørreri og halmfyr,
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

BREGNESHAVEVEJ 15, "EGE
VANG", KLEMENSKER, 3700
RØNNE.
KNUD ORLA OLSEN, gårdejer,
født d. 20.05.1923, søn af Hans
Olsen, gift d. 05.02.1955 med
Karen Lise Andersen, født d. 04.
01.1922, død i 1990, datter af A.
P. Andersen. Parret har børnene:
Karl Peter, født d. 15.07.1944 og
Anders Herman, født d. 12.03.
1948.
K.O.O. var på Køng Højskole i 1944. Han overtog ejendommen, der har været i slæg
tens eje i 3 generationer, d. 01.05.1954 efter sin far.
Ejendomsskyld 920.000. Areal 20 ha., heraf tilkøbt 4 ha., og der er 0,55 ha. krat.
Stuehuset, der er opført i 1932, er senere restaureret, 1 længe er opført i 1932 og i
1987 blev den indrettet til grise, maskinhus er opført i 1935 og der er ajlebeholder.
Besætningen består af 8 årssøer og der leveres 200 slagtesvin årligt. Planteproduktio
nens afgrøder er raps, hvede og byg. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo,
korntørreri med kold og varm luft samt combifyr. Man benytter maskinstation til
ajleudkørsel.
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BROGÅRDSVEJ 33, "BROGAARD", MÆBY, 3700 RØNNE.
GRETHE OG NIELS KOEFOED-HOLM, gårdejere.
G.K.H. er født d. 10.05.1946, datter af Inger og Gunnar Hansen. Hun er beskæftigel
sesvejleder.
N.K.H. er født d. 13.08.1946, søn af Eva og Hans Koefoed-Holm. Han var på Lyngby
Landbrugsskole i 1975/76 og er bestyrelsesmedlem i Bornholmske Holmleverandører.
Parret blev gift d. 04.12.1971 og har børnene: Torkil, født d. 02.04.1975 og Peter,
født d. 21.08.1980.
Ejendommen blev overtaget d. 15.12.1977 efter Inger og Gunnar Hansen.
Ejendomsskyld 2.500.000. Areal 100 ha., heraf tilkøbt 30 ha. og der er 5 ha. skov. Der
er bortforpagtet 1,6 ha. til ridecentret.
Stuehuset, hvis alder er ukendt, gennemgik restaurering i 1949/50, 3 stalde fra 1925
er alle indrettet til grise i 1969, lade opført i 1985, maskinhus i 1977 og der er
ajlebeholder. Besætningen består af 15 årssøer og der levers 1.500 slagtesvin om året,
på gården er der også hestepension. Planteproduktionens afgrøder er raps, ærter og
frøgræs. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, truck, 3 plansiloer, korntørreri med varm
og kold luft samt flisfyr fra 1983. Der er ansat 1 medhjælper og man benytter
maskinstation.
Ud over denne gård ejes og drives "Frastegaard", Brogårdsvej 14. Ejendomsskyld
1.100.000.
BRØDLØSEVEJ 2, "BRØDLØSEGÅRD", 3790 HASLE.
MIKAEL MOGENSEN, Alfa Laval
forhandler, født d. 03.02.1963,
søn af Sonja og Johannes Mogen
sen, gift d. 02.10.1987 med Helle
Wamb, svejser, født d. 01.10.1963,
datter af Edith og Hans Hem
ming Wamb. Parret har børnene:
Kristian og Jesper.
M.M. overtog ejendommen d. 15.
08.1985.

Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 20 ha.
Stuehuset på 127 kvadratmeter er restaureret i 1986. Der er halmfyr.

BULDREGÅRDSVEJ 4, "BÆKKE
DAL", NYKER, 3700 RØNNE.
ARNE POULSEN, gårdejer, født
d. 13.04.1925, søn af Johannes
Poulsen, gift d. 02.12.1949 med
Margit Hansen, født d. 10.07.
1923, datter af Hans Hansen.
Parret har børnene: Poul Arne,
født d. 12.09.1950, Hans Ejner,
født d. 29.07.1952, Verner, født
d. 12.11.1953 og Karen Inger,
født d. 08.03.1956.
A.P. overtog ejendommen d. 01.11.1949 efter Laurits Nielsen.
Ejendomsskyld 540.000. Areal 10,5 ha., heraf tilkøbt 5,5 ha.
Stuehuset er opført i 1911, løbende restaureret og tilbygget i 1964, 2 længer er opført
i 1952 og 1957, svinestalde er ombygget i 1955, maskinhus opført i 1976 og der er
ajlebeholder. Besætningen består af 8 årssøer og der leveres 150 slagtesvin om året.
Planteproduktionens afgrøder er raps og hvede. Der er 1 traktor, loft for opbevaring
af korn og oliefyr. Man benytter maskinstation til høst og sprøjtning.
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BULDREGÅRDSVEJ 7, "SØNDREGAARD", NYKER, 3700 RØNNE.
HANS HANSEN, gårdejer, født d.
02.03.1929, søn af Hans Peter
Hansen.
H.H. var på Ladelund Landbrugs
skole i 1952/53. Han overtog
ejendommen d. 01.11.1957 efter
sin far.
Ejendomsskyld 2.300.000. Areal
50,25 ha., heraf tilkøbt 2,5 ha.
Stuehuset er opført ca. 1800 og
løbende moderniseret bl.a. med badeværelse, nyt køkken og nye vinduer, 1 længe op
ført for ca. 200 år siden blev i 1970 indrettet til grise. 1 stald er opført i 1970,
farestald med udmugningsanlæg i 1968/70, garage i 1923, lade i 1947 og der er ajle
beholder. Besætningen består af 50 årssøer og der sælges 1.000 smågrise om året.
Planteproduktionens afgrøder er raps, hvede og byg. Der er 2 traktorer, 1 mejetær
sker, kornsiloer, korntørreri med kold og varm luft og oliefyr. Der er ansat 1
medhjælper og man benytter maskinstation til gyllekørsel.

CENTRALVEJ 8, "ØSTRE PILEGAARD", 3782 KLEMENSKER.
CARSTEN LUNDBERG NIELSEN, gårdejer, født d. 02.07.1952, søn af Ruth og Poul
Nielsen, gift d. 30.12.1986 med Inge Poula Olsen, medhjælpende hustru, født d. 18.
07.1955, datter af Jenny og Kaj Olsen. Parret har børnene: Kurt, født d. 17.01.1979,
Helle, født d. 05.07.1981 og Kim, født d. 29.03.1987.
C.L.N. har været på Lyngby Landbrugsskole i 1973/74. Han overtog ejendommen d.
01.07.1976 efter Sv. A. H. Sørensen.
Ejendomsskyld 1.750.000. Areal 52,3 ha., heraf 6 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1979, kvægstald er fra før 1900 og ombygget i 1976/77, maskin
hus er opført i 1990, foderhus i 1978 og gylletank i 1986. Besætningen består af 68
årskøer og 100 ungdyr af racen SDM. Der er 3 traktorer, roeoptager, finsnitter, 3
tårnsiloer og combifyr. Man benytter lidt maskinstation.

DALSLUNDEVEJ 1, "NDR. MULEBYGAARD", MULEBY, 3700
RØNNE.
OLE RØMER, gårdejer, født d.
03.11.1941, søn af Louise og Ot
to Rømer, gift d. 31.12.1965
med Alma Møllegaard Hansen,
slagteriarbejder, født d. 16.11.
1944, datter af Doris og Carlo
Hansen. Parret har børnene:
Jess, født d. 10.10.1970 og Jack,
født d. 30.03.1973.
O.R. er Falckredder. Han var på Dalum Landbrugsskole i 1963/64. Ejendommen blev
overtaget d. 01.04.1981 efter Poul Hansen.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 26,8 ha., heraf 5 ha. skov og eng. Der er forpagtet 4,4
ha. Stuehuset er opført i 1827 og er tilbygget efter 1946, kvægstald er opført i
1920'erne, svinestalde i 1967 og 1968, lade opført i 1827, maskinhuse i 1984 og 1985
og der er 2 ajlebeholdere. Driftsformen er planteavl med afgrøder af raps, græsfrø,
hvede, byg og rug. Der er 1 traktor, rørvandingsanlæg, plånsilo, korntørreri med kold
luft samt oliefyr. Man benytter maskinstation i høst og til sprøjtning.
DAMMEGÅRDSVEJ 7, "LILLE DAMMEGAARD", 3782 KLEMENSKER.
INGVARD KOFOED OLSEN, gårdejer, født d. 22.07.1961, søn af Edel og Johs. Olsen,
gift d. 16.07.1983 med Anna Marie Gram Jeppesen, sygeplejerske, født d. 11.07.1963,
datter af Ingrid og Svend Jeppesen. Parret har børnene: Sofie, født d. 06.10.1984 og
Jakob, født d. 22.08.1988.
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I.K.O. er revisor. Han var på Hammerum Landbrugsskole i 1981/82 og på Nordisk Land
boskole i 1983-85. Han overtog ejendommen d. 01.07.1988 efter sine forældre.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 39,8 ha., heraf 5 ha. skov, mose og eng.
Stuehuset er opført før 1900 og gennemgik restaurering i 1953, kvæg- og svinestald er
opført før 1900, maskinhus i 1978 og der er ajlebeholder/mødding. Driftsformen er
planteavl med afgrøder af hvede, byg, ærter og vinterraps. Der er 4 traktorer, 1 meje
tærsker, rørvandingsanlæg, plansilo, korntørreri med kold og varm luft, halmfyr fra
1988 og oliefyr. Man benytter lidt maskinstation.
Ud over denne gård ejes og drives "Kongens Mark, Ndr. Lyngvej 4.

DUEBJERGVEJ 2, "DUEBJERGGAARD", KLEMENSKER, 3790 HASLEV.
ERIK KOFOED, gårdejer, født d. 17.11.1940, søn af Frederikke og Ejnar Kofoed, gift
d. 17.04.1965 med Kirsten West Folkmann, skolesekretær, født d. 03.12.1943, datter af
Toni og Karl Folkmann. Parret har børnene: Steen, født d. 28.06.1967, og Jacob, født
d. 10.10.1971.
E.K. var på Næsgård Agerbrugsskole i 1962/63. Han er viceborgmester og teknisk
udvalgsformand i Hasle Kommune. Ejendommen, der har været i slægtens eje i 3 gene
rationer, blev overtaget d. 01.06.1964 efter hans forældre.
Matr.nr. 67 m.fl. Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 42 ha., heraf tilkøbt 6 ha. og der er
3,5 ha. Derudover er der forpagtet 19 ha.
Stuehuset er opført i 1867 og løbende restaureret, svinestalde er opført i 1924 og
1967, lade i 1979 og der er ajlebeholder. Gården drives med en slagtesvineproduktion
på 1.200 stk. årligt. Planteproduktionens afgrøde er raps. Der er 3 traktorer, 1 meje
tærsker, gennemløbstørreri med varm luft samt flisfyr. Man benytter maskinstation og
lidt hjælp fra skolebørn.

DYNDEGÅRDSVEJ 16, "RAD
HOLM", KLEMENSKER, 3700
RØNNE.
JENS HERMAN HANSEN, gård
ejer, født d. 27.03.1926, søn af
Agnes og Ejnar Hansen, gift d.
19.11.1955 med Kirsten Knudsen,
født d. 30.08.1936, datter af Val
borg og Ove Knudsen. Parret har
børnene: Gurli, født d. 18.06.1957,
Richardt, født d. 08.06.1959 og
Yvonne, født d. 31.08.1966.
J.H.H. overtog ejendommen d. 01.04.1955 efter Herluf Dam.
Ejendomsskyld 470.000. Areal 7,72 ha.
Stuehuset er opført i 1955 og løbende vedligeholdt, kvægstald er opført i 1955, maskin
hus i 1968 og der er foderhus og ajlebeholder. Besætningen består af 8 årskøer og 1
ungdyr af racen SDM, samt 2 årssøer, der leveres 15 slagtesvin årligt. Planteproduk
tionens afgrøder er roer, græs og vårbyg. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker, 1 roeop
tager, loft for opbevaring af korn samt combifyr. Man benytter maskinstation til
sprøjtning.
DYNDEGÅRDSVEJ 20, "TØJREGAARD", 3700 RØNNE.
PETER WEST RØNNE, gårdejer,
født d. 19.09.1962, søn af Ulla
og Ove Rønne, gift d. 06.11.1982
med Else Marie Gregersen, køk
kenassistent, født d. 01.06.1962,
datter af Inger og Johannes Gre
gersen. Parret har børnene: Lin
da, født d. 07.09.1983, Morten,
født d. 17.10.1986 og Mathias,
født d. 26.02.1991.

-96P.W.R. har taget grønt bevis fra Hammerum Landbrugsskole i 1983/84. Han overtog
ejendommen d. 01.03.1987 efter sin far.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 31 ha. og der er forpagtet 34 ha.
Stuehuset er opført i 1860 og løbende restaureret, kvægstald er opført omkring 1900,
svinestald med automatisk udmugning i 1972, lade ca. 1900, maskinhus i 1976 og der
er ajlebeholder. Besætningen består af 65 årssøer, der sælges ca. 1.200 smågrise år
ligt. Planteproduktionens afgrøder er raps, hvede, og vinterbyg. Der er 3 traktorer, 1
mejetærsker, 1 slamsuger, plan- og tårnsilo, korntørreri med varm og kold luft, halm
fyr fra 1979 og oliefyr. Man benytter lidt maskinstation, bl.a. til skårlægning.

EGESKOVVEJ 22, "ØSTERLED",
3760 GUDHJEM.
ELSE KØHLERT, gårdejer, født
d. 08.08.1915, datter af Senius
Skov, gift d. 08.08.1940 med
Thorkild Køhlert, født d. 20.04.1913,
søn af Harald Køhlert. Parret
har børnene: Kirsten, født d. 18.
01.1944 og Mogens, født d. 24.
02.1947.
T.K. har været i Klemensker Sog
neråd. E.K. opførte ejendommen

d. 01.04.1944 som statshusmandsbrug.
Ejendomsskyld 450.000. Areal 9,1 ha.
Stuehuset er opført i 1950'erne og løbende restaureret, kvægstald er opført i 1944 og
tilbygget i 1950'erne, maskinhus er opført i 1960 og der er ajlebeholder. Driftsformen
er planteavl med afgrøder af hvede og byg. Der er 1 traktor, loft for opbevaring af
korn samt combifyr. Man benytter maskinstation til høst og sprøjtning.
ESKESVEJ 2, "V. HULLEGAARD",
ESKES, 3700 RØNNE.
POUL SKOV HANSEN, gårdejer,
født d. 15.03.1924, søn af Hans
Chr. Hansen, gift d. 30.09.1949
med Ellen K. Olsen, født d. 15.
11.1924, datter af Hans Olsen.
Parret har børnene: Peter, født
d. 19.05.1951, Tove, født d. 05.
04.1954 og Grethe, født d. 24.
05.1958.
P.S.H. overtog ejendommen i
juni 1949 efter Theodor Pedersen.
Matr.nr. 28a m.fl. Ejendomsskyld 870.000. Areal 17,6 ha., heraf tilkøbt 2,7 ha. Der er
1 ha. med anden beplantning og der er forpagtet 5 ha.
Stuehuset er opført ca. 1900 og løbende restaureret, bl.a. med nye vinduer, ældste
stald er opført i 1914 og er tilbygget i 1959 og 1984, maskinhus er opført i 1983 og
der er ajlebeholder og fastmødding. Besætningen består af 30 årssøer, der leveres 400
slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og resten er til eget brug.
Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, trådsilo, gennemløbstørreri med kold luft samt
combifyr. Man benytter maskinstation til høst og sprøjtning.

FEJLEREVEJ 5, "RIISBYGÅRD", 3782 KLEMENSKER.
JENS OLE RIIS og PREBEN KR. RIIS, gårdejere.
J.O.R. er født d. 08.05.1946 og P.K.R. d. 08.01.1948, sønner af Astrid og J. Kr. Riis.
Brødrene overtog ejendommen i 1969. Den har været i slægens eje siden 1771.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 55 ha., heraf 3 ha. skov, 2 ha. vej og mose.
Planteproduktionens afgrøder er korn, raps og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetæsker
og 1 rendegraver.
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FE3LEREVE3 6, "ENGVANG",
3782 KLEMENSKER.
HANS CHR. OLSEN, gårdejer,
født d. 21.12.1954, søn af Poula
og Aksel P. Olsen.
H.C.O. er skovfoged. Han over
tog ejendommen d. 01.10.1985
efter Hans Espersen.
Matr.nr. 611 m.fl. Ejendomsskyld
720.000. Grundskyld 125.300. Are
al 16,5 ha., heraf 2 ha. med juletræer/pyntegrønt og 1,5 ha.
mose og eng. Der er bortforpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført i 1904, kvægstald i 1966, fjerkræstald i 1945, lade 1955 og maskin
hus i 1948. Besætningen består af ca. 25 moderfår af racen Texel. Der er 1 traktor,
halmfyr og flisfyr.
FE3LEREVE3 16, "RISBYVANG",
3782 KLEMENSKER.
OSVALD HANSEN, gårdejer,
født d. 30.10.1918, søn af Otto
Hansen, gift d. 16.04.1990 med
Ellen Riis, født d. 20.03.1920,
datter af Harry Riis. Parret har
børnene: Ole, født i 1946 og
Arne, født i 1951.
O.H. overtog ejendommen i 1974
efter Anton 3uhl.
Matr.nr. 63d. Ejendomsskyld
380.000. Areal 3,59 ha.
Stuehuset er opført før 1900 og løbende restaureret, kvægstald er opført før 1900,
lade og maskinhus i 1977 og der er ajlebeholder. Besætningen består af 2 årssøer, og
der er 1 ammeko og 2 ungdyr af racen Hereford. Planteproduktionens afgrøder er til
eget brug. Der er 1 traktor, kornet opbevares på gulv og der er oliefyr. Man benytter
maskinstation i høst.

FUGLESANGSVE3 5, "LANGEGAARD", RUTSKER, 3790 HASLE.
30RGEN STENDER, gårdejer,
født d. 05.03.1928, søn af Aksel
Stender, gift d. 10.05.1958 med
Inge Kofoed Holm, født d.
19.09.1932, datter af Hans Kofo
ed Holm. Parret har børnene:
Hans, født d. 03.11.1961 og Gre
the, født d. 20.04.1971.
3.S. var på Lyngby Landbrugssko
le i 1949/50. Han overtog ejenMatr.nr. 51a og 92a. Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 38 ha., heraf 2 ha. eng og 5 ha.
skov.
Stuehuset er opført i 1861/62 og løbende restaureret, kvægstald er opført i 1897, og
en længe er endnu ældre, svinestald opført i 1906 blev genopført i 1933 efter brand,
lade er opført i 1942, maskinhuse i 1973 og 1986, der er foderhus og ajlebeholder.
Besætningen består af slagtesvin, der leveres 460 stk. årligt, desuden er der 8 årsammekøer, 10 ungdyr og 1 tyr af racen Charolais. Planteproduktionens afgrøder er
raps, ærter og hvede. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 rendegraver, 2 trådsiloer
og tørreri med varm og kold luft samt combifyr. Man benytter maskinstation ved
halmpresning, ajlekørsel og skårlægning.
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FUGLESANGSVEJ 7, "GILDESBO
ET", RUTSKER, 3790 HASLE.
KNUD OLSSON, landbruger, født
d. 22.10.1921, søn af Gustav Ols
son, gift d. 14.03.1952 med Ka
ren Inger Mogensen, født d. 12.
06.1922, datter af Sigfred Mogen
sen. Parret har børnene: Anette,
født d. 04.12.1953 og Max, født
d. 22.12.1956.
K.O. har været graver ved Rut
sker Kirke i 10 år. Han overtog

ejendommen d. 01.02.1952 efter Hans Jørgensen.
Matr.nr. 50c m.fl. Ejendomsskyld 380.000. Areal 3,2 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført før 1900 og er tilbygget i 1987, 1 længe opført i 1903 blev ombyg
get i 1970'erne til grise, 1 længe opført i 1940'erne har gennemgået modernisering
indvendig, garage er opført i 1960'erne og der er ajlebeholder. Der er 1 traktorog loft
for opbevaring af korn samt combifyr.
FUGLESANGSVEJ 14, "KUREMØL
LEN", RUTSKER, 3790 HASLE.
HERLUF OLSSON, gårdejer,
født d. 04.04.1923, søn af Asta
og Gustav Olsson, gift d. 26.05.1958
med Anna Lise Andersen, født d.
07.04.1935, datter af Andreas
Andersen. Parret har børnene:
Flemming, født d. 18.09.1959,
Jan, født d. 23.09.1960, Per,
født d. 16.12.1962, og Claus,
født d. 13.08.1966.
H.O. har været synsmand for Bornholms Kreaturselskab og han er formand for Born
holms Samvirkende Husmandsforeninger. Han overtog ejendommen i 1959 efter sin
mor. Matr.nr. 26c m.fl. Ejendomsskyld 350.000. Areal 6,2 ha. og der er forpagtet 4,4
ha. Stuehuset er opført før 1900 og restaureret i 1970'erne, kvægstalden blev udvidet
i 1956 og tilbygget sidst i 1960'erne, laden er opført i 1903, maskinhuse i 1980 og
1982, der er ajlebeholder. Besætningen består af 1 tyr, 17 årskøer og 2 ungdyr af
racerne RDM og SDM samt 1 hingst af racen Belgier. Planteproduktionens afgrøder er
hvede og byg. Der er 2 traktorer og 1 roeoptager. Man benytter maskinstation, til
sprøjtning, og husbondafløser.

GRUSVEJEN 5, "OLSLØKKE", 3782 KLEMENSKER.
POUL OLSEN, gårdejer, født d. 30.09.1927, søn af Marie og Andreas Olsen, samlever
med Eva Jensen, født d. 14.04.1932, datter af Anna Marie og Hans Christian Jensen.
P.O. overtog ejendommen, der har været i slægtens eje i 3 generationer, i 1991 efter
sin far. Ejendomsskyld 820.000. Areal 15,7 ha., heraf tilkøbt ca. 3 ha., der er lidt skov
på arealet.
Stuehuset er opført i 1912 og restaureret indvendig i 1979, kvægstalde er restaureret
og der er indsat udmugningsanlæg i 1973/74, maskinhus er opført i 1967 og restaureret
indvendig i 1979, desuden er der foderhus og ajlebeholder. Driftsformen er planteavl
med afgrøder af ærter, hvede samt vinter- og vårraps. Der er 3 traktorer, 1 mejetær
sker, 4 trådsiloer, halmfyr fra 1979 og oliefyr. Man benytter maskinstation til skår
lægning.
GØNGEHERRED 6, "RISENHOLM", NYKER, 3700 RØNNE.
J.J. THORSEN, gårdejer, født d. 22.01.1950, søn af Grethe og Niels Jørgen Thorsen.
J.J.T. overtog ejendommen d. 17.10.1989 efter sin far.
Ejendomsskyld 2.450.000. Areal 72,56 ha., heraf 7 ha. skov. Der er forpagtet 7 ha.
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Stuehuset er opført i 1856, kostald i 1924, lade i 1925 og maskinhus i 1920. Drifts
formen er planteavl med afgrøder af vinter- og vårbyg, hvede og raps. Der er 2 trak
torer, 1 mejetærsker, kornsilo og korntørreri. Der er ansat 1 medhjælper.

HALLEMARKSVEJ 1, "SMEDEGÅRD", NYKER, 3700 RØNNE.
JYTTE OG LEIF PEDERSEN.
Parret har 3 børn og overtog ejendommen d. 01.12.1979 fra Ole Kofoed.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 33,1 ha.
HOGLEBJERGVEJ 6, "MØLLEGAARD", KLEMENSKER, 3790 HASLE.
GEORG RØMER, gårdejer, født d. 12.09.1916, søn af Ellen og Jacob L. Rømer, gift i
1943 med Gunvor Sonne, medhjælpende hustru, født d. 23.05.1921, datter af G. og T.
Sonne. Parret har børnene: Hans Jacob, født d. 07.07.1946 og Tove, født 02.05.1949.
G.R. var på Næsgård Landbrugsskole i 1936/37. Han overtog ejendommen i 1941 efter
sin far.
Matr.nr. 68a. m.fl. Ejendomsskyld 3.000.000. Areal 81 ha., heraf 3,3 ha. skov.
Hele gården er genopført efter brand i 1916 med kvægstald, svinestald, lade og ma
skinhus. Stuehuset er løbende restaureret, kvægstalden er ombygget til svinestald i
1966 og der er tilføjet svinestald i 1923. Besætningen består af 40 årssøer, der leveres
ca. 500 slagtesvin om året. Planteproduktionens afgrøder er vinterraps, vinter- og
vårbyg samt hvede. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plan- og tårnsilo, korntørreri
med varm og kold luft og der er centralvarme i staldene. Man benytter lidt maskin
station og der er ansat 1 medhjælper.

JYDEGÅRDSVEJ 2, "JYDEGAARD", 3790 HASLE.
KNUD ANDERSEN, gårdejer, født d. 14.07.1947, søn af Marie og Elmer Andersen, gift
d. 05.08.1972 med Dorte Hansen, bankassistent, født d. 28.07.1949, datter af Ebba og
Henry Hansen. Parret har børnene: Kirsten, født d. 24.10.1974 og Vibeke, født d.
20.03.1977.
K.A. er amtsborgmester. Han var på Lyngby Landbrugsskole i 1969. Ejendommen blev
overtaget d. 01.07.1972 fra forældrene.
Matr.nr. 65. Ejendomsskyld 2.000.000. Grundskyld 241.900. Areal 23,5 ha.
Stuehuset er opført i 1912, kvægstalden er ombygget til svinestald i 1982, svinestalde
er opført i 1978 og 1980, gastæt silo i 1983 og der er gylletank fra 1982. Besætning
består af 90 årssøer, der leveres 1.600 slagtesvin årligt. Planteproduktionens afgrøder
er raps, rajgræs, ærter og rug. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og korntørreri med
varm luft. På ejendommen er der ansat 2 medhjælpere.
K.A. ejer og driver desuden "Brogaard", Simblegårdsvej 27, 3790 Hasle.

KALLELØKKEVEJ 7, "ST. HØJ
VANG", NYKER, 3700 RØNNE.
BENT HANSEN, gårdejer, født d.
30.05.1954, søn af ANny og Kaj
Hansen, gift d. 06.12.1986 med
Majbritt Poulsen, født d. 13.05.
1952, datter af Johanne og Erhart Poulsen. Parret har børnene:
Steffen, født d. 04.09.1986, Betina, født d. 06.09.1978 og Benny, født d. 13.09.1973.
B.H. overtog ejendommen d. 01.
10.1988 efter Kurt Sonne Hansen. Ejendomsskyld 330.000. Areal 1 ha.
KALLØKKEVEJ 13, "KOFOEDS MINDE", NYKER, 3700 RØNNE.
BERNT OLSEN, gårdejer, født d. 26.12.1935, søn af Karl H. Olsen, gift d. 31.05.1969
med Lis Hansen, født d. 10.05.1949, datter af Poul Hansen.
B.O. har været på Tommerup Højskole i 1956/57 og på Haslev Landbrugsskole i
1958/59. Han overtog ejendommen i 1963 efter sin far.
Ejendomsskyld ca. 800.000. Areal 12,7 ha., heraf tilkøbt 2,2 ha.
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ført i 1979 og løbende vedlige
holdt, kvægstald opført i 1926 og
tilbygget i 1977, maskinhuse er
opført i 1949 og 1963, der er
ajlebeholder. Besætningen består
af 20 årskøer og 20 ungdyr af
blandet race samt 4 travheste.
Planteproduktionens afgrøder er
til eget brug. Der er 2 traktorer,
loft for opbevaring af korn samt
combifyr. Man benytter maskin-

station i høst.
KANTEDAMSVEJ 3, "DAMSMINDE", 3700 RØNNE.
JETTE WEST, gårdejer, født d. 07.02.1948, gift d. 05.10.1968 med Bjarne Westh,
lagerarbejder, født d. 26.02.1945. Parret har børnene: Majbritt, født d. 04.02.1971 og
Cathrina, født d. 16.04.1974.
J.W. er hjemmehjælper. Hun overtog ejendommen i 1982 efter Hans P. Westh.
Areal 8,8 ha.
Stuehuset er opført ca. 1900 og løbende restaureret, kvægstald er opført ca. 1900,
men blev i 1982 ændret til grisestald og der er ajlebeholder. Besætningen består af
heste og får. Der er 1 trkator og combifyr.
KARLSGÅRDSVEJ 1, "LANDS
MINDE", 3782 KLEMENSKER.
NIELS JØRGEN OLSEN, gårdejer,
født d. 16.12.1934, søn af Gud
run og Alfred Olsen, gift d.
04.06.1960 med Bente Henning
sen, husassistent, født d. 26.06.
1938, datter af Ellen og Claus
Henningsen. Parret har børnene:
Bjarne, født d. 11.11.1960, Git
te, født d. 05.03.1964 og Micha
el, født d. 20.10.1971.
N.J.O. var på Sydsjællands Landbrugsskole i 1956. Han overtog ejendommen d. 01.
03.1966 efter sin far.
Ejendomsskyld 720.000. Areal 11,4 ha.
Stuehuset er opført i 1921 og restaureret i 1970'erne, kvægstald er opført i 1921 og
blev i 1976 ændret til svinestald, svinestald er opført i 1976, lade 1921 og der er ajle
beholder. Besætningen består af 60 årssøer, der sælges 900 smågrise og leveres 300
slagtesvin årligt. Planteproduktionens afgrøder er raps og rajgræs. Der er 1 traktor,
plansilo, korntørreri med varm og kold luft samt oliefyr. Man benytter maskinstation.

KARLSGÅRDSVEJ 8, "SØNDRE
KIRKEBOGAARD", 3782 KLE
MENSKER.
AKSEL THEODOR PEDERSEN,
gårdejer, født d. 18.03.1925, søn
af Poula og Ingemann Pedersen,
gift d. 16.09.1949 med Kirsten
Funch, født d. 30.07.1929, datter
af Anina og Ejner Funch. Parret
har børnene: Troels, født d. 08.
02.1951, Poul Erik, født d. 27.
01.2955 og Ole, født 28.10.1958.
A.T.P. var på Lyngby Landbrugsskole i 1946/47. Han har været sognerådsformand i
Klemensker i tiden 1966-77, medlem af amtsråds rådet i 1974-86, i skatterådet 1978-
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slægtens eje i 5 generationer, d. 10.03.1959 efter sin far.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 31,1 ha., heraf 1 ha. skov og eng.
Stuehuset er opført i 1910 og der er siden pålagt nyt tag, indsat nyt badeværelse og
indlagt centralvarme, kvægstald er opført i 1908, svinestalde i 1908 og 1970, lade i
1980, maskinhus i 1977 og der er ajlebeholder. Besætningen består af 1 årsammeko.
Planteproduktionens afgrøder er raps, hvede, byg og frøgræs. Der er 2 traktorer,
plansilo og oliefyr. Man benytter maskinstation i høst.

KIRKEBYEN 17, "NY SKOVGÅRD", RUTSKER, 3790 HASLE.
JAN ERIK VESTH SVENNINGSEN, landmand, født d. 28.10.1963, søn af Inger og Aage
Svenningsen.
J.E.V.S. har taget grønt bevis. Han overtog ejendommen d. 01.08.1984 fra Jørgen
Gubergsen. Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 28,1 ha.
Gårdens bygninger består af stuehus på 175 m2, svinestalde på 800 m2, lade på 200
m2, maskinhus på 210 m2, foderhus på 15 m2 og gylletank på 744 m3. Der er 1
traktor, plansilo og korntørreri med varm luft.

KIRKEBYVEJ 24, "BJØRNEGÅRD",
NYKER, 3700 RØNNE.
SVEND KOFOED, gårdejer, født
d. 07.04.1933, søn af Gunhild og
Ole Kofoed, gift d. 10.10.1964
med Vibeke Kofoed, børnehave
pædagog, født d. 04.11.1942, dat
ter af Valborg og Thorvald Kofo
ed. Parret har børnene: Lisbeth,
født d. 19.06.1966, Christian,
født d. 22.06.1968, og Jens, født
d. 03.06.1976.
S.F. har været på Næsgård Landbrugsskole i 1954-56. Han overtog ejendodmmen i
1964 fra sin far, som overtog den i 1927.
Ejendomsskyld 2.500.000. Areal 57 ha., heraf 2 ha. åløb med skov. Der er tilkøbt 32
ha. Stuehuset er opført i 1865, fjerkræstalde i 1967 og 1972 og maskinhus i 1976.
Gården drives med fjerkræ, der leveres ca. 250.000 stk. årligt. Planteproduktionens
afgrøder er hvede, byg, raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og automa
tisk foder- og vandingsanlæg. Maskinstation bruges til skårlægning, halmpresning og
møgspredning, derudover er der løs medhjælp.
KIRKEBYVEJ 26, "MØLLEGÅRD",
NYKER, 3700 RØNNE.
CARL LOUIS ENGELL, gårdejer,
født d. 10.10.1937, søn af Ellen
Marie og Hans Anker Engeli,
gift d. 24.06.1966 med Ingrid Cesarz, ekspedient, født d. 13.04.
1942, datter af Hans-Georg Cesarz. Parret har børnene: Tor
ben, født d. 05.11.1969 og Chri
stian, født d. 30.07.1976.
C.L.E. er seniorsergent. Han
overtog ejendommen, der har været i slægtens eje siden 1855, i 1976 fra sin far.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 22 ha., heraf 0,5 ha. skov og eng.
Gården drives med en slagtesvineproduktion på ca. 300 stk. årligt. Planteproduktionens
afgrøder er korn og raps. Der er 2 traktorer og halmfyr. Maskinstation bruges til
skårlægning og tærskning.
KIRKEBYVEJ 28, "DALSHØJ", 3700 RØNNE.
ERIK KOFOED, gårdejer, omtales under Mulebyvej 48, Nyker, 3700 Rønne.
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NYKER, 3700 RØNNE.
BIRGIT BERGGREN, gårdejer,
født d. 04.08.1937, datter af Ag
nes og Aksel Gudbergsen, gift d.
02.08. 1958 med Leif Berggren,
født d. 21.09.1932, død i 1991.
Parret har datteren Nanny.
B.B. er gartner. Hun overtog
ejendommen i 1971 efter Westh.
Ejendomsskyld 530.000. Areal 5,5
ha., heraf lidt skov og krat.
Stuehuset er opført i 1930 og restaureret i 1972, kvægstald er opført i 1930, drivhuse
i 1978 og 1980. Afgrøderne består af blomster, kål, jordbær og salat. Der er 2 trakto
rer, rørvandingsanlæg, plantemaskine og oliefyr til drivhusene. I ferierne hjælper 1
pige til.
KIRKEDALSVEJ
13, "RISEGAARD", RUTSKER, 3790 HAS
LE.
UFFE A. KOFOED, gårdejer,
født d. 01.06.1931, søn af Agda
og Karl Kofoed, gift d. 19.11.1960
med Grethe Engeil, husmor, født
d. 11.02.1939, datter af Edel og
Herman Engeil. Parret har bør
nene: Bente, født d. 25.03.1964,
Anita, født d. 28.05.1966 og An
ne, født d. 29.07.1974.
U.A.K. overtog ejendommen, der har været i slægtens eje i 3 generationer, d. 01.11.
1960 efter sin far.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 35 ha., heraf tilkøbt 14 ha. og der er ca. 1 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1850 og gennemgik restaurering i 1950, bl.a. med nyt tag og
vægge, kvægstald er opført i 1850 og i 1962 blev den ændret til svin, svinestald og
garage er opført i 1850 og blev restaureret i 1948, svinehus og lade er opført i 1946
og der er ajlebeholder. Besætningen består af 25 årssøer og der sælges 400 smågrise
om året. Planteproduktionens afgrøder er raps, hvede og byg. Der er 2 traktorer, 2
kornsiloer, gennemløbstørreri med kold og varm luft og combifyr. Man benytter ma
skinstation til skårlægning og høst.

KIRKEDALSVEJ 23, "MAEGAARD",
RUTSKER, 3790 HASLE.
CHRISTEL PETTERSSON, gårdejer,
født d. 20.11.1964, datter af Al
lis og Johnny Pettersson, Sveri
ge, samlever med Jesper Hansen,
født d. 02.04.1965, søn af Sine
og Ole Hansen. Parret har tvil
lingerne Emilie og Cecilie, født
d. 13.05. 1989 og 1 endnu unavn
givet dreng født d. 25.09.1991.
J.H. har siden 1983 drevet ma
skinstation under navnet Jespers Maskinstation, og han har taget Haslev Landbrugs
skoles grundkursus. Han overtog ejendommen d. 20.12.1985 fra Helge Dam.
C.P. flyttede til Bornholm i 1983, hun har taget 2 års landbrugsuddannelse på
Landbrugsgymnasium og driftsleder på Hvilans Lantbruksskola i Sverige. Ejendommen
blev overtaget d. 20.12.1985 efter Helge Dam.
Areal 25 ha. Der er bortforpagtet 13,8 ha.
Nyt stuehus og garage er opført i 1978, svinestald fra 1974 blev i 1986/87 ombygget
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hvede, ærter og raps. Der er 2 traktorer.
Ud over denne gård ejes og drives "Smedegaard", Kirkedalsvej 17, 3790 Hasle. Ejen
dommen blev overtaget d. 01.04.1991.
KIRKEDALSVEJ 26, "SOLHJEM",
3790 HASLE.
ERIK LUND, gårdejer, født d.
04.07.1937, søn af Ejnar Lund,
gift d. 09.04.1989 med Else Ma
rie Jensen, født d. 21.04.1939,
datter af Leo Christian Jensen.
E.L. er maskinfører. Han overtog
ejendommen d. 12.04.1962 efter
Karl Petersen.
Ejendomsskyld 370.000. Areal 3,3
ha., heraf ca. 1 ha. eng.
Stuehuset er opført ca. 1935 og løbende restaureret bl.a med nyt tag, kvægstald i
1958 denne blev ombygget til grisestald i 1962, maskinhus er opført i 1988 og der er
ajlebeholder. Besætningen består af 3 årssøer og der sælges 4 gylter og ca. 50 smågrise om året, desuden er der 2 års ammekøer. Planteavlen er til eget brug. Der er 2
traktorer, 2 mejetærskere, magasin for korn og oliefyr. Man benytter maskinstation til
såning.

KIRKEDALSVEJ 27, "SVARTINGEGAARD", RUTSKER, 3790
HASLE.
BENNY HOLM, gårdejer, født d.
07.06.1956, søn af Elly og Svend
Pedersen, gift d. 03.12.1988 med
Pia Krathmann Pedersen, født d.
27.03.1960, datter af Nancy og
M. K. Pedersen. Parret har bør
nene: Majbrit, født d. 30.04.1982
og Pernille, født d. 07.07.1989.
P.K.P. er sekretær for Bornholms
Amt. B.H. er assurandør og er uddannet Cand. Agro i 1982. Han overtog ejendommen,
der har været i slægtens eje i 14 generationer, d. 01.07.1984 efter sin morfar, Hans
Kristian Holm.
Ejendomsskyld 970.000. Areal 37 ha., heraf 13 ha. med skov, eng og klipper. Der er
bortforpagtet 18,5 ha.
Stuehuset er opført i 1803 og gennemgik restaurering i 1984 og igen i 1988, kvæg
stalden er opført i 1876, lade og maskinhus i 1930 og der er ajlebeholder. Besætningen
består af 8 års ammekøer. Der er 1 traktor og man benytter el-varme.
KIRKEDALSVEJ 28, "DALSHØJ", 3790 HASLE.
HANS FREDERIK HANSEN, avlsbruger, født d. 11.02.1915, søn af Anna Margrethe og
Martin Johan Hansen, gift d. 12.05.1951 med Martha Larsen, født d. 22.07.1922, dat
ter af Anna og Thomas Larsen. Parret har børnene: Ellinor, Poul-Jørgen, Evabeth,
Lars-Henrik og Jan Ole.
M.H. har driftsleder uddannelse fra Beder gartnerskole.
Ejendommen er nu overtaget af Erik Kofoed, Mulebyvej 48.
Ejendomsskyld 920.000. Areal 16 ha., heraf 1 ha. eng.
Stuehuset er opført ca. 1929 og løbende restaureret, i 1977 blev der indsat nyt
køkken, badeværelse og indlagt centralvarme, kvægstald er opført før 1929 og der
blev udbygget i 1977, maskinhus og gylletank er opført i 1977 og der er foderhus. Be
sætningen består af 30 årskøer af racen Jersey. Planteproduktionens afgrøder er raps,
kartofler og vintersæd. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 3 tårnsiloer, korntørreri
med varm luft, halmfyr fra 1960'ernen og oliefyr.
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KIRKEDALSVE3 32, "MARTHAS
MINDE", RUTSKER, 3790 HAS
LE.
VILMER 3. MORTENSEN, gård
ejer, født d. 04.01.1943, søn af
3ulius Mortensen, gift d. 07.02.
1970 med Birthe Agnethe Lowies, husmor, født d. 31.01.1950,
datter af William C. A. Lowies.
Parret har børnene: Henrik, Re
né, Brian, Martin og Michael.
V.3.M. er arbejdsmand og han
har grønt bevis. Han overtog ejendommen d. 01.08 .1985.
Ejendomsskyld 120.000. Areal 0,79 ha.
Stuehuset er opført i 1918 og gennemgik restaurering i 1991.
KIRKEMARKSVE3 64, NYKER
3700 RØNNE.
FREDE ANKER MORTENSEN,
landmand, født d. 06.05.1924,
søn af Maria Loise og Otto 3ulius Mortensen, gift d. 22.04.1962
med Emmy Botilde 3ørgensen,
født d. 01.07.1943, datter af
Hedvig Emmy og Edmund Botin
3ørgensen. Parret har børnene:
Tage, født d. 28.09.1965, og
3ens, født d. 11. 11.1967.
F.A.M. overtog ejendommen d. 28.11.1958 fra Edit og Christian Nielsen.
Ejendomsskyld 450.000. Areal 8,1 ha.
Stuehuset er opført i 1929 og udvidet i 1976. Gårdens besætning er på 4 heste. Plan
teproduktionens afgrøder er byg og hvede. Der er 1 traktor. Maskinstation bruges til
mejetærskning og møgspredning.

KIRKEVE3 5, "MYSEREGAARD",
RUTSKER, 3790 HASLE.
VERNER 3ACOBSEN PIHL, gård
ejer, født d. 29.03.1929, søn af
Alfred Pihl, gift d. 09.10.1956
med Lilly Kofoed, født d. 17.09.
1925, datter af Niels Peter Ko
foed.
V.3.P. overtog ejendommen d.
01.10.1956 efter Frede Knudsen.
Ejendomsskyld 660.000. Areal
16,1 ha., heraf 0,55 ha. skov.
Stuehuset er opført ca. 1800 og har gennemgået restaurering, kvægstaldene er opført
før 1900 og blev i 1981 ombygget til grisestalde, laden er opført i 1938 og der er
ajlebeholder. Besætningen består af 9 årssøer og der leveres ca. 100 slagtesvin om
året. Planteproduktionens afgrøder er hvede, byg og frøgræs. Der er 2 traktorer, 1
mejetærsker, loft for opbevaring af korn og combifyr. Man benytter maskinstation til
høst og halmpresning.
KIRKEVE3 7, "SKOVGAARD", RUTSKER, 3790 HASLE.
POUL RIKARD EBBESEN, gårdejer, født d. 07.10.1963, søn af Kaj Ebbesen.
P.R.E. var på Lyngby Landbrugsskole i 1981/82. Han overtog ejendommen d. 01.10.1985 efter 3ens Otto Marcher.
Matr. nr. 25a. Ejendomsskyld 790.000. Areal 15 ha., heraf 2,2 ha. skov. Der er
bortforpagtet 11 ha.
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efter 1900 og gennemgik restau
rering i 1990 og staldene er re
staureret i 1987, maskinhuset fo
refindes i laden og der er ajlebe
holder. Besætningen består af 6
års ammekøer, 2 ungdyr og 3
slagtekalve af racen Hereford.
Planteproduktionens afgrøder er
hvede, byg og rug. Der er 1 trak
tor, kornet opbevares på gulv og
der er combifyr. Man benytter

maskinstation til skårlægning.
KIRKEVEJ 11, "BAGERGAARDEN", RUTSKER, 3790 HASLE.
POUL EBBESEN, gårdejer, født d. 04.11.1921, søn af Nicolai Ebbesen.
P.E. overtog ejendommen i 1962 efter sin far.
Matr. nr. 23a. Ejendomsskyld 670.000. Areal 21 ha., heraf 5 ha. skov, eng og krat.
Stuehuset er opført før 1900 og løbende restaureret, stalde og lade er opført før 1900
og der er ajlebeholder. Besætningen består af 5 års ammekøer af racen krydsninger og
Limousiner. Planteproduktionens afgrøder er raps, hvede og byg. Der er 2 traktorer,
loft for opbevaring af korn og oliefyr.

KLEVEN 5, "SKAVSHØJ", KLEVEN, 3782 KLEMENSKER.
KARL E. G. PEDERSEN, avlsbru
ger, født d. 21.09.1920, søn af
Ida og Emil Pedersen, gift d. 17.
09.1949 med Else Marie Morten
sen, født d. 27.01.1929, datter
af Ester og Chr. Mortensen.
Parret har 2 børn.
K.E.G.P. overtog ejendommen d.
01.04.1949 fra A. Møller.
Ejendomsskyld 350.000. Areal 5,9 ha., heraf 3,9 ha. marginaljord.
KNARREGÅRDSVEJ 15, "KRUSEGAARD", RUTSKER, 3790 HAS
LE.
CARSTEN GRØNBECH JØRGEN
SEN, gårdejer, født d. 17.03.
1951, søn af Ludvig Mikkel Jør
gensen, gift d. 28.12.1974 med
Connie Merete Munk, født d. 02.
07.1954, datter af Hjalmar Munk.
Parret har børnene: Lone, født d.
03.01.1977, Helle, født d. 30.05.
1979 og Jesper, født d. 25.06.
1983.
C.G.J. var på Lyngby Landbrugsskole i 1973/74. Han overtog ejendommen, der har
været i slægtens eje i 11 generationer, d. 01.12.1975 efter sin far.
Ejendomsskyld 2.800.000. Areal 31 ha., heraf 4 ha. skov. Der er tilforpagtet 55 ha.
Stuehuset er opført i 1856 og i 1986/87 blev der indsat nyt køkken og badeværelse,
der er opført 6 nye stalde i tiden 1978 til 1987, lade er opført i 1939, gastæt silo
1978 og gylletanke i 1978 og i 1986. Besætningen består af 340 årssøer og der sælges
6.500 smågrise om året, desuden er der 4 års ammekøer og 5 ungdyr af bl. race samt
1 hest. Planteproduktionens afgrøder er byg, hvede og raps. Der er 4 traktorer, 1
mejetærsker, 1 rendegraver, kornsilo, plantørring med varm og kold luft og combifyr.
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Der er ansat 2 medhjælpere.
Ud over denne gård ejes og drives: "Engegaard". Denne gård blev overtaget i 1990 og
er på 24 ha. Stald er opført i 1950.
KONGENSMARK 3, "SKOVSHOLM",
3700 RØNNE.
STEEN JØRGENSEN, gårdejer,
født d. 04.03.1947, søn af Hans
Jørgensen, gift d. 31.07.1971
med Birthe Jørgensen, født d.
18.05. 1953, datter af Frede Jør
gensen. Parret har børnene: Ja
cob, født d. 10.09.1972, Signe,
født d. 21. 01.1975 og Rikke,
født d. 29. 01.1980.
S.J. var på Lyngby Landbrugs
skole i 1968/69. Han overtog ejendommen i 1971 efter Anker Jacobsen.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 31,4 ha., heraf tilkøbt 1,5 ha., og der er 1,5 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1875 og løbende restaureret, kvægstalde er opført i 1930/1931
og ny stald og maskinhus i 1979 og der er ajlebeholder. Besætningen består af 10 års
ammekøer og 8 ungdyr af bl. race. Planteproduktionens afgrøder er raps og vinterbyg.
Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, plantørringsanlæg med kold og varm luft
og halmfyr fra 1974. Man benytter lidt maskinstation.
Ud over denne gård ejes og drives: "Degnegaard", Bedegadevej 7, på 17 ha.
Ejendomsskyld ca. 750.000. Stuehuset er opført i 1875 og stald i 1929.

KONGENSMARK 8, "LINDHOLM",
ÅRSBALLE, 3700 RØNNE.
ORLA VILHELM SONNE, gård
ejer, født d. 16.08.1944, søn af
Agnes og Vilhelm Sonne, gift d.
12.11. 1966 med Mimmi Krøier,
født d. 05.08.1947, datter af
Olga og Thorvald Krøier. Parret
har børnene: Heidi, født d.
10.08.1968, Dyveke, født d.
02.09.1971 og Henrik, født d.
20.04.1977.
O.V.S. er forhenværende brugs
uddeler og har været i kommunalbestyrelsen og i skolenævnet, han er nu i menigheds
rådet. Ejendommen blev overtaget d. 01.01.1984 efter Charles Sørensen.
Ejendomsskyld 630.000. Areal 12,5 ha., heraf 1/4 ha. skov.
Stuehus, kvægstald og svinestald er opført i 1953, stuehuset har fået ny loftsetage i
1984 og nyt køkken i 1986 og der er lade, maskinhus og ajlebeholder. Besætningen
består af 3 slagtekalve af bl. race, 40 slagtesvin og 3 får. Planteproduktionens
afgrøder er raps, lucerne, byg, hvede og ærter. Der er 1 traktor, kornet opbevares på
loft og der er brændefyr og oliefyr. Man benytter maskinstation.
KONGENSMARK 12, "KROGSHOLM", KLEMENSKER, 3700 RØNNE.
ORLA ANDERSEN, gårdejer, født d. 02.02.1923, søn af Ellen og Bengt Andersen, gift
d. 04.11.1949 med Rigmor Marcher, født d. 04.04.1929, datter af Agnes og Christian
Marcher. Parret har børnene: Anette, født d. 29.07.1950, Arne, født d. 21.06.1953,
Britta, født d. 19.12.1959, Niels, født d. 19.12.1959 og Finn, født d. 16.07.1967.
O.A. var på Høng Husmandsskole i 1944/45. Han overtog ejendommen d. 01.06.1971
efter Chr. Mortensen.
Ejendomsskyld 510.000. Areal 10,7 ha. Der er tilforpagtet 1,5 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1944 og der blev installeret nyt badeværelse i 1977 og nyt
køkken i 1983, kvægstalde er genopført i 1944 efter brand, maskinhus er opført i 1979
og der er foderhus og ajlebeholder. Besætningen består af 3 årskøer af racen RDM og
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Der er 1 traktor, loft for opbevaring af korn og combifyr. Man benytter maskinstation
til høst, gødningskørsel og ajle.
KRASHAVEVEJ 11, "STOKKEKILDE", 3782 KLEMENSKER.
KNUD-ERIK MØLLER, gårdejer, gift med donna Møller.
K.E.M. overtog slægtsgården i 1969 efter Aron Møller.
Matr. nr. 28p. m.fl.
Besætningen er blandet.
KRASHAVEVEJ 14, "LILLE
KRASHAVE", KRASHAVE, 3782
KLEMENSKER.
GUNNAR KOFOED, gårdejer,
født d. 17.08.1938, søn af Emma
og Oluf Kofoed, gift d. 16.04.1981
med Lillian Møller, født d. 18.
04.1932, datter af Sinne og Hen
ning Møller.
G.K. var på Dalum Landbrugssko
le i 1960/61. Han overtog ejen
dommen d. 01.06.1967 efter sine
forældre. Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 5,11 ha., der er tilkøbt 11 ha. og frasolgt 6
ha. skov i 1968.
Stuehuset er opført i 1973 og løbende restaureret, kvægstald er opført i 1916, svine
stald i 1964, maskinhus i 1980 og der er ajlebeholder. Driftsformen er planteavl med
afgrøder af hvede, byg, raps, ærter og græsfrø. Der er 2 traktorer, andel i mejetær
sker, rendegraver, højtrykspresser, plansilo, korntørreri med kold og varm luft, oliefyr
og anpart i vindmølle. Man benytter lidt maskinstation.

KUMLEHØJVEJ 1, "HASLEGAARD", 3790 HASLE.
FINN MADSEN, gårdejer, født d. 27.01.1939, søn af Lydia og Ejner Madsen, gift d.
05.10.1963 med Birte Lautrup Madsen, født d. 22.09.1939, datter af Else Marie og
Frederik Madsen. Parret har børnene: Klaus, født d. 24.07.1964, Per, født d.
05.03.1966, Lise Lotte, født d. 21.04.1970 og Anne Mette, født d. 07.01.1973.
F.M. var på Høng Landbrugsskole i 1959/60. Han overtog ejendommen d. 01.01.1964
efter sine forældre.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 20,9 ha.
Stuehuset er opført i 1963, svinestalde i 1961 og i 1967, disse er restaureret i 1988,
maskinhus i 1970 og gylletank i 1988. Besætningen består af 45 årssøer og der leveres
800/900 slagtesvin om året. Planteproduktionens afgrøder er raps. Der er 2 traktorer,
1 mejetærsker, 2 tårnsiloer, korntørreri med kold og varm luft og halmfyr fra 1981.
Man benytter lidt maskinstation.
KUMLEHØJVEJ 5, "DALEGAARD", 3790 HASLE.
OLE KOFOD, gårdejer, født d. 22.12.1953, søn af Niels Chr. Kofod, gift d. 12.08.1978
med Jytte Svendsen, født d. 10.11.1957, datter af Svend Aage Svendsen. Parret har
børnene: Thomas, født d. 23.06.1979 og Stine, født d. 03.11.1981.
O.K. har været formand og i bestyrelsen for den Lokale Landboforening. Han overtog
ejendommen i 1979 efter Ove Boesen.
Ejendomsskyld 3.400.000. Areal 45 ha., heraf tilkøbt 25 ha.
Stuehuset er opført før 1900 og løbende restaureret, alle stalde er renoveret i tiden
1977 og 1989 og der er opført ny stald og maskinhus i 1989 samt gylletanke fra 1977
og 1989. Besætningen består af 500 årssøer og der sælges 11.000 smågrise om året.
Planteproduktionens afgrøder er hvede, byg, ærter og raps. Der er 4 traktorer, 1
mejetærsker og oliefyr. Man beskæftiger 3 medhjælpere.
KUMLEHØJVEJ 11, "FRILY", 3790 HASLE.
HANS HENRIK HJORTH WESTH, gårdejer, født d. 14.04.1955, søn af Henning Westh,
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gift d. 19.06.1982 med Ethly Irene Hansen, sundhedsplejerske, født d. 18.07.1960,
datter af Ethly og Karl Anker Hansen. Parret har børnene: Anders Michael, født d.
01.08.1983, Ditte Marie, født d. 22.07.1986 og Simon, født d. 20.10.1988.
H.H.H.W. var på Lyngby Landbrugsskole i 1976/77 og han er i ILFO's Amtsbestyrelse.
Ejendommen blev overtaget d. 31.12.1977 efter Ejler Hjorth Westh.
Matr. nr. 4Ih. Ejendomsskyld 520.000. Areal 9,6 ha. Der er forpagtet 7 ha.
Stuehuset er opført i 1909 og restaureret indvendigt og pålagt nyt tag, kvægstald er
opført i 1909 og der er ajlebeholder. Besætningen består af 8 års ammekøer, 3 ungdyr
og 4 slagtekalve af racen Hereford og Limousine, der er desuden 32 moderfår. Plante
produktionens afgrøder er hvede, raps og vinterbyg. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker
og combifyr. Man benytter lidt maskinstation.
KUMLEHØJVEJ 13, "BAASEGAARD", 3790 HASLE.
HENNING BAASEGAARD WESTH, gårdejer, født d. 15.02.1919, søn af Ejler Hjorth
Westh, gift d. 18.01.1952 med Aase Marie Kofoed Ebbesen, født d. 10.11.1923, datter
af Henrik N. Ebbesen. Parret har børnene: Hanne, født december 1952 og Hans Hen
rik, født d. 14.04.1955.
H.B.W. var på Tune Landbrugsskole i 1943/44, han har været formand for Rutsker
Sogneråd fra 1962 til 1970 og i Hasle Kommune fra 1970 til 1974. Han overtog ejen
dommen, der har været i slægtens eje i 4 generationer, i 1952 efter sin far.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 29,2 ha., heraf ca. 1 ha. krat og vandhul. Der er
forpagtet 4 ha.
Stuehuset er opført i 1923 og løbende restaureret, 1 længe er opført ca. 1864, 1 længe
i 1925, lade i 1864, maskinhus i 1981 og der er ajlebeholder. Besætningen består af 25
årssøer og der leveres 400/500 slagtesvin om året. Planteproduktionens afgrøder er
raps, hvede, rajgræsfrø og byg. Der er 2 traktorer, 2 tårnsiloer, gennemløbstørreri
med kold luft og oliefyr. Man benytter maskinstation til halmpresning og staldgødning.

KUMLEHØJVEJ 17, "FRIMINDE", RUTSKER, 3790 HASLE.
ELWOOD KELLER, gårdejer, født d. 10.10.1919, søn af Maria og Harald Kjøller, gift
d. 12.06.1946 med Esther Kofoed, husmor, født d. 11.02.1925, datter af H.O. Kofoed.
Parret har børnene: Lene, født d. 10.02.1948, Lone, født d. 06.02.1951 og Lenard, født
d. 31.10.1953.
E.K. overtog ejendommen i 1946 efter sin far.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 8 ha.
Stuehuset er opført i 1886 og løbende restaureret, kvægstald er opført i 1886 denne
blev ændret i 1970 til grisestald, farestald med halvautomatisk udmugning blev opført
i 1976, foderlade i 1977, maskinhus i 1986 og der er ajlebeholder. Besætningen består
af 35 årssøer og der sælges 100 smågrise og leveres 500 slagtesvin om året, desuden
er der 1 års ammeko af racen SDM. På gården er der 1 traktor, 3 tårnsiloer, korn
tørreri med kold og varm luft og oliefyr. Man benytter lidt maskinstation.
KUREGÅRDSVEJ 4, "TORNHØJ", 3782 KLEMENSKER.
JOHN KIRKEGAARD, gårdejer, født d. 18.05.1942, søn af Anne og Ejnar Kirkegaard.
J.K. overtog ejendommen i 1980 efter sin far.
Ejendomsskyld 580.000. Areal 8,4 ha. Der er forpaget 1,5 ha.
Stuehuset er opført før 1900 og løbende restaureret, kvægstald før 1900, denne blev
moderniseret i 1980'erne, lade er opført i 1980, maskinhus i 1991 og der er ajlebe
holder. Besætningen består af 20 årskøer og 15 ungdyr af racen Jersey. Planteproduk
tionens afgrøder er græs og roer. Der er 2 traktorer, roeoptager, loft for opbevaring
af korn og combifyr. Man benytter lidt maskinstation.
KUREGÅRDSVEJ 7, "JOHNSTRUP", 3782 KLEMENSKER.
JØRGEN SONNE, gårdejer, født d. 03.10.1926, søn af Thora og Louis P. Sonne, gift d.
25.04.1952 med Lilly Espersen, født d. 22. 01.1927, datter af Andrea Petrea og Mathi
as Espersen. Parret har børnene: Sonja, født d. 12.01.1953, Hanne, født d. 18.11.1953,
Birger, født d. 07.10.1954, Louis, født d. 09.08.1961, Signe, født d. 21.07.1962, Bo,
født d. 15.11.1964 og Vivi, født d. 03.04.1966.
J.S. er formand for Husmandsforsikrings Selskabet og han har været i Husmandfor-
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samt i slagteriets bestyrelse i 8
år. Han overtog ejendommen d.
01.04.1952 efter Georg Hjorth.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal
40,1 ha., heraf tilkøbt 24,4 ha.
og der er 1,9 ha. skov. Der er
bortforpagtet 0,5 ha.
"Johnstrup"s stuehus er opført i
1975 og der er tilbygget havehus
i 1986, kvægstald er opført ca.
1900 men i 1964 gennemgik den
ændringer, svinestald er opført i 1964, maskinhus ca. 1900 og der er ajlebeholder.
Besætningen består af 1 års ammeko af bl. race. Planteproduktionens afgrøder er
raps, rug, hvede og vinterbyg. Der er 2 traktorer, loft for opbevaring af korn og
combifyr. Man benytter maskinstation i høst.

KUREGÅRDSVEJ 8, "KUREGAARD", 3782 KLEMENSKER.
TORBEN K3ÆR DAM, gårdejer, født d. 25.04.1951, søn af Dora og Herluf Dam, gift
d. 22.09.1973 med Ulla Samuelsen, sygehjælper, født d. 16.06.1952, datter af Jonna og
Verner Samuelsen. Parret har børnene: Robert, født d. 23.08.1974 og Terese, født d.
25.11.1976.
T.K.D. er specialarbejder. Han var på Høng Landbrugsksole i 1972. Ejendommen blev
overtaget d. 01.11.1976 efter hans far.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 38,5 ha., heraf tilkøbt 4 ha. og der er 1,7 ha. skov og
3 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1932 og løbende restaureret, kvægstald er opført i 1927 og i
1978 blev den ændret til svinestald og der er automatisk udmugning, lade og maskin
hus er opført i 1927 og der er ajlebeholder. Besætningen består af 80 slagtesvin og 12
får. Planteavlen er raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo, korntørreri med
kold og varm luft, halmfyr fra 1984 og oliefyr. Man benytter lidt maskinstation og løs
medhjælp.
KUREGÅRDSVEJ 16, "FRYDENDAL", 3782 KLEMENSKER.
JETTE HJORTH HANSEN, gårdejer, født d. 16.03.1953, datter af Eva og Hakon
Hansen, samlever med Per Berg Andersen, arbejdsmand, født d. 18.09.1949, søn af
Ivan Andersen. Parret har sønnen Jonas, født d. 28.08.1979.
J.H.H. overtog ejendommen d. 01.01.1980 efter Eva Sandberg, Sverige.
Matr. nr. 143c. Ejendomsskyld 320.000. Grundskyld 34.800. Areal 0,49 ha.
Gården drives som hobby med får, kaniner, høns og gæs.

KYNDEGÅRDSVEJ 1, "VINTRÆ
GÅRD", NYKER, 3700 RØNNE.
POUL SØRENSEN, gårdejer,
født d. 04.01.1922, søn af Johan
nes Sørensen, gift d. 09.05.1968
med Ruth Madsen, lærer, født d.
05. 06.1934, datter af Lydia og
Ejner Madsen.
P.S. har været på højskole med
landbrugsfag. Han overtog ejen
dommen i 1957 fra sin far, som
købte den i 1910.
Ejendomsskyld 800.000. Areal 15,6 ha.
Der er bygget ny stald i 1970. Planteproduktionens afgrøder er rajgræs, raps, hvede og
byg. På ejendommen er der 2 traktorer. Maskinstation bruges til mejetærskning og
sprøjtning.
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KYNDEGÅRDSVEJ 15, "NYGÅRD", 3700 RØNNE.
HELMER ANDREAS KURE, gårdejer, født d. 18.01.1930, søn af Alma og Karl Kure,
gift d. 21.10.1956 med Edel Kristine Kristiansen, født d. 20.10.1934, datter af Martha
og Thorvald Kristiansen. Parret har børnene: Susanne, født d. 24.07.1957, Vibeke, født
d. 09.04.1961, Helle, født d. 07.08.1963, Jeanette, født d. 06.09.1966, og Kim, født d.
08.09.1971.
H.A.K. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog ejendommen d. 01.12.1971
fra Thorvald Christensen.
Matr.nr. 2a m.fl. Ejendomsskyld 1.300.000. Grundskyld 339.200. Areal 31,4 ha.
Stuehuset er opført i 1910, derudover er der nogle gamle avlsbygninger.
KÆRBYVEJ 10, "GADEGAARD", 3700 RØNNE.
ORLA KOFOD, gårdejer, omtales under Ladegårdsvej 6, 3700 Rønne.
O.K. overtog ejendommen d. 01.05.1958 efter sin far.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 43 ha., heraf 11 ha. med anden beplantning.

KØLLERGÅRDSVEJ 3, "HINTZEGAARD", ÅRSBALLE, 3700 RØN
NE.
RIKKE BOSS, gårdejer, født d.
30.12.1965, datter af Kirsten og
Benny Jacobsen, gift d. 06.08.1988
med Steffen Johnsen Boss, hus
bondafløser, født d. 06.08.1957,
søn af Jytte og Villy Boss. Par
ret har datteren Kirstin, født d.
26. 08.1986.
S.J.B.var på Lyngby Landbrugs
skole i 1978/79.
R.B. er husbondafløser. Hun var på Lyngby Landbrugsskole i 1985/86. Ejendommen
blev overtaget med første havldel d. 01.07.1987 og resten d. 01.11.1988, efter hendes
forældre.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 36,3 ha., heraf 7 ha. med skov og eng.
Stuehuset er opført i 1930 og løbende restaureret, kvægstald er opført i 1930, i 1976
blev der tilbygget og installeret udmugningsanlæg, lade er opført i 1930, maskinhus i
1979 og der er ajlebeholder. Besætningen består af 5 års ammekøer og 4 ungdyr af bl.
race. Planteproduktionens afgrøder er raps, hvede og byg. Der er 1 traktor, 1 meje
tærsker, plansilo, plantørringsanlæg med kold og varm luft og halmfyr fra 1977. Man
benytter maskinstation til skårlægning.
KØLLERGÅRDSVEJ 5, "KJØLLERGÅRD", 3700 RØNNE.
UFFE HOLM KOFOED, gårdejer,
født d. 06.12.1940, søn af Dine
og Thomas Kofoed. Han har søn
nerne: Philip og David.
U.H.K. overtog ejendommen d.
25.08.1966 efter Tove og Åge
Jensen.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal
55 ha., heraf 12 ha. med anden
beplantning. Der er lejet 3 ha.
Gården er genopført i 1929 efter brand og løbende restaureret og maskinhuset er
opført i 1977. Besætningen består af 10 års ammekøer. Planteavlen er frø. Der er 2
traktorer, mejetærsker, plansilo, varm lufts tørreri og halmfyr.

KØLLERGÅRDSVEJ 7, "FRYDENLYST", ÅRSBALLE, 3700 RØNNE.
BØRGE JENSEN, gårdejer, født d. 29.04.1918, søn af Nielsine og Johan Jensen, gift d.
25.06.1940 med Inger Andersen, født d. 25.06.1921, datter af Ingeborg og Henry

-111Andersen. Parret har børnene:
Bent, født d. 09.08.1941, John,
født d. 22.12.1945 og Jens, født
d. 17.05.1953.
Børge Jensen overtog ejendommen
i maj 1939 efter sine forældre.
Ejendomsskyld 350.000. Areal 8,9
ha., heraf tilkøbt 3,5 ha., og der
er ca. 1 ha. krat og vildnis.
Stuehuset er opført ca. 1825 og
der er tilbygget i 1969, kvæg
stald er opført ca. 1825 og lø
bende restaureret, maskinhus er opført i 1966 og der er ajlebeholder. Besætningen be
står af 2 årssøer og lidt slagtesvin. Planteproduktionens afgrøder er raps, byg og hve
de. Der er 1 traktor og brændefyr. Man benytter maskinstation i høsten.

LADEGÅRDSVEJ 4, "DALEGAARD", 3700 RØNNE.
OLE SØREN TOLSTRUP, gårdejer, født d. 23.01.1937, søn af Søren Tolstrup, gift d.
15.09.1961 med Kirsten Svendsen, født d. 03.12.1937, datter af Emil Jensen. Parret
har børnene: Henrik, født d. 28.06.1962, Anders, født d. 23.06.1965 og Morten, født d.
15.01.1975.
O.S.T. var på Dalum Landbrugsskole i 1958/59 og han er i Bornholms Brandsikring.
Han overtog ejendommen, der har været i slægtens eje i 3 generationer, i 1961 efter
sin far.
Matr. nr. 8a m.fl. Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 55 ha., heraf tilkøbt 28 ha. Der er
forpaget 22 ha.
Stuehuset er opført i 1906 og senere restaureret, kvægstald opført i 1906 er ombygget
til svinestald i 1968, ny stald er opført i 1968, lade og maskinhus i 1975 og der er
gylletank fra 1989. Gården drives med en svineproduktion på 60 årssøer, der leveres
500 smågrise og 600 slagtesvin årligt. Planteproduktionens afgrøder er raps, rajgræs,
hvede, byg og ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, plantørreri og
oliefyr. Maskinstation bruges lidt og der er lidt medhjælp.

LADEGÅRDSVEJ 6, "LADEGAARD", 3700 RØNNE.
ORLA KOFOD, gårdejer, født d.
01.10.1932, søn af H. P. Kofod,
gift d. 02.06.1962 med Kate
Stender, født d. 23.09.1938, dat
ter af Svend Holm Stender. Par
ret har børnene: John, født d.
28.08.1963 og Steen, født d. 07.
03.1968.
O.K. har været på Dalum Land
brugsskole og arbejdet ved land
bruget i både England og Canada. Han overtog ejendommen, der har været i slægten
Stenders eje siden 1828, d. 01.08.1965 efter sin svigerfar.
Ejendomsskyld 3.600.000. Areal 118 ha., heraf 6 ha. med anden beplantning.
Stuehuset er opført i 1856 og løbende restaureret, lade er opført i 1928 og maskinhus
i 1982. Driftsformen er planteavl med afgrøder af hvede, byg, raps, ærter og græsfrø.
Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 rendegraver, plansilo, korntørreri og flisfyr. Der
er ansat 1 medhjælper.
Udover denne gård ejes og drives: "Gadegaard", Kærbyvej 10, 3700 Rønne, og "Munkedal", Mæbyvej 2, 3700 Rønne. Ejendomsskyld 700.000. Areal 22 ha.
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BORG", NYKER, 3700 RØNNE.
PREBEN DAM HANSEN, maskin
arbejder, født d. 24.02.1969, søn
af Grethe og Gunnar Madsen, bor
sammen med Joanna Belinda Han
sen, født d. 29.09.1973, datter af
Linda og Jes Hansen.
P.D.H. overtog ejendommen d.
15.01.1991 fra Lis og Verner Kofoed.
Ejendomsskyld 310.000. Areal 1

ha., der er frasolgt 11 ha.
Stuehuset er opført i 1827 og restaureret i 1970. Der er
Frederiksborg.

1

1

hest af racen

MULEBYVEJ 48, "SØNDER MULEBYGAARD", NYKER, 3700 RØNNE.
ERIK KOFOED, gårdejer, født d. 31.07.1929, søn af Sofie og Jens Kofoed, gift d.
24.07.1959 med Birgit Olsen, født d. 14.10.1937, datter af Winni og Andreas Olsen.
Parret har børnene: Anders, født d. 22.10.1960, Niels, født d. 24.02.1962, Laurits, født
d. 07.01.1965, Henrik, født d. 14.10.1969 og Line, født d. 25.01.1973.
E.K. har været på Hammerum Landbrugsskole i 1953/54 og på Hoptrup Højskole. Han
er formand for Bornholms Andelsmejeri og repræsentant i Mejeriernes Fællesorgani
sation. Han overtog ejendommen d. 01.10.1957 efter Alfred Ove Pihl.
Matr. nr. 31a. Ejendomsskyld 1.600.000. Grundskyld 249.200. Areal 42 ha., heraf
tilkøbt 20 ha. og frasolgt 5 ha. Der er forpaget 15 ha.
Stuehuset er opført i 1876 og har gennemgået restaurering i 1959, i 1967 og i 1976,
svinestald er opført i 1973, kartoffelhus i 1852, lade i 1971 og maskinhus i 1976. Der
er 8 traktorer, 2 mejetærskere, bobeat, tårnsilo, korntørreri med varm luft og vind
mølle. Man benytter maskinstation og der er ansat 1 fodermester og 1 medhjælper.
Ud over denne gård ejes og drives:
"Staalegaard", Kirkebyvej 28, Nyker, 3700 Rønne.
E.K. overtog ejendommen, der har været i slægtens eje i 2 generationer, d. 01.01.1967
efter sin far. Matr. nr. 27a. Ejendomsskyld 2.200.000. Grundskyld 273.900. Areal 26,6
ha., heraf tilkøbt 6 ha.
Stuehuset er opført i 1900 og kvægstald, udhus, lade og maskinhus er opført i 1985.
Besætningen består af 73 årskøer, 105 ungdyr og 35 slagtekalve af racen RDM og
Jersey. Der må leveres 520.000 kg mælk med en fedtprocent på 5,24. Planteavlen
består af rug, vinterraps, hvede, kartoler, roer, majs og byg. Der er rørmalknings
anlæg.
"Dalshøj", Kirkedalsvej 28, 3700 Rønne.
Matr. nr. 411 m.fl. Ejendomsskyld 920.000. Grundskyld 139.100. Areal 16,2 ha.
Stuehuset er opført i 1930, kvægstald i 1948 denne blev ombygget i 1972, svinestald i
1952, stald i 1972, drivhus i 1982, lade i 1850 og maskinhus i 1977. Besætningen
består af 14 årskøer, 21 ungdyr og 15 slagtekalve af racen Jersey. Planteproduktio
nens afgrøder er hvede og raps.
Alle gårde samdrives.
MÆBYVEJ 1, "MUNKEGÅRD",
NYKER, 3700 RØNNE.
VILMER HANSEN, gårdejer, født
d. 24.03.1950, søn af Edvard Han
sen, gift d. 14.11.1975 med Vibe
ke Larsen, keramiker, født d.
17.11.1953, datter af Gregers
Larsen. Parret har børnene: Ru
ben, født d. 16.08.1976 og Leon,
født d. 20.07.1978.
V.H. har været på Lyngby Land-
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brugsskole i 1970/71. Han overtog ejendommen d. 15.03.1973 fra Ove Juhl Hansen.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 23 ha. og der er forpagtet 14 ha.
Gårdens alder er ukendt, men stuehuset er restaureret i 1973, ny stald er bygget i
1974 og maskinhus i 1985. Gården drives med en svineproduktion på 75 årssøer, der
leveres ca. 1.400 slagtesvin årligt. Planteproduktionens afgrøder er vinterraps, hvede
og vinterbyg. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker, plansilo og halmfyr. Maskinstation
bruges til skårlægning og staldgødningskørsel. Der bruges lidt husbondafløsning.
MÆBYVEJ 2, "MUNKEDAL", 3700 RØNNE.
ORLA KOFOD, gårdejer, omtales under Ladegårdsvej 6, 3700 Rønne.
MÆBYVEJ 4, "GRANEGAARD", NYKER, 3700 RØNNE.
VERNER THINGGAARD KURE, gårdejer, født d. 05.08.1950, søn af Eva og Knud Ku
re, gift d. 16.05.1981 med Ellen Merete Falk, født d. 21.07.1961, datter af Ethly
Silvia og Karl Anker Hansen. Parret har børnene: Thomas, født d. 16.09.1981, Chri
stoffer, født d. 03.05.1983 og Jacob, født d. 18.06.1986.
V.T.K. er kasserer i Nyker/Klemensker Husmandsforening og Hegnsmand. Han overtog
ejendommen, der har været i slægtens eje i 18 generationer, d. 15.05.1975 efter sin
far.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 24,5 ha.
Stuehuset er opført ca. 1800 og har gennemgået restaurering indvendig løbende fra
1980, kvægstald er opført i 1900 og blev ændret til grisestald i 1975, ny længe er
opført i 1980, maskinhus i 1975 og gylletank i 1991. Besætningen består af 62 årssøer
og der leveres 1.200 slagtesvin om året. Planteavlen består af vinterraps. Der er 1
traktor, plansilo, korntørreri med varm luft og træfyr. Man benytter maskinstation i
høst og til ajle.
NORDRE LYNGVEJ 3, "LYSVANG", KRASHAVE, 3782 KLEMENSKER.
HOLGER ANDERSEN, gårdejer, født d. 08.09.1927, søn af Sørine og Anthon Andersen,
gift d. 28.12.1953 med Elly Christiansen, født d. 17.11.1932, datter af Karen og
Martin Christiansen. Parret har børnene: Jan, født d. 20.09.1953, Kurt, født d. 04.12.
1958 og Finn Ole, født d. 09.08.1971.
H.A. overtog ejendommen i 1962 efter Hans Nielsen.
Ejendomsskyld 450.000. Areal 12,1 ha., heraf tilkøbt ca. 3 ha.
Stuehuset er opført i 1900 og er restaureret indvendig, kvæg- og svinestalde er opført
i 1900 og gennemgik ændringer i 1970'erne og maskinhuset er opført i 1987. Besæt
ningen består af 1 årsso. Planteproduktionens afgrøder er rug, hvede, byg og raps. Der
er 2 traktorer, loft for opbevaring af korn og halmfyr fra 1980. Man benytter maskin
station til høst og skårlægning.

NORDRE LYNGVEJ 4, "KONGENS MARK", 3782 KLEMENSKER.
INGVARD KOFOED OLESEN, gårdejer, omtales under Dammegårdsvej 7, 3782 Kle
mensker.
Ejendomsskyld 670.000. Areal 20 ha.
Af gårdens bygninger er kostalden opført i 1960'erne og en stor lade i 1970.
NORDRE LYNGVEJ 5, "FREDSHVILE", 3782 KLEMENSKER.
PAUL ANKER HANSEN, gårdejer, født d. 01.11.1935, søn af Anna og Hans Peter Han
sen, gift d. 29.12.1962 med Inge-Lise Christiansen, kontorfunktionær, født d.
13.04.1943, datter af Anina og Arne Christiansen. Parret har børnene: Gitte, født d.
29.09.1963 og Brian, født d. 21.02.1966.
P.A.H. overtog ejendommen d. 01.03.984 efter Jesper Riis Nielsen.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 21 ha. Der er forpaget 17 ha.
Stuehuset er opført ca. 1900 og gennemgik restaurering i 1979, kvægstald er opført i
1890 i 1978 blev den ændret til svinestald og der er indsat nyt inventar i 1991,
maskinhus og gastæt silo er opført i 1981 og gylletank i 1990. Besætningen består af
80 årssøer og der sælges 1.000 smågrise og leveres 700 slagtesvin om året. Plantepro
duktionens afgrøder er vinterraps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo,
halmfyr fra 1982 og oliefyr. Man benytter lidt maskinstation.
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LY", KONGENSMARK, 3782
KLEMENSKER.
KAJ ANDERSEN, gårdejer, født
d. 08.09.1937, søn af Emmy og
Viggo Andersen, gift d. 28.09.
1963 med Sonja Dahl, født d.
15.05.1944, datter af Karen og
Mathias Dahl. Parret har børne
ne: Helle, født d. 13.10.1963 og
Inge, født d. 07.07.1969, død i
1977.
K.A. er i Planteavlsudvalget, i Husmandsforeningen og er taksator for Smitsomme
Sygdomme. Han overtog ejendommen d. 01.07.1979 efter Ester og Alfred Riis.
Ejendomsskyld ca. 880.000. Areal 21,8 ha., heraf 1/2 td.land skov og klippe.
Stuehuset er opført i 1938 og der er tilbygget i 1982, kvægstald er opført i 1948 og i
1989 blev den ændret til grisestald, maskinhuset er opført i 1980 og der er ajlebe
holder. Besætningen består af 40 årssøer og der sælges 600 smågrise. Planteproduk
tionens afgrøder er raps, vinter- og vårbyg og hvede. Der er 3 traktorer, 1 mejetær
sker, 1 roeoptager, halmsnitter, loft for opbevaring af korn og olie- og brændefyr.
Man benytter maskinstation til skårlægning.

NORDRE LYNGVEJ 7, "LYKKE
BORG", 3782 KLEMENSKER.
KARSTEN OLSEN, gårdejer,
født d. 17.08.1951, søn af Irene
og Børge Olsen, gift d. 29.03.1975
med Birgit Anette Poulsen, kli
nikassistent, født d. 16.09.1955,
datter af Edith og Hartvig Poul
sen. Parret har børnene: Anders
Hartvig, født d. 03.10.1974 og
Line Ditte, født d. 15.09.1980.
K.O. har taget div. kurser og
praktik inden for landbruget og han er næstformand i Klemensker/Nyker Husmandsfor
ening og kasserer i S/I Ridecenter Nordbornholm. Han overtog ejendommen, der har
været i slægtens eje i 3 generationer, d. 01.09.1985 efter sin far.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 26,1 ha., heraf tilkøbt 8 ha. og der er lidt skov og
mose. Der er forpaget 3 ha. Stuehuset er opført før 1900 og i 1960'erne blev det
totalrenoveret, kvægstalde er opført i 1950/51 og der blev indsat nyt staldinventar og
miljø i tiden 1985 til 1990, maskinhus er opført i 1986, gylletank i 1990 og der er
foderhus. Besætningen består af 38 årskøer og 35 ungdyr af racen SDM. Planteavlen
består af raps og hvede. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, rendegraver, roeoptager,
presse, ballevogn, kalkvogn, kornet opbevares på loft og der er combifyr. En søn
hjælper til og man benytter lidt maskinstation.
NORDRE LYNGVEJ 10, "AAVANG", 3782 KLEMENSKER.
CHARLES NIELSEN HJORTH, gårdejer, født d. 16.08.1914, søn af Anna og Valdemar
Hjorth, gift d. 01.03.1938 med Agda Kirstine Hansen, medhjælpende hustru, født d.
08.09.1912, datter af Anna og Aksel Hansen. Parret har børnene: Doris, født d. 31.
10.1941, Jørgen Johannes, født d. 26.08.1944 og Anne Grethe, født d. 16.06.1946.
C.N.H. overtog ejendommen d. 01.03.1938 efter Emil Mogensen.
Matr. nr. 175ch m.fl. Ejendomsskyld 370.000. Grundskyld 68.200. Areal 15,1 ha., heraf
tilkøbt 10 ha. og der er 6 ha. skov og krat.
Stuehuset er opført i 1900, kvægstald i 1900 med senere udvidelse, garage er opført i
1968, fjerkræshus i 1930 og lade i 1900. Besætningen består af 11 årskøer og 9 slagtekalve af racen Jersey. Der må leveres 52.771 kg mælk om året. Planteproduktionens
afgrøder er græs, byg og roer, Der er 1 traktor, andel i mejetærsker og spandemalkningsanlæg.
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IB HANSEN, gårdejer, født d. 12.10.1963, søn af Elly og Knud Hansen, gift d.
06.04.1986 med Helle Sørensen, kontorassistent, født d. 26.01.1965, datter af Nomi og
Preben Sørensen. Parret har børnene: Anja, født d. 06.06.1987 og Mads, født d.
10.07.1989.
I.H. var på Kærhave Landbrugsskole i 1978/79 og på Lyngby Landbrugsskole i 1985/86.
Han overtog ejendommen d. 01.10.1986 efter Poul Hansen.
Matr. nr. 175ci. Ejendomsskyld 550.000. Grundskyld 100.900. Areal 13,8 ha. Der er
forpaget 5 ha.
Stuehuset er opført i 1888 og løbende restaureret, svinestald er opført i 1888 og lade
i 1919. Driftsformen er planteavl med afgrøder af hvede, vinterraps, vinterbyg og
italiensk rajgræs. Der er 1 traktor og flisfyr.
NYDAMSVEJ 8, "GAMMELTOFT", RUTSKER, 3790 HASLE.
POUL EMIL SODE-MUNK, gårdejer, født d. 13.09.1940, søn af Edith Krestine og Aage
Herluf Munk.
P.E.S.M. er reg. revisor og har taget Landbrugsfaglig Højskole samt arbejdet 3 år som
landbrugsmedhjælper. Han overtog ejendommen, der har været i slægtens eje siden
1930, d. 01.08.1969 efter sin mor.
Ejendomsskyld 700.000. Areal 8,7 ha., heraf 0,4 ha. sø.
Stuehuset gennemgik restaurering i 1969, maskinhus er opført i 1981 og gylletank i
1991. Besætningen består af 850 slagtesvin. Planteproduktionens afgrøder er raps. Der
er 2 traktorer, plansilo, korntørreri med varm luft og halmfyr fra 1981. Man benytter
maskinstation til sprøjtning, presning og mejetærskning.
NØRRE KRAK 3, "EGELY", RUTSKER, 3790 HASLE.
KARL ANDREAS OLSSON, gårdejer, født d. 30.08.1919, søn af Karl A. Olsson, gift d.
24.07.1943 med Gyda Petersen, født d. 19.01.1926, datter af Niels P. Petersen. Parret
har børnene: Anny, født d. 07.10.1943, Aase, født d. 17.01.1946, Kirsten, født d.
19.11.1948, Kaj, født d. 09.08.1950, Inge, født d. 26.01.1952, Lis, født d. 18.04.1955,
Knud Erik, født d. 20.10.1958 og Steen, født d. 19.04.1962.
K.A.O. overtog ejendommen i 1942 efter sin far.
Matr. nr. 14e og 15h. Ejendomsskyld 450.000. Areal 12 ha., heraf tilkøbt 9 ha., og der
er 3 ha. med krat og klipper.
Stuehuset er opført i 1904 og løbende restaureret, kvægstald er opført i 1904 og
gennemgik ændring i 1952 og der er ajlebeholder.
Besætningen består af 2 årssøer og der leveres 150 slagtesvin om året, desuden er der
1 års ammeko og 7 slagtekalve af bl. race. Planteavlen er raps, hvede og hø. Der er 1
traktor, loft for opbevaring af korn og brændefyr.

PETERSBORGVEJ 8, "KLEVEKALL", PETERSBORG, 3782
KLEMENSKER.
LINDY HANSEN, gårdejer, født
d. 26.01.1940, søn af Frede Han
sen, gift d. 09.12.1961 med Else
beth Svendsen, født d. 03.06.1940,
datter af Karl Jensen. Parret har
børnene: Kurt, født d. 14.03.1963
og Steffen, født d. 23.01.1965.
L.H. er blandemester. Han over
tog ejendommen d. 01.12.1961
efter Frederik Dam. Ejendomsskyld 410.000. Areal 4,2 ha.
Stuehus og stalde er genopført i 1931 efter brand, bygningerne er løbende restaureret
og moderniseret. Der er ajlebeholder. Besætningen består af 5 årssøer og der leveres
ca. 100 slagtesvin årligt, desuden er der 4 ponyer. Planteavlen er til eget brug. Der er
2 traktorer, loft for opbevaring af korn og oliefyr. Man benytter maskinstation til
gødning og høst.
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HANS VILLY KOFOED, gårdejer, født d. 20.10.1934, søn af Hanny og Villiam Kofoed,
gift d. 16.09.1978 med Ida Agnethe Jørgensen, børnebibliotekar, født d. 04.10.1940,
datter af Harriet og Harald Jørgensen. Parret har sønnen Hans Jørgen, født d. 06.
05.1979.
H.V.K. overtog ejendommen, der har været i slægtens eje i 3 generationer, d. 01.
05.1967 efter sine forældre.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 35,5 ha., heraf tilkøbt 13,3 ha. og der er 6 ha. med
anden beplantning.
Stuehuset er opført i 1959 og løbende restaureret, kvægstald og svinestald er opført i
1959, lade i 1935 og maskinhus i 1979. Besætningen består af 2 års ammekøer og 4
slagtekalve af racerne RDM og SDM. Planteproduktionens afgrøder er byg, hvede og
vinterraps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og combifyr. Man benytter lidt ma
skinstation.

PLUGGEGÅRDSVEJ 22, "PLUGGEGAARD", NYKER, 3700 RØNNE.
H.P. & J.O. THINGGAARD, gårdejere og far og søn.
H.P.T. er født d. 22.06.1925 og søn af Thomas Thinggaard, gift i 1951 med Tove
Kofoed, født d. 05.11.1925. Parret har børnene: Hanne, Grete, Hedvig, Dagmar,
Solvej, Ester og Jens Ole.
J.O.T. er født d. 22.01.1961. Han har grønt bevis fra Hammerum Landbrugsskole fra
1983/84 og er i Kontrolforeningsbestyrelsen, i NV-OX Producentforeningsbestyrelse, i
repræsentantskabet for Østdansk Kvægavlerforening samt kredsformand for KFUM og
K på Bornholm.
H.P.T. overtog ejendommen i 1953 og J.O.T., der er 4. generation, indgik i 1986.
Ejendomsskyld ca. 2.000.000. Areal 44 ha., heraf tilkøbt 22 ha. Der er forpaget 3,3
ha.
Stuehuset er opført i 1898 og gennemgik restaurering i 1970, kvægstald er opført i
1930 og gennemgik renovering i 1988, ungdyrsstald er opført i 1974, kalvestald i 1930
denne blev renoveret i 1972, foderhus er opfrøt i 1987 og gylletank i 1989.
Besætningen består af 75 årskøer, 70 ungdyr og 35 slagtekalve af racen RDM. Der er
3 traktorer, roeoptager, presser, loft for opbevaring af korn og genvindig af varme fra
stald til stuehus. Der er ansat 1 medhjælper og maskinstation benyttes til gyllekørsel
og mejetærskning.
PLUGGEGÅRDSVEJ 30, "BLYKOBBEGÅRD", 3700 RØMER.
HJARNE OG HENRIK RØMER,
gårdejere.
Hjarne Rømer er født d. 31.07.
1931, søn af Helga og Hans An
dreas Davitzen Rømer, gift d.
31.07.1956 med Bitten Muller Ko
foed, født d. 28.12.1934. Parret
har børnene: Hans-Ole, født d.
22.03.1958, Henrik, født d. 19.
05.1961, og Anders, født d. 05.
07.1963. Hjarne Rømer har driftslederuddannelse og Henrik er medlem af repræsen
tantskabet for Steff-Houlberg.
Ejendommen blev overtaget d. 01.04.1964, Henrik Rømer overtog halvdelen af ejen
dommen d. 01.04.1984.
Ejendomsskyld 2.400.000. Areal 57 ha., heraf 1 ha. skov. Derudover er der forpagtet
28 ha.
Stuehuset er opført omkring 1800 og løbende restaureret, slagtesvinestald er opført i
1977, sostalde i 1984 og 1991, maskinhus i 1977 og der er gylletank. Gården drives
med en svineproduktion på 275 årssøer, der leveres ca. 4.000 smågrise og 2.200 slag
tesvin årligt. Planteproduktionens afgrøde er raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker,
plan- og tårnsilo, varm og kold lufts tørreri samt flisfyr. På gården er ansat 1 med
hjælper.

-117ROSENDALEVEJ 3, "RISHOLM",
KRUMMELED, 3790 HASLE.
HENNING AMBROSEN, gårdejer,
født d. 29.11.1949, søn af Rolf
Georg Skovgaard Ambrosen, gift
d. 13.08.1977 med Lene Peder
sen, født d. 24.07.1947, datter af
Jens Ejnar Pedersen. Parret har
børnene: Jørgen, født d. 18.12.
1979, Majken, født d. 08.05.1981,
Simon, født d. 03.05.1983 og Sti
nus, født d. 21.04.1986.
H.A. var på Lyngby Landbrugsskole i 1971/72. Han overtog ejendommen, der har væ
ret i slægtens eje i 4 generationer, d. 01.12.1974 efter sin far.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 37 ha., heraf tilkøbt ca. 7 ha. og der er ca. 0,55 ha.
skov og eng. Der er forpagtet ca. 10 ha.
Stuehuset er opført i 1915 og der er bl.a. indsat nyt køkken og isat nye vinduer,
kvægstald er opført i 1929 og ombygget hen ad vejen, lader er opført i 1982 og i
1986, foderlade i 1991 og gylletank i 1987. Besætningen består af 60 årskøer og 60
ungdyr af racen Jersey. Planteproduktionens afgrøder er raps, hvede og byg. Der er 3
traktorer, loft for opbevaring af korn og combifyr. Man benytter husbondafløsning og
maskinstation til høst og roer.
ROSENDALEVEJ 10, "ØSTRE ROSENDALEGAARD", 3790 HASLE.
MOGENS OLSEN, gårdejer, født d. 29.01.1952, søn af Helene og Svend Olsen.
M.O. er mekaniker og driver autoværksted på gården. Han overtog ejendommen d.
01.06.1988 efter Katholm.
Matr. nr. 31a. Ejendomsskyld 280.000. Grundskyld 49.300. Areal 2 ha., heraf frasolgt
50 ha. og der er skov og krat på arealet.
Stuehuset er opført i 1800 og løbende restaureret, kvægstald er opført i 1952 og blev
ombygget til værksted i 1985 og svinestald og lade er opført i 1952. Der er ænder,
geder og høns på gården samt 1 traktor.

ROSENDALEVEJ 13, "VESTRE
ROSENDALEGAARD", RUTSKER,
3790 HASLE.
CHRISTIAN HOLM, gårdejer,
født d. 22.12.1964, søn af Anne
lise og Esben Holm.
C.H. har grønt bevis. Han over
tog ejendommen d. 01.08.1991
efter sin far.
Ejendomsskyld 2.850.000. Areal
90 ha., heraf 16 ha. med anden
beplantning. Der er forpagtet 10
ha.
Stuehuset er opført i 1923 og løbende restaureret, svinestalde er opført i 1961 og i
1967, kartoffellager i 1986, lade i 1898 og maskinhuse i 1981 og i 1986. Besætningen
består af 500 slagtesvin. Planteproduktionens afgrøder er raps, ærter, kartofler, over
skudskorn og halm leveres til varmeværk. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, rørvan
dingsanlæg, kartoffeloptager/sætter, flishugger, plansilo, korntørreri med varm og kold
luft, flisfyr og kartoffelsorterer anlæg. Der er ansat 1 medhjælper.
ROSENDALEVEJ 14, "ROSENDAL", 3790 HASLE.
KAJ ERIK SEERUP, gårdejer, født d. 07.01.1946, søn af Rigmor og Frode Seerup, gift
d. 27.05.1972 med Anne-Lise Jørgensen, kontorassistent, født d. 19.08.1946, datter af
Alice og Einar Jørgensen. Parret har børnene: Charlotte, født d. 12.01.1978 og
Susanne, født d. 13.12.1980.
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Landbrugsskole i 1968/69. Han
overtog ejendommen, der har væ
ret i slægtens eje i 3 generatio
ner, d. 01.06.1970 efter sin far.
Ejendomsskyld 2.500.000. Areal
30,1 ha. Der er forpagtet 67,2
ha.
Stuehuset er opført i 1949 og i
1970/71 blev det restaureret ind
vendig, kvægstald er opført i
1949 og blev ændret til grise
stald i 1972, svinestald er opført i 1949 og der blev tilbygget i 1965, nye stalde er
opført i 1976, i 1978, i 1984 og i 1986 og der er halv- og fuldautomatisk udmugning
og fuldautomatisk fodring, laden er opført i 1965, maskinhus i 1983, gastæt silo i
1980/82, foderhus i 1986 og gylletanke i 1984 og i 1986. Besætningen består af 4.000
slagtesvin på årsbasis. Planteproduktionens afgrøder er raps, ærter og frøgræs. Der er
5 traktorer, 1 mejetærsker, halmfyr fra 1986 og oliefyr. Der er ansat 1 medhjælper og
man benytter lidt maskinstation.
Ud over denne gård ejes og drives: "Store Vedbygaard", Rønnevej 88.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 37,8 ha.
SANDERSHØJVEJ 2, "SANDERS
HØJ", 3782 KLEMENSKER.
OVE V. RØNNE, gårdejer, født
d. 07.04.1927, søn af Ellen og
Henning Rønne, gift d. 30.10.
1954 med Ulla West, født d. 17.
04.1934, datter af Ellen og Ejner
West. Parret har børnene: Kjeld
Ole, født d. 04.09.1955, Birger,
født d. 17.06.1957, Vivi, født d.
06.03.1960, Peter, født d. 19.09.
1962 og Kurt, født d. 01.12.1966.
O.V.R. var på Haslev Højskole i 1947/48 og på Haslev Landbrugsskole i 1953/54. Han
overtog ejendommen d. 01.03.1987 efter Bent Christensen.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 23 ha.
Stuehuset er opført ca. 1890 og gennemgik indvendig restaurering i 1987/88, kvæg
stalden blev ændret til grisestald i 1970'ernen, svinestald er opført ca. 1900, farestald
i 1978, maskinhus i 1975 og der er ajlebeholder og indendørs køresilo.Beæstningen
består af 25 årssøer og der leveres 350 slagtesvin om året. Planteproduktionens
afgrøder er raps og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, slamsuger, plansilo,
korntørreri med varm luft, halmfyr fra 1987 og oliefyr.

SIEGÄRDSVEJ 20, "S1EGAARD",
3790 HASLE.
NIELS GEORG PEDERSEN, for
pagter, født d. 20.03.1923, søn af
Christian Pedersen, gift d. 27.03.
1952 med Inge Skovgaard Holm,
født d. 14.07.1925, datter af Her
man Holm. Parret har børnene:
Bente, født d. 14.08.1954, Keld,
født d. 20.01.1959, Kurt, født d.
05.10.1962 og Gert, født d. 31.
01.1965.
N.G.P. har været på Haslev Højskole i 1944/45, og medlem af Klemensker Kommunal
bestyrelse i 4 år. Han overtog forpagtningen d. 15.02.1952 efter Anna Kofod.
Matr. nr. 131. Ejendomsskyld 1.190.000. Areal 17 ha., heraf tilkøbt 5,5 ha. Der er 5,5
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Stuehuset er af ukendt oprindelse og løbende vedligholdt, kvægstald er opført i 1930
og blev ændret til grisestald i 1980, svinestald med udmugningsanlæg blev opført i
1970, lade og maskinhus i 1930 og der er ajlebeholder.
Besætningen består af 20 årssøer og der leveres 350 slagtesvin om året. Planteproduk
tionens afgrøder er raps, hvede, rug og byg. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker, kornsilo,
gennemløbstørreri med varm og kold luft samt brændefyr. Man benytter lidt maskin
station.

SIMBLEGÅRDSVEJ 3, "KANNIKEGAARD", 3790 HASLE.
FOLMER A. KOFOED, gårdejer, født d. 05.02.1926, søn af Poul Kofoed, gift i 1969
med Esther Pedersen. Parret har børnene: Steven, født d. 09.04.1961, Scott, født i
1966 og Katrine, født d. 19.05.1971.
F.A.K. var på Korinth Landbrugsskole i 1949/50. Han overtog ejendommen, der har
været i slægtens eje i 3 generationer, i 1953 efter Katrine Kofoed.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 40 ha., heraf tilkøbt 10 ha.
Stuehuset er opført i 1850 og gennemgik restaurering i 1969, 3 stalde er genopført i
1981 efter brand, maskinhus er opført i 1981 og der er ajlebeholder. Besætningen
består af 1.500 avlshøns. Planteproduktionens afgrøder er raps, hvede og byg. Der er 2
traktorer, halvpart i mejetærsker, loft for opbevaring af korn og oliefyr. Der er ansat
1 medhjælper.

SIMBLEGÅRDSVEJ 6, "SIMBLEGAARD I/S", 3782 KLEMENSKER.
CARSTEN KIRKVANG NIELSEN,
BO JOHANSEN, THOMAS OLE
SEN, JOHN WESTH og KAJ
WESTH.
Carsten K. Nielsen er født d.
22.01.1968, søn af Anna og Knud
Kirkvang Nielsen. Han blev agroøkonom fra Hammerum i 1989/91.
Bo Johansen, født d. 13.08.1963,
søn af Birthe og Mogens Johansen. B.J. var på Riberkærgaaard i 1984/85.
Tomas Olesen, født d. 29.03.1961, søn af Astrid og Svend Åge Olesen, gift d. 20.06.
1963 med Helle Skov, ekspeditrice, født d. 20.06.1963, datter af Ellen og Gunnar
Skov. T.O. var på Lyngby Landbrugsskole i 1984/85.
John og Kaj Westh, omtales under Borrelyngvej 17-19, som de også ejer.
Ejendommen blev overtaget d. 01.07.1989 og oprettet I/S d. 01.07.1990.
Ejendomsskyld 3.200.000. Areal 99,50 ha., heraf 22 ha. med anden beplantning.
Stuehuset er 200/300 år gammelt, svinestald er opført i 1989/90, lade i 1977, maskin
hus i 1990 og der er foderhus i gamle bygninger og gylletank. Besætningen består af
7.000 slagtesvin på årsbasis. Planteproduktionens afgrøder er raps og juletræer og der
er flisfyr.

SIMBLEGÅRDSVEJ 20, "DALSHØJ", KLEMENSKER, 3790 HASLE.
JAN PETER SONNE, gårdejer, født d. 22.04.1942, søn af Louis Sonne, gift d. 07.05.
1977 med Hanne Hedegaard, medhjælpende hustru, født d. 20.12.1951, datter af
Arnold Paulsen. Parret har børnene: Anders, født d. 13.12.1977 og Gitte, født d.
26.11.1979.
J.P.S. er i bestyrelsen for Bornholms Landboforening, i Bestyrelsen for Bormholms
A/M og i Østdansk Kvægavlsforening. Han overtog ejendommen, der har været i slæg
tens eje i 3 generationer, d. 01.01.1973 efter sin far.
Matr. nr. 92b m.fl. Ejendomsskyld 1.040.000. Areal 14,6 ha., heraf 1 ha. skov og mose.
Der er forpagtet 13,6 ha.
Stuehuset er opført ca. 1900 og der er pålagt nyt tag og isat nyt køkken, kvægstald er
ombygget i 1954 og i 1977 blev der installeret udmugningsanlæg, ungkvægstald er
opført i 1973, svinestald i 1967, lade i 1975, maskinhus i 1981, gylletank i 1988 og der
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racen SDM og der er hestestutteri med 4 Knabstrup heste. Planteavlen er til eget
brug. Der er 2 traktorer,! roeoptager, kornopbevaring på gulv og der er combifyr.

SIMBLEGÅRDSVEJ 21, "DUEBJERGGAARD", KLEMENSKER,
3790 HASLE.
OLE 1NGVORSEN, gårdejer, født
d. 03.03.1940, søn af Axel Ingvorsen, gift d. 08.07. 1967 med
Grethe Nielsen, født d. 19.09.
1943, datter af Hans Nielsen.
Parret har børnene: Charlotte,
født d. 20.06.1968, Torben, født
d. 24.08.1971 og Jesper, født d.
30.12.1975.
O.I. var på Kærhave Landbrugsskole i 1961/62. Han overtog ejendommen, d. 01.
03.1965 efter sin far.
Matr. nr. 92a. Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 42,6 ha., heraf tilkøbt 21 ha. og der er
ca. 1 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1871 og er total renoveret, kvægstalde er opført før 1900, lade i
1979 og der er ajlebeholder.
Besætningen består af 27 årskøer og 27 ungdyr af racen RDM og der leveres ca. 200
slagtesvin om året. Planteproduktionens afgrøder er raps og hvede. Der er 3 traktorer,
1 roeoptager loft og gulv for opbevaring af korn samt oliefyr. Man benytter maskin
station i høst.

SIMBLEGÅRDSVEJ 23, "NYGAARD", KLEMENSKER, 3790
HASLE.
WERNER NIELSEN, gårdejer,
født d. 26.09.1942, søn af Albert
Nielsen, gift d. 06.07.1968 med
Tove Skovgaard Ambrosen, født
d. 13.08.1949, datter af Alman
Ambrosen. Parret har børnene:
Jakob, født d. 19.04.1969, Jette,
født d. 22. 01.1971, Janni, født
d. 22.04.1974, Jeppe, født d.
03.04.1978 og Jeanette, født d. 01.10.1982.
W.N. var på Lyngby Landbrugsskole i 1963/64 og han er bestyrelsesformand for Jersey
foreningen Bornholm. Han overtog ejendommen d. 01.04.1965 efter sin far.
Matr. nr. 91a. Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 41 ha., heraf tilkøbt ca. 19 ha. og der
er 2 ha. skov.
Stuehuset er opført før 1900 og er løbende restaureret, 1 længe er opført i 1955 og
der er tilbygget løbende, spaltestald og lade er opført i 1977, maskinhus i 1987 og der
er gylletank, ajlebeholder og udendørs køresilo. Besætningen består af 73 årskøer, 73
ungdyr og 60 slagtekalve af racen Jersey. Planteproduktionens afgrøder er raps og
hvede. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, andel i roeoptager, 2 tårnsiloer, korntørreri
med varm og kold luft og combifyr. Man benytter lidt maskinstation.

SIMBLEGÅRDSVEJ 27, "BROGÅRD", 3790 HASLE.
KNUD ANDERSEN, gårdejer, omtales under Jydegårdsvej 2.
K.A. overtog ejendommen fra Hans Henrik Kjøller.
Matr.nr. 74a m.fl. Ejendomsskyld 2.200.000. Grundskyld 606.700. Areal 58,1 ha., heraf
3,5 ha. skov.
Der er opført en lade i 1967. Planteproduktionens afgrøder er raps, ærter, rug og ita
lienskrajgræs. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, korntørreri med varm og kold luft.
Der er 2 medhjælpere på ejendommen, som samdrives med Jydegårdsvej 2.
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SIMONSGÅRDSVEJ 10, "SIMONSGAARD", RUTSKER, 3790 HASLE.
VILMER JENSEN, gårdejer, født
d. 29.11.1932, søn af Svend Aage
Jensen, gift d. 20.11.1961 med
Sonja Jørgensen, født d. 13.04.
1939, datter af Viggo Jørgensen.
Parret har børnene: Frank, født
d. 03.02.1963, Mie, født d. 22.
02.1964, Jan, født d. 04.02.1967
og Trine, født d. 31.05.1972.
V.J. er bestyrelsesformand for
Rutsker Jagtforening. Han overtog ejendommen d. 11.06.1961 efter sin far.
Matr. nr. 33a m.fl. Ejendomsskyld 400.000. Areal 25,4 ha., heraf 4 ha. skov og eng.
Stuehuset er opført i 1907 og der er tilbygget i 1941, i 1960'erne blev der installeret
nyt køkken og bad og der blev indrettet 4 værelser på loftet, og i 1980 blev der på
lagt nyt tag, 1 ny svinestald er genopført i 1981 efter brand, lade maskinhus og
gylletank er opført i 1981 og der er foderhus fra 1896. Besætningen består af 80
årssøer og der sælges 1.400/1.600 smågrise om året. Planteproduktionens afgrøder er
raps, ærter og frø. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, plantørring og
gennemløbstørreri med varm og kold luft samt combifyr. Man benytter maskinstation
til gyllekørsel og halmpresning.
Ud over denne gård ejes og drives: "Søndre Bedegadegaard", Bedegadevej 22, Klemen
sker. V.J. overtog ejendommen d. 01.01.1988.
Matr. nr. 26a m.fl. Ejendomsskyld ca. 400.000. Areal 33,6 ha.
Stuehuset er opført ca. 1900 og gennemgik restaurering i 1988, ny svinestald er opført
i 1978 og maskinhus i 1981.
SKARPESKADEVEJ 1, "VESTER
VANG", ÅRSBALLE, 3700 RØNNE.
NIELS TOLSTRUP, gårdejer,
født d. 27.01.1924, søn af Alf
hild og Søren Tolstrup, gift d.
11.07.1953 med Vibeke Jul Niel
sen, født d. 02.01.1933, datter
af Emmy og Kaj Jul Nielsen.
Parret har børnene: Hanne, født
d. 17.12.1953, Søren, født d.
15.12.1954 og Jens, født d. 28.
10.1968.
N.T. er agronom. Han overtog ejendommen d. 01.03.1983 efter Orla Knudsen.
Ejendomsskyld 510.000. Areal 2,2 ha., heraf frasolgt 4,4 ha.
Stuehuset er opført i 1916 og restaureret af flere gange, de resterende bygninger er
ligeledes opført i 1916 og der er tilbygget ca. 1955 desuden er der ajlebeholder. Der
er kornsilo, korntørreri med varm luft og combifyr. Maskinstation benyttes.
SKARPESKADEVEJ 2, "THORS
HØJ", ÅRSBALLE, 3700 RØNNE.
ORLA KNUDSEN, gårdejer, født
d. 20.12.1921, søn af Peter Knud
sen, gift d. 06.09.1947 med Tove
Hansen, født d. 03.01.1926, dat
ter af Marcus Hansen. Parret har
børnene: Finn, født d. 03.02.1949,
Jytte, født d. 26.04.1950, RoseMarie, født d. 20.05.1954 og Hel
le, født d. 18.04.1966.
O.K. var på Sydsjællands Landbrugsskole i 1945/46 og har været i Husmandsforeningens bestyrelse. Han overtog
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ejendommen d. 01.08.1947 efter Niels P. Andreasen.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 33 ha., heraf tilkøbt 5 ha.
Stuehuset er opført i 1890 og der er tilbygget i tiden 1949 til 1979, 1 længe er opført
i 1951, svinestald i 1979, lade i 1956, maskinhus i 1984 og der er udmugningsanlæg fra
1974 og ajlebeholder. Besætnignen består af 15 årssøer og der leveres 375 slagtesvin
om året. Planteproduktionens afgrøder er raps, ærter, rajgræs, hvede og vinterbyg.
Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 roeoptager, plansilo, gennemløbstørreri med kold
luft, anpart i vindmøller og combifyr. Man benytter husbondafløsning og maskinstation
til skårlægning og ajlekørsel.
SKARPESKADEVEJ 3, ""FREDLY", ÅRSBALLE, 3700 RØNNE.
BENT 1NGVORSEN, født d. 29.09.1949, søn af Ruth og Kjeld Ingvorsen, gift d. 08.09.
1973 med Irene Kofoed Jørgensen, bankassistent, født d. 24.01.1953 datter af Birgit
og Wilmer Jørgensen. Parret har børnene: Kent, født d. 22.10.1977 og Jan, født d.
18.01.1979.
B.I. er smed. Han overtog ejendommen d. 01.03.1978 efter H.J. Koch.
Ejendomsskyld 660.000. Areal 18 ha., heraf tilkøbt 1,5 ha. Der er forpagtet 11 ha.
Stuehuset er opført før 1900 og det er moderniseret og pålagt nyt tag i 1987, kvæg
stalden er ombygget til svinestald i 1979, lade er opført i 1928, maskinhus i 1985 og
der er ajlebeholder. Besætningen består af 25 årssøer og der leveres 450 slagtesvin om
året. Planteproduktionens afgrøder er raps, ærter og rajgræs. Der er 1 traktor, 1
mejetærsker, loft for opbevaring af korn og combifyr. Man benytter lidt maskin
station.
SKARPESKADEVEJ 11, "SKARPESKADEGÅRD", 3700 RØNNE.
UFFE DAN MULLER, gårdejer, født d. 27.03.1940, søn af Eva og Eric Muller, fuld
mægtig, født d. 28.04.1945, datter af Ruth og Poul Henriksen. Parret har sønnerne
Claus og Dan.
U.D.M. har været på Lyngby Landbrugsskole. Han overtog ejendommen d. 01.04.1972
fra Thea Rottensten.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 51,5 ha., heraf 1 ha. marginaljord.
Stuehuset er opført i 1976, svinestald og lade i 1979 samt maskinhus i 1978.
Besætningen er på 3 heste. Der er 2 traktorer, andel i mejetærsker, plansilo og varm
lufts tørreri.
SKELHØJVEJ 5, "DYNDEGAARD", 3700 RØNNE.
ORLA SODE, gårdejer, født d. 05.02.1934, søn af Ove Johs. Sode, gift d. 15.06.1968
med Ingelise Munch, født d. 07.07.1944, datter af Knud Munch. Parret har børnene:
Christian, født d. 14.04.1972, Charlotte, født d. 10.01.1974 og Phillip, født d.
01.10.1978.
O.S. var på Tune Landbrugsskole i 1955/56. Han har været i Landboforeninges besty
relse i 12 år, i Slagteriets Bestyrelse i 10 år samt formand for BASG. Han overtog
ejendommen, der har været i slægtens eje i 3 generationer, i 1963 efter sin mor
Dagmar Sode.
Ejendomsskyld 2.450.000. Areal 45,3 ha., heraf tilkøbt 1 ha. og der er ca. 5 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1913 og løbende restaureret, længer er opført i 1913, og i 1973
blev de indrettet til grise og der blev installeret udmugningsanlæg, ny stald er opført
i 1984, lade og maskinhus i 1913 og der er gylletank fra 1984. Besætningen består af
2.000 slagtesvin på årsbasis og der er 2 heste. Planteproduktionens afgrøder er raps.
Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, gennemløbstørreri med kold og varm luft
og combifyr. Man benytter lidt maskinstation.

SKOLEVEJ 1, "ALMELY", NYKER, 3700 RØNNE.
JØRN LEO MUNCH, gårdejer, født d. 22.01.1947, søn af Elly og Hans Chr. Munch,
gift d. 29.08.1970 med Inger Jette Sørensen, født d. 27.12.1950, datter af Ella og
Valdemar Sørensen. Parret har børnene: Heidi, født d. 14.01.1980 og Tino, født d.
14.05.1983. J.L.M. overtog sin fødegård d. 01.11.1976 efter sine forældre.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 23 ha., heraf tilkøbt 11,9 ha. Der er forpagtet 16,5
ha.
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Gården er opført i 1939. Besætningen består af 50 årssøer og der sælges ca. 1.100
smågrise om året. Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker.

SKOLEVEJ 8, "KIRKELUNDE",
NYKER, 3700 RØNNE.
FINN PEDERSEN, gårdejer, født
d. 04.03.1946, søn af Ellen og
Carl Pedersen, gift d. 23.11.1968
med Lene Holm Thorsen, frisør,
født d. 10.01.1949, datter af Gun
hild og Børge Thorsen. Parret
har børnene: René, født d. 10.08.
1969, Tommy, født d. 22.08.1972,
og Steffen, født d. 06.02.1977.
F.P. overtog ejendommen d. 15.
11.1968 fra sin far, som købte den i 1947.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 34,4 ha. Der er tilkøbt 24,4 ha. og forpagtet 12 ha.
Gården er opført i 1872, ny svinestald i 1977, nye maskinhuse i 1980 og 1991. Ejen
dommen drives med en slagtesvineproduktion på 1.575 stk. årligt. Planteproduktionens
afgrøder er raps, rajgræs, ærter, byg og hvede. Der er 3 traktorer, andel i mejetær
sker, plansilo, kold lufts tørreri og udmugningsanlæg. Maskinstation bruges til skårlæg
ning og halmpresning. Man har halmvarmekontrakt.

SKRUBBEKRAK 1, "VENNERS
MINDE", SKRUBBEKRAK, 3782
KLEMENSKER.
HANS OLE KOFOED, gårdejer,
født d. 19.12.1925, søn af Anne
og Ejnar Kofoed, gift d. 18.04.
1957 med Ingrid Mortensen, født
d. 16.07.1936, datter af Anna og
Johannes Mortensen. Parret har
børnene: Keld, født d. 06.09.1956,
Gitte, født d. 21.12.1957, Erik,
født d. 10.08.1963 og Inge-Lis,
født d. 19.12.1968.
H.O.K. har været regnskabsfører for El-værket og reservepostbud indtil 1972.. Han
overtog ejendommen, der har været i slægtens eje i 3 generationer, i 1956 efter sine
forældre.
Ejendomsskyld 790.000. Areal 9,5 ha., heraf tilkøbt 2,5 ha. Der er forpagtet 5 ha.
Stuehuset er opført før 1900 og gennemgik restaurering i 1954 og er siden løbende
restaureret, kvægstalde med udmugningsanlæg er opført i 1972, svinestald i 1966,
maskinhus i 1979 og der er ajlebeholder. Besætningen består af 16 årssøer og der
sælges 300 smågrise og leveres lidt slagtesvin om året. Planteproduktionens afgrøder
er raps og hvede. Der er 1 traktor, loft for opbevaring af korn og combifyr. Man
benytter lidt maskinstation.
SKRÅVEJ 2, "HØJMARK", RUT
SKER, 3790 HASLE.
KNUD A. PEDERSEN, gårdejer,
født d. 25.04.1927, søn af Richard
Pedersen, gift d. 25.11.1951 med
Aase M. Andersen, født d. 18.01.
1931. Parret har børnene: Car
sten, født d. 09.04.1953, Finn,
født d. 04.06.1957, Ole, født d.
06.08.1959 og Allan, født d. 05.
09.1971.
K.A.P. har været kasserer i Hus-
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Ejendomsskyld 480.000. Areal 7,2 ha.
Stuehuset er opført i 1955 og løbende restaureret, kvægstald er opført i 1955 og der
er tilbygget i 1960'erne, maskinhuset er opført i 1960'ernen og der er ajlebeholder.
Driftsformen er planteavl med afgrøder af hvede, raps og byg. Der er 1 traktor, loft
for opbevaring af korn og oliefyr. Man benytter maskinstation til høst og sprøjtning.
SPLITSGÅRDSVEJ 2, "NYBO",
3782 KLEMENSKER.
AAGE SVENNINGSEN, gårdejer,
født d. 16.05.1937, søn af Dag
mar og Sigvardt Svenningsen,
gift d. 28.09.1958 med Inger
Margitte Kirstine Vesth Hansen,
født d. 11.04.1932, datter af
Ragnhild og Hans Andreas Han
sen. Parret har børnene: Hans
Viggo, født d. 03. 02.1960, Jan
Erik, født d. 28.10. 1963 og Hel
le Birgitte, født d. 27.11.1973.
AA.S. overtog ejendommen d. 21.08.1958 efter Anker Hansen.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 18,7 ha., heraf tilkøbt 0,5 ha. og der er lidt eng på
arealet.
Stuehuset er opført i 1927 og gennemgik restaurering i 1975, kvægstald er opført i
1969, svinestald i 1927 denne blev renoveret og der blev indsat udmugningsanlæg i
1970, maskinhuse er opført i 1965, i 1970 og i 1983 og der er ajlebeholder. Besæt
ningen består af 30 årssøer og der leveres 600 slagtesvin om året. Planteproduktionens
afgrøder er raps, hvede, ærter og vinterbyg. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, planog tårnsilo og plantørringsanlæg med fjernvarme. Der benyttes lidt maskinstation.
Ud over denne gård ejes og drives: "Østervang", Bollerisvej 3.
Ejendomsskyld 820.000. Areal 23,9 ha., heraf tilkøbt 14,1 ha.
SPLITSGÅRDSVEJ 10, "LÆRKE
LUND", 3782 KLEMENSKER.
ARNE ANDERSEN, gårdejer,
født d. 11.05.1935, søn af Olivia
og Hans Andersen, gift d.
09.05.1980 med Mitzi Fastrup,
født d. 07. 10.1934. Parret har
børnene: Niels, født d. 21.09.1958
og Torben, født d. 06.09.1960.
A.A. overtog ejendommen d. 15.
09.1963 efter Joel Kofoed.
Ejendomsskyld 640.000. Areal
9,3 ha., heraf lidt fredet skov.
Stuehuset er opført i 1923 og har gennemgået indvendig modernisering og der er på
lagt nyt tag i 1991, kvægstald er opført i 1920'erne og blev ændret til svinestald i
1965 og pålagt nyt tag samme år, svinestald er opført i 1790 og der blev pålagt nyt
tag i 1966, maskinhus er opført i 1930'erne og der er udendørs køresilo og ajle
beholder. Besætningen består af 15 årskøer og 6 ungdyr af racen SDM og der er 4
årssøer og der leveres 60 slagtesvin om året. Planteproduktionens afgrøder er roer,
græs og byg. Der er 1 traktor, opbevaring af korn på gulv og combifyr. Man benytter
maskinstation i høst.
SPLITSGÅRDSVEJ 35, "ST. DAMMEGAARD", 3782 KLEMENSKER.
JØRGEN PETER STRANGE HANSEN, gårdejer, født d. 19.05.1940, søn af Katrine og
Anker Hansen, gift d. 13.03.1965 med Inge Nielsen, født d. 07.10.1941, datter af
Margit og Aage Nielsen. Parret har børnene: Michael, født d. 26.09.1961 og Annette,
født d. 06.01.1967.
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været i slægtens eje i 3 generationer, i 1965 efter sine forældre.
Ejendomsskyld 2.600.000. Areal 49,2 ha., heraf tilkøbt 7,2 ha. og der er 4 ha. skov og
mose. Der er forpagtet 20 ha.
Stuehuset er opført ca. 1800 og der blev indsat nyt køkken i 1976, ny stald er opført i
1976, svienstald er opført i 1978, maskinhus i 1979 og gastæt silo og gylletank i 1978.
Besætningen består af 200 årssøer og der sælges 3.200 smågrise og leveres 1.000
slagtesvin om året. Planteproduktionens afgrøder er hvede, vinterbyg, raps, rajgræs og
vårbyg. Der er 3 traktorer, andel i mejetærsker, rørvandingsanlæg, 1 bobeat, plansilo,
plantørreri med kold og varm luft og 2 oliefyr. Der er ansat 1 medhjælper og 1
fodermester og man benytter lidt maskinstation.

SPLITSGÅRDSVEJ 43, "VIRKE
LYST", 3782 KLEMENSKER.
RALPH KOFOED, gårdejer, født
d. 19.12.1950, søn af Karen og
Jens P. Kofoed, gift d. 12.07.1980
med Ane Karen Hansen, skolelæ
rer, født d. 17.05.1953, datter af
Alibere og Vittus Hansen. Parret
har børnene: Ajaja, født d. 23.12.
1980, Vitus, født d. 15.07.1982
og Nanna, født d. 07.09.1986.
R.K. overtog ejendommen d.

01.01.1987 efter Frede Gregersen.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 25 ha. Der er forpagtet 6 ha.
Stuehuset er opført i 1920'erne og der er indsat nyt køkken i 1988, svinestalde er
opført i 1920'erne og gennemgik ombygning i 1989, lade og maskinhus er opført i 1969
og der er ajlebeholder. Besætningen består af 35 årssøer og der sælges 200 smågrise
og leveres 400 slagtesvin om året. Planteavlen består af raps. Der er 4 traktorer, 1
mejetærsker, plansilo, korntørreri med varm og kold luft samt oliefyr. Man benytter
lidt maskinstation.
SPLITSGÅRDSVEJ 53, "LAND
LYST", 3782 KLEMENSKER.
BENT ERLANDSEN, gårdejer,
født d. 29.02.1940, søn af Ellen
og Gunnar Erlandsen.
B.E. er i bestyrelsen for Nordbornholms Rideklub og i N.L.R.
Han overtog ejendommen d. 01.
04.1972 efter sin far.
Ejendomsskyld 650.000. Areal 22
ha., heraf 6 ha. med skov, eng
og fredet grusbakke. Der er
bortforpagtet 2,8 ha. Stuehuset er opført i 1947 og der er indlagt centralvarme og
loftet er istandsat, stalde er opført i 1947, lade i 1982 og der er ajlebeholder.
Besætningen består af 4 års ammekøer og 5 ungdyr af bl. race og der er 3 Frederiks
borg heste. Planteavlen består af hvede, rug og græsfrø. Der er 2 traktorer, loft og
gulv for opbevaring af korn og combifyr. Man benytter maskinstation til høst og
gødningskørsel.

STRANDVEJEN 10, "BROBÆKKEGAARD", 3790 HASLE.
ERIK KOFOD, gårdejer, født d. 17.03.1949, søn af Niels Christian Kofod, gift d.
22.11.1980 med Anne-Grete Rasmussen, født d. 09.02.1950, datter af Bent Rasmussen.
Parret har børnene: Anja, født d. 15.08.1980 og Niels Christian, født d. 10.01.1985.
E.K. var på Næsgaard Landbrugsskole i 1970/71 og han har været i bestyrelsen for
Slagteriet. Han overtog ejendommen, der har været i slægtens eje i 3 generationer, i
1972 efter sin far.
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Matr. nr. 13 m.fl. Ejendomsskyld
3.500.000. Areal 60 ha., heraf
tilkøbt 36 ha., og der er 4 ha.
krat. Der er forpagtet 90 ha.
"Brobækkegaard"s stuehus er op
ført i 1930 og gennemgik renove
ring i 1980'erne, længerne er
opført i 1930 og der er tilbygget
ny stald i 1980 med automatisk
udmugning og computerstyret fod
ring, desuden er der maskinhus,
gastæt silo og gylletank opført i
1980. Besætningen består af 4.000 slagtesvin og 2 heste. Planteproduktionens afgrøder
er raps, ærter, hvede og vinterbyg. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og halmfyr fra
1983. Der er ansat 1 fodermester og 1 medhjælper og man benytter lidt maskin
station.

SVALHØJVEJ 35, "VENNERS
LYST", 3790 HASLE.
JENS PETER INGVORSEN, gård
ejer, født d. 06.06.1923, søn af
Petra Margrethe Augusta og
Hans Peter Ingvorsen, gift d.
31.03.1961 med Gerda Sanggaard,
sygeplejerske, født d. 30.07.1929,
datter af Frederikke og Kresten
Sanggaard. Parret har børnene:
Birgit, født d. 09.01.1962, Hen
rik, født d. 21.06.1963, Thomas,
født d. 03.06.1967 og Rikke Margrete, født d. 12.11.1971.
J.P.I. overtog ejendommen, der har været i slægtens eje i 3 genertioner, d. 01.07.1957
efter sine forældre.
SVALHØJVEJ 45, "RISEGAARD",
KLEMENSKER, 3790 HASLE.
POUL KOFOD DAM, gårdejer,
født d. 22.07.1929, søn af Jenny
og Christian Dam, gift d. 26.06.
1964 med Anna Margrethe Thorsen, medhjælpende hustru, født
d. 26.06.1940, datter af Mildith
og Holger Thorsen. Parret har
børnene: Hannah Mari, født d.
17.04.1965, Jesper, født 08.11.
1967 og Jacob, født 16. 08.1969.
P.K.D. var på Lyngby Landbrugsskole i 1951/52. Han overtog ejendommen, der har væ
ret i slægtens eje i 2 generationer, d. 01.05.1974 efter sine svigerforældre.
Matr. nr. 76a m.fl. Ejendomsskyld 1.600.000. Grundskyld 417.900. Areal 40,3 ha., heraf
5,5 ha. skov. Der er bortforpagtet 32,5 ha.
Stuehuset er opført i 1880, svinestalden blev i 1972 ombygget til lagerplads, magasin
bygning er opført i 1880 og maskinhus og fyrrerum i 1983. Der er 3 traktorer, 1
mejetærsker, tårnsilo og flisfyr.
Ud over denne gård ejes og drives:
"St. Bjergegaard", Bjergbakkevejen 4, Vestermarie, Åkirkeby kommune.

SØNDRE LYNGVEJ 1, "LYNGTOFTE", 3782 KLEMENSKER.
VAGN KOFOD, født d. 10.03.1944, søn af Alfred A. Kofod. Han har sønnen Alex
Michael, født d. 20.02.1968.
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Vagn Kofod har et fjerkræplukkeri. Han overtog ejendommen d.
20.11.1967 fra Annelise Olsen.
Ejendomsskyld 700.000. Areal 7,7
ha.
Stuehuset er restaureret i 1975,
minkhaller er bygget i perioden
1982-86 og der er bygget lade i
1979. På gården er der 3 trakto
rer og halmfyr.

SØNDRE LYNGVEJ 2, "LYNGHOLT", 3782 KLEMENSKER.
CHRISTIAN MUNCH BECK, gårdejer, født d. 17.03.1920, søn af Julie og H.P.Beck,
gift d. 28.05.1946 med Louise Jensen, født d. 02.05.1923, datter af Lisbeth og Aksel
Jensen. Parret har børnene: Remy, født d. 22.09.1946, Kjeld, født d.23.01.1949 og
Ketty Kristine, født d. 22.10.1957, død i 1960.
C.M.B. overtog ejendommen i 1955 efter Alfred Hansen.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 25 ha. Der er forpagtet 6 ha.
Stuehuset er opført i 1899 og løbende restaureret, kvægstald er opført i 1899, stalden
brændte i 1924 og blev genopbygget på samme mure og der er tilbygget igen i 1978,
maskinhuset er opført i 1978 og der er ajlebeholder. Besætningen består af 21 årskøer
og 4 ungdyr af bl. race og der er 27 heste. Planteavlen består af hvede og rug. Der er
2 traktorer, loft for opbevaring af korn og oliefyr. Der er ansat 1 medhjælper og man
benytter lidt maskinstation i høst.
SØNDRE LYNGVEJ 22, "SØHOLT",
ÅRSBALLE, 3700 RØNNE.
ANKER PEDERSEN, avlsbruger,
født d. 15.03.1921, søn af Karoli
ne og Anthon Pedersen, gift d.
25.11.1949 med Else Pedersen,
husmor, født d. 26.05.1925, dat
ter af Birgitte og A.P. Pedersen.
Parret har børnene: Iris, født d.
28.08.1950, Finn-Erik, født d.
25.03.1955, og Birgit, født d. 21.
11.1957.
A.P. overtog ejendommen d. 01.10.1946 fra sin far.
Ejendomsskyld 600.000. Areal 18 ha.
Man benytter maskinstation.

SØNDRE LYNGVEJ 23, "SKOV
RO", ÅRSBALLE, 3700 RØNNE.
ODD BJARNE POULSEN, gård
ejer, født d. 26.09.1956, søn af
Marie og Egon Nielsen, gift d.
14.05.1989 med Vibeke Biohm
Knudsen, turiststuderende, født
d. 26.08.1959. Parret har børne
ne: Ninie, født d. 15. 01.983 og
Patrik, født d. 04.02.1989.
O.B.P. er maskinassistent. Han
overtog ejendommen d. 15.04.

1987 efter Svend Gudbergsen.
Ejendomsskyld 300.000. Areal 6 ha., heraf 1 ha. skov. Der er forpagtet 4 ha.
Stuehuset er opført ca. 1860 og det gennemgik restaurering i 1985, kvægstald er op
ført ca. 1860, svinestald ca. 1951 og der er ajlebeholder.
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Besætningen består af heste. Planteproduktionens afgrøder er korn. Der er 1 traktor
på gården.

SØNDRE LYNGVEJ 24, "HOLM
STRUP", ÅRSBALLE, 3700 RØN
NE.
HENNING WESTH OLSEN, gård
ejer, født d. 05.09.1934, søn af
Sofie og Wilhelm Westh Olsen,
gift d. 18.10.1959 med Inga Lar
sen, født d. 29.05.1935, datter af
Rigmor og Christian Larsen. Par
ret har børnene: Helle, født 29.
01.1962, Flemming, født 12.03.
1965 og Merete, født 28.04.1968.
H.W.O. var på Lyngby Landbrugsskole i 1957/58. Han overtog ejendommen d. 10.02.
1961 efter Henning Sonne.
Ejendomsskyld 680.000. Areal 18,4 ha., heraf 1 ha. skov.
Stuehuset er opført ca. 1850 og løbende restaureret, kvægstald er opført ca. 1850, ma
skinhus i 1975 og der er foderhus og ajlebeholder. Besætningen består af 23 årskøer,
14 ungdyr og 8 slagtekalve af racen Jersey. Planteproduktionens afgrøder er hvede og
byg. Der er 2 traktorer, roeoptager og combifyr. Man benytter maskinstation til høst.

SØNDRE LYNGVEJ 25, "KLIPPE
LY", ÅRSBALLE, 3700 RØNNE.
SVEND ERIK ANDERSEN, gård
ejer, født d. 26.01.1928, søn af
Ingeborg og Henry Andersen,
gift d. 16.05.1959 med Evely
Holm, født d. 02.03.1938, datter
af Poula og Hans Holm. Parret
har børnene: Hans Henrik, født
d. 17.12.1956, Gunni, født d.30.09.
1961 og Lissy, født d. 10.06.1964.
S.E.A. var tidligere kleinsmed,
han overtog ejendommen d. 15.05.1959 efter Herman Hjorth.
Ejendomsskyld 370.000. Areal 6 ha., heraf 0,5 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1910 og der er tilbygget i 1976 og igen i 1986, kvægstald er
opført ca. 1910 og der er tilbygget i 1967 og der er ajlebeholder. Der er 4 traktorer,
loft for opbevaring af korn og combifyr.
SØNDRE LYNGVEJ 26, "BORNDAL", ÅRSBALLE, 3700 RØNNE.
ESBEN HOLM, gårdejer, født d.
09.06.1953, søn af Anna Marie og
Erik Holm, gift d. 01.04.1980
med Irene Nicolajsen, lærer, født
d. 05.12.1949, datter af Esther
og Niels Nicolajsen. Parret har
børnene: Simon, født d. 25.08.
1981 og Dinah, født d. 18.03.
1988.
E.H. var på Hammerum Land
brugsskole i 1975/76. Han overtog ejendommen, der har været i slægtens eje i 5 generationer, d. 01.07.1979 efter sin far.
Ejendomsskyld 2.400.000. Areal 86,6 ha., heraf tilkøbt 66,6 ha., og der er ca. 2 ha.
skov og 3,5 ha. eng. Der er tilforpagter 24 ha.
Stuehuset er opført før 1850 og gennemgik restaurering i tiden 1980/90, kvægstald er
opført i 1978, kalvestald i 1980, lader i 1957 og i 1983, gastæt silo fra 1980'ernen og
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race. Planteproduktionens afgrøder er raps, ærter, hvede og rødsvingel. Der er 4
traktorer, 1 rendegraver, 1 bobeat, plansilo, halmfyr fra 1978 og oliefyr. Man benytter
maskinstation i høst og der er ansat 2 medhjælperer og 1 fodermester.
Ud over denne gård ejes og drives Årsballevej 29. E.H. overtog ejendommen i 1987 og
der er tilbygget lade i 1965.

SØNDRE LYNGVEJ 27, "DALS
HØJ", ÅRSBALLE, 3700 RØNNE.
JØRGEN O. KOFOED, avlsbruger,
født d. 29.02.1928, søn af Olga
og Anton Kofoed, gift d. 10.08.
1963 med Marie Mortensen, hus
assistent, født d. 07.03.1936, dat
ter af Eva og Harald Mortensen.
Parret har børnene: Eva, født d.
22.08.1965, Niels Jørn, født d.
27.02.1967, og Ivar, født d. 13.
06.1969.
J.O.K. overtog ejendommen d. 31.03.1959 fra sine forældre.

SØNDRE LYNGVEJ 33, "SKOVSBORG", ÅRSBALLE, 3700 RØNNE.
LEO STÅLEGÅRD POULSEN, gårdejer, født d. 18.02.1949, søn af Aksa og Svend Aage
Poulsen, gift d. 13.10.1973 med Bodil Karoline Kronborg, lærer, født d. 06.05.1951,
datter af Nicoline og Verner Kronborg. Parret har børnene: Flemming, født d.
22.07.1974, Kristian, født d. 20.08.1977, Hanna, født d. 15.10.1981 og Jonas, født d.
08.12.1983.
L.S.P. er sygeplejerske. Han overtog ejendommen d. 01.01.1984 efter Kaj Sørensen.
Ejendomsskyld 890.000. Areal ca. 22 ha., heraf ca. 05. ha. skov. Der er bortforpagtet
13 ha.
Stuehuset er opført ca. 1900 og der er tilbygget i 1950'erne, svinestalde er renoveret
i tiden 1976/78 og der er maskinhus og ajlebeholder. Besætningen består af 9 års
ammekøer og 5 ungdyr af bl. race. Planteavlen består af lucerne. Der er 1 traktor,
loft for opbevaring af korn og halmfyr fra 1985. Man benytter maskinstation til høst.
SØNDRE LYNGVEJ 34, "SKOVLY",
ÅRSBALLE, 3700 RØNNE.
FLEMMING IPSEN, gårdejer,
født d. 05.05.1946, søn af Herdis
og Otto Ipsen, gift d. 07.10.1967
med Lis Pedersen, sygehjælper,
født d. 29.08. 1948, datter af
Ella og Hans Pedersen. Parret
har børnene: Tine, født d. 23.
02.1968 og Tommy, født d. 03.
01.1970.
F.I. er i bestyrelsen for L.F.O.
Han overtog ejendommen i 1976 efter Elmer Kofoed.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 18,7 ha., heraf tilkøbt 5,2 ha. Der er forpagtet 12 ha.
Stuehuset er opført ca. 1900 og gennemgik totalrestaurering i 1977/78, kvægstald og
foderhus er opført i 1977 og gylletank i 1981. Besætningen er kødkvæg bestående af 6
års ammekøer og 4 ungdyr og der er dådyr opdræt. Planteavlen består af vinterraps,
hvede og timothe. Der er 3 traktorer, halmfyr fra 1990 og oliefyr. Man benytter lidt
maskinstation.

TASSEVEJ 5, "FRIGAARD", RUTSKER, 3790 HASLE.
ANNELISE KOFOD, gårdejer, født d. 12.02.1937, datter af Andreas Chr. Kofod, gift
d. 22.11.1955 med Hans Peter Westh, født d. 28.05.1931, søn af Christian Westh.
Parret har børnene: Lisbeth, født d. 03.12.1956, Karsten, født d. 30.03.1959, Thorkild,

-130-

født d. 28.06.1961 og Annette,
født d. 28.04.1963.
Annelise Kofod var på Haslev
Højskole i 1950/51. Hun overtog
ejendommen, der har været i
slægtens eje i 5 generationer, d.
01.07.1979 efter Bent Kofoed.
Ejendomsskyld 600.000. Areal 11
ha.
Stuehuset er opført 1916 og der
er indsat nyt køkken og pålagt
nyt tag, den ældste stald er op
ført før 1900 og resten er opført i 1940'erne, der er maskinhus og ajlebeholder. Besæt
ningen består af 4 heste af racen Frederiksborg. Planteproduktionens afgrøder er
hvede, byg og raps. Der er 1 traktor og combifyr og kornet sælges direkte fra mark.
Man benytter lidt maskinstation.
TASSEVEJ 7, "JULEGAARD", RUTSKER, 3790 HASLE.
KIM THORSEN, gårdejer, født d. 22.11.1963, søn af Knud Thorsen, gift d. 17.05.1986
med Lisbeth Folkmann, økonomaassistent, født d. 05.08.1962, datter af Henning
Folkmann. Parret har børnene: Louise, født d. 07.02.1987 og Kathrine, født d.
17.06.1989.
K.T. var på Lyngby Landbrugsskole i 1985/86 og han er i bestyrelsen for den lokale
S.D.M. forening. Han overtog ejendommen d. 01.01.1988 efter Verner Kofoed.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 27 ha., heraf tilkøbt 10 ha. Der er forpagtet 9 ha.
Stuehuset er opført i 1972 og løbende restaureret, den ældste stald er opført ca. 1900,
ny stald i 1973, kviestald i 1978, maskinhus i 1972, foderhus i 1991, gylletank i 1988
og der er udendørs køresilo. Besætningen består af 46 årskøer og 75 ungdyr af racen
SDM og der er 1 hest. Planteproduktionens afgrøder er raps og hvede. Der er 4 trak
torer, 1 roeoptager, loft for opbevaring af korn og oliefyr. Man benytter maskinsta
tion til høst.

TASSEVEJ 9, "BRØNHØJ", RUT
SKER, 3790 HASLE.
HANS JØRGEN SVENDSEN,
gårdejer, født d. 25.07.1934, søn
af Maud og Emil K. Svendsen,
gift d. 14.12.1963 med Merete
Benedikte Dalsgård Andersen,
medhjælpende hustru, født d.
03.10.1941, datter af Judith H.
og Ejler Herman Bendix Dalsgård
Andersen. Parret har børnene:
Lone, født d. 25.08.1964 og
Gert, født d. 02.02.1967.
H.J.S. var på Tune Landbrugsskole i 1959. Han overtog ejendommen d. 01.10.1963
efter sin far.
Matr. nr. 41ac m.fl. Ejendomsskyld 1.140.000. Grundskyld 116.500. Areal 12 ha., heraf
tilkøbt 1,5 ha.
Stuehuset er opført i 1892 og løbende restaureret, kvægstald er opført i 1892 og blev
ombygget i 1970'erne til fedesvin, klimastald og goldsostald er opført i 1986/87,
farestald i 1968, lade i 1892 og gylletank i 1979. Besætningen består af 85 årssøer og
der sælges 1.500 smågrise og leveres 300 slagtesvin om året. Der er 1 traktor,
plansilo og korntørreri med kold luft.
TORNBYVEJ 9, "TORNBYGAARD", KLEMENSKER, 3700 RØNNE.
HENNING WILLIAM THORSEN, gårdejer, født d. 29.10.1940, søn af Ædelborg og Emil
Thorsen, gift d. 30.03.1968 med Inga Nielsen, husmor, født d. 20.08.1945, datter af
Grethe og Jens Peder Nielsen. Parret har børnene: Rannveig, født d. 09.03.1971,
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Kathleen, født d. 11.11.1975 og
Jens, født d. 19.05.1977.
Henning W. Thorsen var på Næsgaard Agerbrugsskole i 1963/64
og han sidder i Landboforeningen
Bestyrelse. Han overtog ejendom
men d. 30.12.1985 efter Born
holms Landøkonomiske Forening.
Ejendomsskyld 6.100.000. Areal
118 ha., heraf 18 ha. skov. Der
er forpagtet 40 ha.
Stuehuset er opført i 1940 og
gennemgik restaurering i 1975, svinestald er opført i 1940 og nye stalde er tilføjet i
1975, maskinhus er opført i 1940, gastæt silo i 1975 og der er ajlebeholder. Besæt
ningen består af 250 årssøer og der sælges 1.500 smågrise og leveres 1.500 slagtesvin
om året, desuden er der en avlsbesætninge med opformering. Planteproduktionens af
grøder er raps, hvede og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og oliefyr. Der er
ansat 1 førstemand samt 4 medhjælpere og man benytter lidt maskinstation.
TORPEVEJ 1, "ST. KNUDEGAARD", 3790 HASLE.
FRANK JENSEN, gårdejer, omtales under Bedegadevej 44.
Areal 55 ha., heraf 19 ha. skov, eng og mose. I 1989 blev bygningerne solgt fra.
F.J. ejer og driver desuden "St. Muregaard", Bedegadevej 44, Klemensker.
TORPEVEJ 2, "LILLE KNUDGAARD", 3790 HASLE.
AAGE HANSEN, gårdejer, født d. 11.03.1923, søn af Otto Hansen, gift i 1945 med
Karen Kristensen, død i 1988. Parret har børnene: Bent, født d. 19.08.1946, Ebbe, født
d. 18.06.1948 og Flemming, født d. 22.09.1951.
AA.H. overtog ejendommen i 1947 efter sin far.
Ejendomsskyld 760.000. Areal 20,2 ha., heraf tilkøbt 4,5 ha. og der er 0,55 ha. mose.
Stuehuset er opført før 1900 og gennemgik restaurering i 1921 og er siden løbende
restaureret, kvægstald er opført ca. 1920 og gennemgik ændring til grisestald i 1969
og der er 2 ajlebeholdere. Besætningen består af 8 årssøer og der sælges ca. 100 små
grise om året. Planteproduktionens afgrøder er hvede. Der er 1 traktor, plansilo og
loft for kornopbevaring og brændefyr. Man benytter maskinstation i høst.

TORPEVEJ 20, "ROSENLUND",
3790 HASLE.
GUNNAR MARKER, gårdejer,
født d. 16.02.1916, søn af Karl
Marker, gift d. 27.03.1948 med
Grethe Andersen, født d. 15.02.
1928, datter af Alfred Andersen.
Parret har børnene: Jørn Ole,
født d. 16.12.1950 og Marianne,
født d. 16.07.1956.
G.M. overtog ejendommen d. 10.
03.1948 efter Anton Pedersen.
Matr. nr. 31cd. Ejendomsskyld 430.000. Areal 10,7 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1942 og er gennemrestaureret indvendig, 1 længe er opført i
1942, 1 længe i 1953, lade ca. 1910, maskinhus i 1958 og der er ajlebeholder. Der er 1
traktor, loft for opbevaring af korn samt combifyr.
UDMARKSVEJ 14, "GRØNBJERGSMINDE", RUTSKER, 3790 HASLE.
ERIK GRØNBJERG FENNE, gårdejer, født d. 31.03.1926, søn af Henriette og Theodor
Fenne, gift d. 04.12.1948 med Dagny Elisabeth Madsen, født d. 16.12.1923, datter af
Agnes og Emanuel Madsen. Parret har børnene: Britta Elisa, født d. 03.06.1950, Ruth
Maja, født d. 20.05.1954 og Hans Peter, født d. 25.06.1957.
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01.09.1954 efter sin far.
Ejendomsskyld 770.000. Areal 14,2 ha., heraf tilkøbt ca. 5 ha. Der er forpagtet ca. 8
ha.
Stuehuset er opført i 1873 og der er tilbygget i 1955, kvægstald er opført i 1890 og
der blev renoveret og tilbygget i 1958, ny stald er opført i 1964, lade og maskinhus er
opført i 1985 og der er ajlebeholder. Driftsformen er planteavl med afgrøder af byg,
hvede, raps, rajgræs og ærter. Der er 1 traktor, plansilo, korntørreri med kold og
varm luft og combifyr. Man benytter maskinstation til høst og gødning.

VANG 10, "K30LLERGAARD",
RUTSKER, 3790 HASLE.
HOLGER ANKER KOFOD, gård
ejer, født d. 09.11.1956, søn af
Mille og Paul Kofod, gift d. 09.
06.1990 med Iris Sode Viborg,
datter af Grethe og Henry Vi
borg.
I.S.K. er agronom fra Den Kgl.
Veterinær- og Landbohøjskole og
arbejder som svineavlskonsulent
på Bornholms Landøkonomiske
Forening.
H.A.K. har driftslederuddannelse fra Lyngby Landbrugsskole og han arbejder som
landpostbud ved Hasle Postkontor. Han overtog ejendommen, der har været i slægtens
eje i 3 generationer, d. 01.05.1987 efter sine forældre. Gennem 25 år har der været
tradition for bondegårdsferie og traditionen med ferieophold på gården fortsætter.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 54 ha., heraf frasolgt 5 ha. til byggegrunde og der er
5 ha. skov og eng.
Stuehuset er opført i 1775 og løbende restaureret, kvæg- og svinestald er opført i
1775 og maskinhus i 1976. Besætningen består af 7 års ammekøer, 4 ungdyr og 5 slagtekalve af bl. race, desuden 2 Frederiksborgheste samt mindre bestand af æglæggende
høner. Planteproduktionens afgrø
der er fremavlskorn, maltbyg,
frø, lucerne, raps og ærter. Der
er 4 traktorer, 1 mejetærsker,
plansilo, korntørreri med kold og
varm luft og brænde- og oliefyr.
Man benytter lidt maskinstation
og i perioder medhjælper.
Ud over denne gård ejes og dri
ves: "Hullegaard", Vang 1, Hasle.

YPPERNEMØLLEVE3 10, "FRI
GAARD", NYKER, 3700 RØNNE.
MOGENS FRIGAARD, gårdejer,
født d. 13.07.1941, søn af Karen
og Poul Frigaard, gift d. 27.10.
1973 med Helen Lund, defektri
ce, født d. 16.06.1944, datter af
Tove og Svend Lund. Parret har
børnene: Claus, født d. 28.07.1967,
Anne, født d. 04.03.1975 og Dor
the, født d. 06.10.1979.
M.F. var på Lyngby Landbrugs
skole i 1963/64. Han er repræstentant i Landboforeningen og driver lidt maskinstation.
Ejendommen, der har været i slægtens eje siden 1770, blev overtaget d. 01.07.1967
efter hans far.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 35 ha., heraf 1 ha. skov og eng. Der er forpagtet 27,5
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ha. Stuehuset er opført i 1770 og gennemrestaureret, kvægstald er opført i 1940,
svinestalde med udmugning og automatisk fodring, er opført i 1970 og i 1980, maskin
hus i 1975 og der er ajlebeholder. Besætningen består af 40 årssøer og der sælges 850
smågrise om året. Der er 1 hest. Planteproduktionens afgrøder er vår- og vinterbyg,
græsfrø, vinterraps og hvede. Der er 3 traktorer, 4 tårnsiloer, plansilo, plan- og
portionstørreri, halmfyr fra 1981 og oliefyr. Man benytter maskinstation i høst og
husbondafløsning.
ÆGGEBJERGVEJ 6, "EGELY",
3782 KLEMENSKER.
HENNING KRISTIAN HANSEN,
gårdejer, født d. 11.12.1938, søn
af Ingeborg og Edvard Hansen,
gift d. 09.05.1964 med Anne Ma
rie Vesth Hansen, født d. 06.09.
1937, datter af Ragnhild og Hans
Andreas Hansen.
H.K.H. var på Lyngby Landbrugs
skole i 1961/62. Han er formand
for den Lokale Husmandsforening
Samvirkende Planteavlsudvalg og bestyrelsesmedlem i B.A.F.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 27,5 ha., heraf tilkøbt 19 ha., og der er 1,1 ha. skov.
Der er forpagtet 13 ha.
Stuehuset er opført før 1900 og gennemgik restaurering i tiden 1966 til 1980, kvæg
stald er opført i 1955 og blev ændret til grisestald i 1973, svinestald med automatisk
udmugning er opført i 1973, lade og maskinhus i 1975/76 og der er gylletank fra 1991.
Besætningen består af 38 årssøer og der leveres 600 slagtesvin om året. Planteavlen
består af vinterbyg, raps, hvede og rajgræs. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plan
silo, korntørreri med varm og kold luft samt halmfyr fra 1986. Man benytter lidt
maskinstation.
ÅBYVEJ 3, "HOLMEGAARD",
NYKER, 3700 RØNNE.
LISSI MULLER HERRON, gård
ejer, født d. 04.07.1945, datter
af Thyra og Ove Nielsen, gift d.
17.05.1974 med David E. Herron,
advokat, født d. 23.06.1939, søn
af Loretta og Edward Herron.
Parret har børnene: Dan Valde
mar, født d. 13.08.1977 og Mark
Albert, født d. 23.07.1981.
L.M.H. er tresproglig korrespon
dent. Hun overtog ejendommen d. 01.01.1981 efter sine forældre.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 30 ha., 27 ha. er bortforpagtet.
Stuehuset er opført ca. 1770/1920 og gennemgik restaurering i 1981/83, og der er
kvæg- og svinestald.

ÅBYVEJ 10, "AABYGAARD", NY
KER, 3700 RØNNE.
JØRGEN KOFOED RIIS, gård
ejer, født d. 25.09.1942, søn af
Inger og Eigil V. Riis, gift d.
08.03.1969 med Bente Juul Han
sen, kontorassistent, født d. 28.
11.1938, datter af Jonna Inger og
Arne Juul Hansen. Parret har
sønnen Niels Jørgen, født d. 16.
07.1969.
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J.K.R. er registreret revisor og har været på Tune Landbrugsskole i 1963. Han overtog
ejendommen, som har været i slægtens eje siden 1807, d. 01.08.1966 fra sin far
Areal 72 ha., heraf 2 ha. skov, åløb og have.
Stuehuset er opført i 1852 og løbende restaureret. Avlsbygningerne er alle fra før
1840 og står i dag tomme, derudover er der et maskinhus opført i 1974. Planteproduk
tionens afgrøder er hvede, byg, raps, ærter, rajgræs og lucerne. Der er 2 traktorer, 1
mejetærsker, tårnsilo, gennemløbstørreri og halmfyr. Maskinstation bruges til skårlæg
ning og halmpresning.
ÅBYVEJ 16, "BUKKEGÅRD",
NYKER, 3700 RØNNE.
HELGA RØMER, gårdejer, født
d. 07.07.1910, gift d. 18.12.1929
med Axel Rømer, født d. 22.09.
1905, død i 1944. Parret har 5
døtre.
Ejendommen, som har været i
slægtens eje siden 1862, blev
overtaget d. 18.12.1929 fra Axel
Rømer.
Ejendomsskyld 2.100.000. Areal

51 ha., heraf 1,8 ha. marginaljord.
Der er maskinhus og 2 traktorer. Gården drives udelukkende med planteavl ved hjælp
fra maskinstation.
ÅGÅRDSVEJ 36, "BODILS MIN
DE", KLEMENSKER, 3700 RØN
NE.
HOLGER GERT SØRENSEN,
gårdejer, født d. 11.10.1948, søn
af Frede Sørensen, gift d. 10.07.
1976 med Lissi Jensen, født d.
10.07.1955, datter af Villy Jen
sen. Parret har børnene: Ulrik,
født d. 21.04.1976, Martin, født
d. 29.11.1978 og Anne Mari, født
d. 16.09.1984.
H.G.S. var på Dalum Landbrugsskole i 1969/70. Han overtog ejendommen d. 01.11.1979. Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 47,4 ha.
Stuehuset er opført i 1940'erne og er løbende restaureret, kvægstalde er opført i
1920/30, 1 stald, 1 ungdyrsstald og foderhus i 1978 og gylletank fra 1979, maskinhuset
er i den gamle lade. Besætningen består af 70 årskøer, 70 ungdyr og 40 slagtekalve af
racen SDM og RDM. Planteproduktionens afgrøder er græs, roer, majs, hvede og byg.
Der er 2 traktorer, roeoptager, plansilo, korntørreri med varm og kold luft og oliefyr.
Man benytter maskinstation i høst og der benyttes lidt medhjælp.

ÅGÅRDSVEJ 37, "NYHOLM",
KLEMENSKER, 3700 RØNNE.
JUDITH RIIS, gårdejer, født d.
15.02.1920, datter af Niels Wil
liam Riis, gift d. 15.11.1938 med
Laurits Peter Olsen, født d. 11.
05.1910, død i 1984, søn af Niko
laj G. Olsen. Parret har børnene:
Kurt, født d. 21.01.1939, Inge,
født d. 14.08.1943, Lene, født d.
08.11.1955 og Kell, født d. 02.
07.1966.
L.P.O. var på Hillerød Højskole i 1934/35 og han var i bestyrelsen for Nyker Mejeri.
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Matr. nr. 57h. Ejendomsskyld 840.000. Areal 22 ha., heraf tilkøbt 6,6 ha. Jorden er
bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1909 og løbende restaureret, kvægstald er opført i 1909 og der
er tilbygget i 1953, lade er opført i 1909, maskinhus i 1953 og der er ajlebeholder.
Besætningen består af 20 slagtesvin. Der er 1 traktor, loft for opbevaring af korn og
oliefyr.

ÅRSBALLE BY 45, "ØSTERVANG", ÅRSBALLE, 3700 RØNNE.
LEIF FREDE FOLKMANN, gårdejer, født d. 09.02.1942, søn af Else og Otto Jørgen
Folkmann.
L.F.F. overtog ejendommen, der har været i slægtens eje i 3 generationer, d.
01.01.1978 efter sine forældre. Ejendomsskyld 660.000. Areal 17 ha., heraf 5,5 ha
skov.
Stuehuset er opført i 1956 og løbende restaureret, kvægstald er opført før 1800 og
indvendig restaureret i 1935 og svinesætald er restaureret indvendig i 1987, lade er
opført i 1987 og der er ajlebeholder og indendørs køresilo. Besætningen består af 15
årskøer, 15 ungdyr og 6 slagtekalve af bl. race, 2 årssøer og der leveres ca. 30 slagtesvin om året, og der er 4 heste af racen Dansk Varmblod. Planteavlen består af
roer, græs og byg. Der er 1 traktor, 1 roeoptager, loft for opbevaring af korn og flis
fyr fra 1981. Man benytter maskinstation i høst, til roer og gyllekørsel.

ÅRSBALLEVEJ 2, "TROMMEREGÅRD", 3782 KLEMENSKER.
KELL MICHAEL RIIS OLSEN,
gårdejer/landbrugsmedhjælper,
født d. 02.07.1966, søn af Judith
og Laurits Olsen, gift d. 29.04.1989
med Henriette Gordon Andersen,
butiksassistent, født d. 07.05.
1970, datter af Kirsten og Bjarne
Gordon Andersen.
K.M.R.O. har været på Sydsjæl
lands Landbrugsskole i Lundby i
1984/85 og på Høng Landbrugsskole i 1987/88. Han overtog ejendommen d. 01.04.1989
fra Margith og Mogens Stender.
Matr.nr. 55a og 55e. Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 35,8 ha., heraf ca. 2 ha. skov.
Der er forpagtet 17,8 ha. på forældrenes ejendom Nyholm.
Stuehuset er opført i 1958 efter brand, desuden er der ældre svinestald samt lade/maskinhus opført i 1953. Planteproduktionens afgrøder er hvede, byg, raps, ærter og
lucerne. Der er 1 traktor og almindelige landbrugsmaskiner.
ÅRSBALLEVEJ 22, "ASSERGAARD", 3700 RØNNE.
KNUD HOLM, gårdejer, født d.
07.09.1926, søn af Manna og
Jens Holm, gift d. 21.05.1954
med Birgit Munch, født d.
18.01.1930, datter af Ellen og
Herman Munch. Parret har bør
nene: Carsten, født d. 12.06.1955
og Jens Ove, født d. 12.03.1957.
K.H. var på Lyngby Landbrugs
skole i 1948/49 og han er i Kle
mensker Menighedsråd. Han overtog ejendommen d. 01.05.1952 efter sine forældre.
Ejendomsskyld 980.000. Areal 16,6 ha., heraf 0,5 ha. skov. Der er forpagtet 11 ha.
Stuehuset er opført ca. 1850 og gennemgik restaurering i 1919 og blev pålagt nyt tag
i 1984, kvægstalde er opført ca. 1850 og i 1915, svinestalde er opført ca. 1850 og i
1915 og ny længe og udmugningsanlæg er opført i 1974, maskinhus i 1979 og der er
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ajlebeholder. Besætningen består af 28 årssøer og der leveres ca. 500 slagtesvin om
året. Planteavlen er raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 5 tårnsiloer, korntørreri
med kold og varm luft, halmfyr fra 1980 og der er oliefyr. Man benytter Idit maskin
station.

ÅRSBALLEVE3 26, "ALDERSRO",
3700 RØNNE.
HENRY KOFOED K30LLER,
gårdejer, født d. 14.09.1935, søn
af Anne og Peter Andreas Kjøl
ler, samlever med Edith Edora
Hansen, født d. 13.04.1920, dat
ter af Eva og Ido Thorsen.
H.K.K. overtog ejendommen, d.
14.09.1955 efter sine forældre.
Ejendomsskyld 460.000. Areal 9,8
ha., heraf tilkøbt 4,4 ha. Der er
forpagtet 11 ha.
Stuehuset er opført ca. 1908 og gennemgik restaurering i 1988, kvægstald er opført i
1908 og blev i 1967 ændret til grisestald, der er tilbygget til svinestald i 1958 og der
er gi. maskinhus. Driftsformen er planteavl med afgrøder af raps, byg og hvede. Der
er 2 traktorer, 1 mejetærsker, loft for opbevaring af korn samt combifyr. Man be
nytter maskinstation til raps og skårlægning.

ÅRSBALLEVE3 37, "PIBEREGAARD", 3700 RØNNE.
SUSANNE ERIKSEN/KELD PEDERSEN, gårdejere.
S.E. er født d. 01.03.1959 og frisørmester.
K.P. er født d. 20.01.1961 og lagerformand.
Parret overtog ejendommen d. 01.06.1991 efter Irene Mortensen.
Areal 25 ha., heraf 10 ha. med anden beplantning og der er bortforpagtet 15 ha.
Stuehuset er opført i 1982 og svinestald i 1976.
Der er 2 traktorer på gården.
ÅRSBALLEVE3 57, "SOFIENDAL",
3700 RØNNE.
ERLING GRAVERS NIELSEN,
gårdejer, født d. 26.12.1936, gift
d. 09.08.1969 med Ulla Sejer,
konsulent, født d. 08.08.1939.
Parret har børnene: Anna, født
d. 10.02.1965 og Heidi, født d.
19.05.1972.
E.G.N. var på Dalum Landbrugs
skole i 1958/59. Han overtog
ejendommen d. 01.05.1964 efter
sin far. Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 30 ha., heraf tilkøbt 5,5 ha. og der er 2,7 ha.
skov. Stuehuset er opført i 1943, svinestalde i 1900 og i 1972, maskinhus i 1977 og der
er ajlebeholder fra 1947. Besætningen består af 27 årssøer og der leveres 150 slagte
svin om året. Planteavlen er raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, korn
tørreri med varm luft og combifyr. Man benytter lidt maskinstation.
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BJERREGÅRDSVEJEN 2, BODILSKER, 3730 NEXØ.
JAN ERIK DAHL, avlsbruger, født d. 02.05.1955, søn af Gunhild og Frode Dahl, gift
d. 21.01.1989 med Lene Maegaard, assistent, født d. 23.11.1963, datter af Bodil
Margrethe og Jørn Olaf Maegaard. Parret har børnene: Frank, født d. 18.07.1988, og
Camilla, født d. 08.12.1989.
J.E.D. er fuldmægtig ved Nexø Kommune og har siden 1986 været i bestyrelsen for
Bornholms Travselskab, nu som kasserer. Han overtog ejendommen d. 01.06.1984 fra
Agnes og Ejner Christoffersen.
Matr. nr. 24 m.fl. Ejendomskyld 450.000. Areal 2,6 ha., heraf tilkøbt 1,1 ha.
Stuehuset er opført i 1902 og løbende restaureret, kvæg- og svinestald er opført i
1902, hestestald i 1984 og garage 1962. Gårdens besætning er på 5 travheste.
BJERREGÅRDSVEJEN 4, "LANDLYST", BODILSKER, 3730 NEXØ.
JOHANNES JØRGENSEN, avlsbruger, født d. 13.02.1906, søn af Bolette Karoline Kir
stine og Peter Antoni Jørgensen, gift d. 30.09.1930 med Margrethe Jensen, født d.
25.01.1907, datter af Anne Margrethe og Carl Mathias Jensen. Parret har børnene:
Bodil Margrethe, født d. 26.01.1934, og Hans Otto, født d. 02.04.1938.
J.J. har været på Hoptorp Højskole, han er formand for Bodilsker Brugsforening. Han
overtog ejendommen d. 01.03.1961 fra sin svigersøn, Jørn Olaf Maegaard.
Matr.nr. 3b m.fl. Ejendomsskyld 460.000. Areal 7,3 ha., der er frasolgt 1 ha. Jorden er
bortforpagtet.
Stuehuset er opført omkring 1905, hestestald og lade omkring 1850.

BJERREGÅRDSVEJEN 6, "SØN
DRE BJERREGÅRD", BODILSKER,
3730 NEXØ.
KARL DRUD, gårdejer, født d.
03.01.1932, søn af Anna Kristine
Dorthea og Robert Christian
Drud, gift d. 27.12.1961 med An
na Petersen, født d. 22.06.1931,
datter af Astrid Mary og Holger
Pedersen.
A.P. har været på Odense Semi
narium.
K.D. har været på Bornholms Højskole i 1951/52 og har været i bestyrelsen for Bodil
sker Brugsforening og Bodilsker Jagtforening, han er nu i bestyrelsen for Bornholms
Højskoles Elevforening. Han overtog ejendommen d. 01.10.1961 fra Karl Edward Marcker. Matr.nr. 23a m.fl. Ejendomsskyld 740.000. Areal 22,7 ha., heraf 3,6 ha. skov.
Der er tilkøbt 2 ha. og forpagtet 6 ha. "Søndre Bjerregård" er 16. selvejergård i
Bodilsker Sogn og man ejer en del af Grydet. Det menes at gården er fra omkring
1660.
Stuehuset er opført i 1908 og løbende restaureret, garage og lo er fra ca. 1860,
hestestald og lade 1907 samt maskinhus 1982. Gården drives udelukkende med plan
teproduktion bestående af raps, hvede og byg. Der er 1 traktor og brændefyr. Maskin
station bruges til en del af markarbejdet.
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BJERREGÅRDSVEJEN 8, "NOR
DRE BJERREG AARD", BODIL
SKER, 3730 NEXØ.
JØRN OLAF MAEGAARD, gård
ejer, født d. 04.04.1931, søn af
Gunhild og Kaj Maegaard, gift d.
03.10.1956 med Bodil Margrethe
Jørgensen, født d. 26.01.1934,
datter af Margrethe og Johannes
Jørgensen. Parret har børnene:
Steen, født d. 26.12.1959, Tina,
født d. 22.02.1962, samt tvillin
gerne Claus og Lene, født d. 23.11.1963.
B.M.J. har været på Snoghøj Idrætshøjskole.
J.O.M. har været på Tune Landbrugsskole, på Gerlev Idrætshøjskole og været formand
for Bornholms Amts Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforening i perioden 1970-90. Han
overtog ejendommen d. 01.03.1961 fra sine svigerforældre, nuværende ejer er 15. ge
neration på gården, som har været i slægtens eje siden 1662. "Nordre Bjerregård" er
15. selvejergård i Bodilsker Sogn og iflg. gårdstavlen var ejendommen en tid anvendt
som præstebolig, men ikke ejet af kirken.
Matr.nr. 22a m.fl. Ejendomsskyld 770.000. Areal 33,2 ha., heraf 4,4 ha. skov og 0,5
ha. eng. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1903 og moderniseret i tiden 1967-81. Svinestald opført i 1905,
kvægstald og lade fra omkring 1650 er under nedrivning. På gården er der 1 traktor.

BRANDSGÅRDSVEJEN 2, "ENG
HØJ", POULSKER, 3730 NEXØ.
OVE HANSEN, gårdejer, født d.
17.03.1917, søn af Hansine Kri
stine Severine og Johannes Han
sen, gift d. 11.10.1944, med Gun
hild Jensen, født d. 19.12.1918,
datter af Frida Margrethe Ka
thrine og Johannes Mathias Jen
sen. Parret har børnene: Ketty,
og Katrine, født d. 04.08.1947
og Ejvind, født d. 15.12.1955.
O.H. overtog ejendommen, der har været i slægtens eje siden 1918, d. 01.10.1944,
efter sine forældre.
Matr. nr. Id. Ejendomsskyld 410.000. Areal 7,2 ha.
Stuehus, kvægstald og svinestald er opført i 1870, lade i 1908 og maskinhus i 1909.
Besætningen består af 8 årskøer, 3 ungdyr og 4 slagtekalve af racen RDM og 2 års
søer og ca. 45 slagtesvin. Planteavlen bruges til foder. Der er 1 traktor og man
benytter lidt maskinstation.
BRANDSGÅRDSVEJEN 4, "DALS
HØJ", POULSKER, 3730 NEXØ.
FINN CARSTEN JENSEN, gård
ejer, født d. 20.12.1933, søn af
Magdalene og Henrik Emil Jen
sen, gift d. 14.10.1961 med Dorris Marie Kjøller, født d. 07.01.
1943, datter af Anna Kristine og
Oluf Hansen Kjøller. Parret har
børnene: Kurt Allan, født d. 12.
09.1962, Jens Preben, født d.
09.02.1965 og Lasse Carsten,
født d. 30.08.1987.
F.C.J. overtog ejendommen d. 01.05.1970 efter John Kofoed Riis.
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er lejet 5 ha. jord.
Stuehuset er opført i 1920 og løbende restaureret, kvægstalde er opført i 1911, i 1935,
i 1940 og i 1982, lade og maskinhus i 1978 og foderhus i 1982. Besætningen består af
80 årskøer, 82 ungdyr og 14 slagtekalve af blandet race 1 års ammeko samt 2 tyre.
Planteproduktionens afgrøder er raps. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, udmugnings
anlæg og rørmalkeanlæg. Man benytter fremmed arbejdskraft.
Ud over denne gård ejes og drives "Vennerslyst", Mejerigaden 2, Stenseby, 3730 Nexø.
F.C.J. overtog ejendommen d. 01.01.1991 efter Villy Troelsen.
Matr. nr. 5b. Ejendomsskyld 480.000. Areal 8,5 ha.
BRANDSGÅRDSVEJEN 5, "GRAVEREGAARD", POULSKER, 3730
NEXØ.
KURT ALLAN OG JENS PREBEN
JENSEN, gårdejere.
K.A.J. er født d. 12.09.1962.
J.P.J. er født d. 09.02.1965. Beg
ge er sønner af Dorris Marie og
Finn Carsten Jensen.
K.A.J. er gift med Jane Chri
stensen, født d. 06.05.1964 og
datter af Lykke Irene og Poul
Winther Christensen. Parret har børnene: Anja Katrine født d. 14.08.1985, Ellis Marie
født d. 24.02.1988 og Henrik Emil født d. 15.07.1989.
J.J. er landbrugsmedhjælper.
K.A.J. var på Try Landboskole i 1979/80.
Brødrene overtog ejendommen d. 15.11.1988 efter Kaj Christian Pedersen.
Matr. nr. 55a. Ejendomsskyld 900.000. Areal 22,8 ha. Der er forpagtet 86 ha.
Stuehuset er opført i 1883 og løbende restaureret, kvægstalde er opført i 1850 og i
1915, den ældste bygning er under modernisering, lade er opført i 1850 og maskinhus i
1915. Besætningen består af 91
årskøer, 45 ungdyr og 100 slagte
kalve af racen SDM og bl. race.
Planteproduktionens afgrøder er
hvede, raps og havre. Der er 5
traktorer og halvpart i mejetær
sker. Markarbejdet foretages i
fællesskab med forældrene.
Brødrene ejer og driver også
"Gammeltoft", matr. nr. 55b. på
4,7 ha. og ejendomsskyld 420.000.
Disse ejendomme sammenlægges
p.t.
BRANDSGÅRDSVEJEN 13, "KOFOEDMINDE", POULSKER, 3730
NEXØ.
ERIK OLAF OLSEN, gårdejer,
født d. 04.03.1925, søn af Emma
Albatine og Thorvald Jenssenius
Olsen, gift d. 28.1 1.1947 med
Hedvig Agnethe Hansen, pakker
ske, født d. 02.11.1928, datter af
Astrid Kerstine og Thorvald Bur
kald. Parret har børnene: Kjeld
Reinhold, født d. 18.04.1948,
Minna Birgitte, født d. 06.09.1951, Karen Louise, født d. 14.05.1953, og Hanne
Charlotte, født d. 01.10.1960.
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E.O.O. overtog slægtsgården d. 01.12.1958 efter sine forældre.
Matr. nr. 3k m.fl. Ejendomsskyld 480.000. Areal 6,6 ha. Der er bortforpagtet 5,5 ha.
Oprindelig lå ejendommen ca. 200 m. sydligere end i dag.
Stuehuset er opført i 1898 og der er løbende om- og tilbygget samt sket restaurering,
kvægstald og svinestald er opført i 1898 og er løbende moderniseret og laden er op
ført i 1952. Siden 1982 har der ikke været drevet landbrug på ejendommen og jorden
er bortforpagtet.
BRANDSGÅRDSVEJEN 17, "NØRREGAARD", POULSKER, 3730
NEXØ.
PETER WIBE KOØLLER, gårdejer,
født d. 24.10.1957, søn af Marie
og Anker Wibe Kjøller.
P.W.K. er landbrugsmedhjælper
og har været på Kærhave Land
brugsskole i 1975/76 og på Lyng
by Landbrugsskole i 1979/80. Han
overtog ejendommen, der har væ
ret i slægtens eje i 6 generatio
ner, d. 01.06.1986 efter sine for ældre. I 1868 brændte gården under tordenvejr ved
lynnedslag.
Matr. nr. 3a m.fl. Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 25,7 ha.
Stuehuset er opført i 1868 og er gennemrestaureret, kvægstald, svinestald, hestestald,
lade og maskinhus er opført i 1868 og alle bygninger har gennemgået restaurering. Be
sætningen består af 25 årssøer og der leveres ca. 80 slagtesvin om året, resten af
smågrisene sælges. Planteproduktionens afgrøder er raps, hvede og byg. Der er 1 trak
tor, eenkornssåmaskine, tårnsilo og korntørreri med varm og kold luft.

BRANDSGÅRDSVEJEN 23,
"BRANDSGAARD", BODILSKER,
3730 NEXØ.
KNUD SONNE JACOBSEN, gård
ejer, født d. 10.02.1935, søn af
Kristine og Vilhelm Peter Jacob
sen, gift d. 21.06.1969 med Inger
Marie Louise Kofoed, født d. 05.
02.1936, datter af Ellen Louise
og Thorvald Anker Kofoed. Par
ret har børnene: Niels Peter,
født d. 10.05.1970, og Jeppe,
født d. 04.05.1972.
K.S.J. har været på Bornholms Højskole i 1954, på Breidablik Højskole i 1959 og på
Tune Landbrugsskole i 1960/61. Han overtog ejendommen d. 01.04.1969 efter Henry
Hansen.
Matr. nr. 41a. Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 61,9 ha. Der er forpagtet 10 ha. Ud
over denne matr. ejer K.S.J. også matr. nr. 36e på 0,2 ha. skovareal.
Stuehuset er opført ca. 1800, kvægstald i 1900, denne undergik modernisering i
1978/79, svinestald er opført i 1900, udhus i 1800, garage, udhus og lade ca. 1900 og
maskinhus i 1968 hvor der blev tilbygget i 1980. Besætningen består af 33 årssøer og
der leveres ca. 450 slagtesvin om året, desuden er der 5 årsammekøer, 6 ungdyr og 2
slagtekalve af racen Hereford. Planteproduktionens afgrøder er raps og hvede. Der er
5 traktorer, 2 mejetærskere, udmugningsanlæg, plan- og tårnsilo, korntørreri med
varm og kold luft samt halmfyr.
Ud over denne gård ejes og drives "Aarsdalevang", Oksemyrevej 1, Årsdale.
K.S.J. overtog ejendommen d. 11.12.1965 efter sine forældre.
Matr. nr. 28b. m.fl. Ejendomsskyld 560.000. Areal 10,5 ha.
Der er stuehus, kvægstald, svinestald, hønsehus, lade og maskinhus og alle bygninger
er opført i 1900.
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HØJ", BODILSKER, 3730 NEXØ.
GUNNAR JOHANNES BECH,
gårdejer, født d. 25.09.1919, søn
af Ingeborg Krestine og Jens Ni
kolaj Bech, gift d. 25.05.1949
med Gunhild Oliva Munch, født
d. 03.04. 1927, datter af Maria
Margrethe og Emil Kofoed Munch.
Parret har børnene: Mogens, født
d. 28. 05.1950, Lis Irene, født d.
10.06. 1952, Lene Margrethe,
født 30.04.1958, Kirsten Agnethe, født d. 05.09.1960, og Inge Dorthe, født 19.10.1967.
G.O.B. var på Hoptrup Højskole i 1947.
G.J.B. var på Haslev Højskole i 1946/47 på den landbrugsfaglige linie, han er i besty
relsen for Venstre, i KFUM Bodilsker afdelingen og i Søndre Herreds Kreaturforsik
ring. Han overtog ejendommen, der har været i slægtens eje siden 1922, d. 01.12.1956
efter sine svigerforældre.
Matr. nr. 41k. Ejendomsskyld 530.000. Areal 11,7 ha. Der er bortforpagtet 10,5 ha.
Stuehuset er opført i 1910, det er løbende restaureret og der er tilbygget veranda i
1936, kvægstald, svinestald og maskinhus er opført i 1909 og laden i 1914. Besætnin
gen består af 2 årskøer, 2 ungdyr og 2 slagtekalve. Der er 2 traktorer og plansilo.
BUKKEVADSVEJEN 1, "RAABYGAARD", POULSKER, 3730
NEXØ.
OLE KOFOED RÅBYGÅRD,
gårdejer, født d. 21.03.1954, søn
af Elly Elise og Ejner Kofoed
Jensen, gift d. 04.04.1985 med
Birgitte Mortensen, kontorassistent,
født d. 05.08. 1959, datter af
Jonna og Vagn Erik Mortensen.
Parret har børnene: Kevin, født
d. 18.07.1982, og Mie, født d.
21.08.1987. O.K.R. er varmemester ved Nexø Halmværk og uddannet landbrugs maskinsmed. Han overtog ejendommen, der har været i slægtens eje siden 1662, d. 01.01.
1984 efter sine forældre. "Raabygaarden" er 3. selvejergård i Poulsker Sogn og kan
føres ejermæssigt tilbage til 1662.
Matr. nr. 5a m.fl. Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 37,6 ha.
Stuehuset er opført ca. 1850 og var oprindeligt bindingsværk men i 1956 blev den nord
lige væg totalt udskiftet, p.t. er der igen renovering igang, kvægstald, vestre længe,
hestestald og karlekammer er opført ca. 1780 og lade i 1905. Besætningen består af 1
års ammeko, 1 ungdyr og 1 slagtekalv af racen Charolais. Planteproduktionens af
grøder er hvede, raps, vinter- og vårbyg og frøgræs. Der er 4 traktorer, 1 mejetær
sker, plansilo, tårntørreri med kold luft og halmfyr.

BUKKEVADSVEJEN 4, "GRAMMEGAARD", POULSKER, 3730 NEXØ.
JØRN VANDAHL LARSEN, gårdejer, født d. 25.01.1952, søn af Noomi Vandahl og
Erik Johs. Larsen, gift d. 27.08.1978 med Anne Lise Hansen, rengøringsassistent, født
d. 03.01.1951, datter af Nina og Thomas Hansen. Parret har børnene: Thomas, født d.
25.02.1976, og Martin, født d. 24.07.1980.
J.V.L. overtog ejendommen d. 24.03.1981 efter Hans Olaf Koefoed.
Matr. nr. 4a m.fl. Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 23,6 ha. Der er forpagtet 6,5 ha.
Stuehuset er opført i 1800 og løbende restaureret, i årene 1981/82 gennemgik det en
gennemgribende modernisering, kvægstald er opført i 1925, svinestalde i 1800, i 1924,
i 1930, i 1951 og i 1977, halmlade er opført i 1990, lade i 1946, maskinhus i 1930 og
gylletank i 1978. Driftsformen er planteavl med afgrøder af rajgræs, raps, hvidkløver,
timothe, byg og hvede. Der er 2 traktorer, plansilo og korntørreri med kold luft.
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NIELS KOFOED BUHRKAL, avlsbruger, født d. 15.08.1956, søn af Solveig og Tage
Buhrkal, bor sammen med Lena Kof oed, butiksassistent, født d. 09.06.1961, datter af
Gitta og Jørgen Andreas Kofoed. Parret har børnene: Mads Kristian, født d.
20.03.1985, og Dennis, født d. 15.09.1987.
N.K.B. er gulvlægger. Han overtog gården d. 01.09.1988 fra sin morfar, Hans Kofoed.
Matr.nr. 240g. Ejendomsskyld 300.000. Areal 1,2 ha., heraf 0,6 ha. skov.
Stuehuset er total moderniseret indvendig i 1988-90. På gården er der 1 pony og 4
får.
DALEVEJEN 3, "KIRSELØKKE", BODILSKER, 3730 NEXØ.
SVEND OLE NIELSEN, avlsbruger/værkfører (mekaniker), født d. 10.07.1952, søn af
Nina og Carlo Nielsen, gift d. 22.08.1980 med Pernille Trihøj, butiksassistent, født d.
23.07.1960, datter af Noomi og Jørgen Trihøj. Parret har børnene: Ronni, født d.
20.10.1981, og Camilla, født d. 27.08.1983.
S.O.N. arbejder på Bilhuset i Nexø. Han overtog ejendommen d. 01.09.1980 fra sine
forældre, som købte den i 1943.
Matr.nr. 134 m.fl. Ejendomsskyld 460.000. Areal 11,6 ha.
Stuehuset er løbende restaureret, udbygget i 1967 og moderniseret i 1957 og 1967.
Kvægstalden er moderniseret i perioden 1950-1955 og desuden er der fyrrum. Gårdens
besætning er på 5 stk. fedekvæg med kalve og 1 tyr, alle af racen Hereford. Plan
teproduktionens afgrøder er byg, hvede og raps. Der er 1 traktor.

DALEVEJEN 5, "LILLE SKOV
LY", BODILSKER, 3730 NEXØ.
WILLY MORTEN CARLSEN HAN
SEN, gårdejer, født d. 25.05.1916,
søn af Petra Marie Krestine og
Karl Wilhelm Hansen, gift d. 10.
05.1940 med Eva Sørine Wridt,
født d. 23.07.1916, datter af Al
vilda Jørgine og Søren Kristian
Gustav Wridt. Parret har børne
ne: Alex, født d. 31.05.1940, Sø
ren Wilhelm, født d. 30.12.1941,
Carl Aage, født d. 19.01.1944, Bernt Leo, født d. 09.04.1946, Ellen Marie, født d.
28.04.1949, og Ulla Evy, født d. 07.11.1960.
E.S.H. har været på Bornholms Højskole i 1934 og på Nylars Søndergård Husholdnings
skole i 1936.
W.M.C.H. har været i bestyrelsen for Bodilsker Sogneråd, i Bodilsker Sygekasse, i
Bodilsker Brugs og i Bodilsker Jagtforening. Han overtog ejendommen d. 01.11.1940
efter Julius Hansen.
Matr. nr. 240aq m.fl. Ejendomsskyld 270.000. Areal 1,9 ha.
Stuehuset er opført i 1860 og løbende restaureret, kvægstald og s vinestald er opført i
1956 og lade og maskinhus i 1927. Besætningen består af 2 ungdyr. Der er 1 traktor.
DALEVEJEN 9, "SKOVFRYD",
BODILSKER, 3730 NEXØ.
JØRN HOLMM, gårdejer, født d.
29.06.1962, søn af Henrik Holmm,
samlever med Dorthe Pihl, pæda
gog, født d. 01.12.1964, datter
af Edel og Edvard Pihl. Parret
har sønnen Dennis Ebbe.
J.H. er smed og vildsvineopdrætter. Han overtog ejendommen d.
01.07.1984 efter Poul Myhre.
Ejendomsskyld 370.000. Areal
2,2 ha.
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Der er stuehus og svinestald. Besætningen består af 2 slagtekalve af racen Jersey og
5 vildsvin.Der er brændefyr på gården, hvor 1 skoledreng hjælper.
DEGNEBROVEJEN 6, "HINTSEGÅRD", 3740 SVANEKE.
JAKOB JENSEN, gårdejer, omtales under Dyndevej 11.
J.J. overtog ejendommen d. 01.07.1986 fra sin far. Den har været i slægtens eje
gennem ca. 500 år.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 38 ha., heraf ca. 10 ha. skov og eng.
To af gårdens længer brændte d. 05.05.1959, der blev opført nye med plads til 15 køer
og ca. 200 svin, desuden er der lade, kornsilo, tørreri og maskinhus. Planteproduktio
nens afgrøder er hvede, ærter, raps og græsfrø. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker,
plansilo, varm lufts tørreri og halmfyr.
J.J. ejer og driver desuden Degnebrovejen 14, 3740 Svaneke, og Dyndevej 11, 3751
Østermarie, Allinge-Gudhjem Kommune.
DEGNEBROVEJEN 12, "DYR
STENSHØJ", IBSKER, 3740 SVA
NEKE.
KAREN INGER PEDERSEN, hjemmehusmor, født d. 30.10.1959,
datter af Gunhild og Vagn E.
Nielsen, gift d. 30.10.1981 med
Ole Hjorth Pedersen, fiskeskipper,
født d. 06.11.1951, søn af Gudren
og Charlis Pedersen. Parret har
børnene: Annie, født d. 30.10.
1985, Kasper, født d. 07.06,1987,
Kristina, født d. 30.03.1990, og

Thomas, født d. 29.09.1991.
K.I.P. overtog ejendommen d. 15.08.1991 fra Lene og Jens Rom.
Matr.nr. 74 m.fl. Ejendomsskyld 950.000. Areal 11,5 ha.
Stuehuset er opført efter brand i 1978, hvor også svinestald og maskinhus blev opført.
Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af hvede og byg. Der er 1
traktor, plansilo og kold lufts tørreri.

DEGNEBROVEJEN 14, HIMMELHØJ, 3740 SVANEKE.
JAKOB JENSEN, gårdejer, omtales under Dyndevej 11, Østermarie, Allinge Gudhjem
Kommune.
J.J. overtog ejendommen d. 01.12.1982 fra Thorkild Munch.
Ejendomsskyld 530.000. Areal 11 ha.
Stuehuset er opført i 1900 og restaureret i 1982. Avlsbygningerne består af løsdrifts
stald til fedekvæg samt maskinhus. Gårdens besætning er på 7 årsammekøer, 6 ungdyr
og 7 slagtekalve af racen Hereford. Planteproduktionens afgrøder er hvede og ærter.
Der er 1 traktor.
J.J. ejer og driver desuden "Hintsegård", Degnebrovejen 6, Svaneke, og Dyndevej 11,
3751 Østermarie, Allinge-Gudhjem Kommune.
DUEODDEVEJ 1, "SKOVGAARD", POULSKER, 3730 NEXØ.
KARL OTTO ANDERSEN, gårdejer, født d. 01.10.1952, søn af Anna Elise og Poul
Anker Andersen, gift d. 13.04.1974 med Annette Due, børnehavepædagog, født d.
31.12.1950, datter af Else Elvira og Knud Alfred Due. Parret har børnene: Nicolaj,
født d. 08.05.1972, Charlotte, født d. 25.09.1974, Mathilde, født d. 05.06.1979, og
Kathinka, født d. 08.04.1983.
K.O.A. er kok. Han overtog ejendommen, der har været i slægtens eje i 2 generatio
ner, d. 01.08.1991 efter sine forældre.
Matr. nr. 45a. Ejendomsskyld 900.000. Areal 21,6 ha., heraf 1,9 ha. skov. På
ejendommens jorde er fundet en boplads, som menes at være fra ca. 250 år f. Kristi
fødsel.
Stuehuset er opført i 1872 og p.t. under modernisering, svinestald er opført i 1910 i
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heste. Planteproduktionens afgrøder er hvede og rug. Der er 1 traktor og korntørreri
med kold luft. Maskinstation benyttes efter behov.

DUEODDEVEJ 3, "LÆRKEGAARD",
POULSKER, 3730 NEXØ.
PREBEN MUNK, gårdejer født d.
21.09.1937, søn af Agnes og Val
demar Munk, gift d. 26.03.1975
med Jytte Knudsen, født d. 26.
04.1950, datter af Tove og Orla
Knudsen.
P.M. har haft 5 mdr.'s ophold på
Kærhave Landbrugsskole. Han
overtog ejendommen d. 01.03.1970
efter Ebba Hansen.
Matr. nr. 21a. Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 26,4 ha., heraf tilkøbt 1 ha. og der er
2,5 ha. krat. Der er lejet 3,9 ha.
Det oprindelige stuehus lå øst for nuværende stuehus og det skønnes at været fra slut
ningen af 1700-tallet. Nyt stuehus er opført i 1910 og gennemgik restaurering i 1975,
kvægstalde er opført i 1974 og i 1978, svinestald i 1958/59, vognport i 1880, lade i
1958/59, maskinhus i 1982, gylletank i 1987 og plansilo i 1984. Besætningen består af
40 årskøer 40/50 ungdyr og slagtekalvene sælges, racen er R.D.M. Der er 3 traktorer,
presser, udmugningsanlæg og rørmalkeanlæg.
DUEODDEVEJ 5, "NORDBAGGEGAARD", POULSKER, 3730
NEXØ.
LEIF MADSEN, gårdejer, født d.
06.04.1951, søn af Anne Margre
the og Ernst Madsen, gift d. 06.
04.1990 med Grethe Marie Peder
sen. født d. 05.05.1955, datter
af Esther Kirstine og Aage Pe
dersen. Parret har børnene: Le
ne, født d. 22.04.1980, Bodil,
født d. 20.02.1985, og Peter,
født d. 25.05.1991.
G.M.M. har været på Sorø Husholdningsskole i 1971 til 1975, hvor hun blev uddannet
køkkenleder.
L.M. var på Sydsjællands Landbrugsskole i 1968 og på Hammerum Landbrugsskole i
1972/73. Han overtog ejendommen, der har været i slægtens eje i 3 generationer, d.
31.12.1977 efter sine forældre.
Matr. nr. 22a m.fl. Ejendomsskyld 1.290.000. Areal 29 ha., heraf 2 ha. skov og plan
tage. Der er forpagtet 1 ha. I den tilskødede jord, hvor der i dag er skov og plantage,
er der fundet 17 gravsteder. Nationalmuseets arkæolog har foretaget udgravning om
kring 1955, denne arkæolog mente, at gravpladserne var ca. 4.000 år gamle.
Stuehuset er opført i 1857 og løbende restaureret, kvægstald er opført i 1927, svinestalde i 1925 og i 1978, den vestlige længe er opført i 1951, oprindeligt med heste
stald, garage og karlekammer, men i dag omdannet til kalvestald, garage og ferie
lejlighed og maskinhuset er opført i 1979. Besætningen består af 21 årskøer, 16 ungdyr
og 15 slagtekalve af racen RDM, og 20 årssøer med en leverance på ca. 300 slagte
svin årligt. Planteproduktionens afgrøder er raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker,
kornsilo og korntørreri med kold luft. Der er eget vandværk i stalden.
DUEODDEVEJ 6, "GL. GUBBEGAARD", 3730 NEXØ.
VERNER CHRISTOFFERSEN, gårdejer, født d. 28.01.1954, søn af Erna Anine og Hans
Anker Christoffersen.
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Verner Christoffersen er tømrer.
Han overtog ejendommen, der
har været i slægtens eje siden
1898, d. 01.08.1991 efter sine
forældre.
Matr. nr. 26a m.fl. Ejendomsskyld
820.000. Areal 25,7 ha., heraf
9,2 ha. fredet skov og krat. Land
brugsarealet er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1930, lader
i 1850 og i 1931 og maskinhus i
1987. Der er 1 traktor på går
den.
DUEODDEVEJ 7, "STAUNSGAARD", POULSKER, 3730 NEXØ.
ANDERS MUNCH, gårdejer, født d. 19.09.1960, søn af Edith og Hans Anker Munch,
gift d. 05.04.1986 med Helle Low Holm, boghandlermedhjælper, født d. 02.10.1959,
datter af Erna Margrethe og Ejner Jørgen Holm. Parret har sønnen, Thomas født d .07.01.1990.
A.M. er anlægsgartner. Han overtog ejendommen, der har været i slægtens eje siden
1912, d. 01.09.1986 efter sin farfar.
Matr. nr. 46a m.fl. Ejendomsskyld 930.000. Areal 25,8 ha., heraf 3 ha. krat og eng.
Stuehuset er opført i 1800 og løbende restaureret, kvægstald i 1898, denne er opført i
kampesten, svinestalde er opført i 1777 og i 1936, lade i 1877 og maskinhus i 1978.
Besætningen består af 4 årsammekøer, 4 ungdyr og 4 slagtekalve af racen Hereford.
Planteproduktionens afgrøder er hvede, raps, rajgræs og vårbyg. Af maskiner er der
alt tilhørende anlægsgartnervirksomhed.

DUEODDEVEJ 9, "BROGAARD", POULSKER, 3730 NEXØ.
VIGGO KOFOED MUNCH, gårdejer, født d. 07.05.1920, gift d. 18.09.1951 med Elin D.
Dam Ipsen, født d. 15.07.1925. Parret har børnene: Bolette, Helle, Per og Søren.
V.K.M. overtog ejendommen d. 01.01.1950.
Bygningerne er ca. 200 år gamle.
DYNDEBYVEJEN 1, "BAKKEGAARD", POULSKER, 3730
NEXØ.
SVEND OVE PEDERSEN, gård
ejer, født d. 29.09.1926, søn af
Karoline og Jens Emil Pedersen,
gift d. 06.10.1962 med Edith
Krestine Madsen, dagplejemor,
født d. 13.01. 1936, datter af
Lydia Margrethe og Ejner Kristi
an W. Madsen. Parret har børne
ne: Dorrit, født d. 03.07.1963,
Anders, født d. 19. 07.1964, Mette, født d. 08.08.1965, Torsten, født d. 06.04.1968,
Ann Krestin, født d. 20.05.1969, og Britt-Marie, født d. 16.06.1974.
/
S.O.P. var på Haslev Højskole i 1950/51 og på Høng Landbrugsskole i 1951/52, han er
lokal formand for Ungdomshjemmet Bækkely. Ejendommen, der har været i slægtens
eje siden 1697, blev overtaget d. 01.06.1954 efter hans forældre.
Matr. nr. 49a m.fl. Ejendomsskyld 970.000. Areal 20 ha., heraf tilkøbt 2,5 ha., og der
er 1,5 ha. naturområde i Rispebjerg Bakke. Der er forpagtet 1,5 ha.
Stuehuset er opført i 1873 og løbende restaureret, sidst med termoruder i 1989, kvæg
stald, svinestald og lade er genopført i 1873 efter brand og maskinhuset er opført i
1983 og der er foderhus. Besætningen består af 28 årskøer og 25 ungdyr af racen
RDM. Planteavlen er til eget brug og det overskydende af byg og hvere sælges. Der
er 3 traktorer, truck, plansilo og korntørreri med varm luft. Man benytter maskin
station.
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DYNDEBYVEJEN 2, "DYNDEBYGAARD", DYNDEBY, 3730 NEX0.
LEIF THUSEN FUNCH, gårdejer,
født d. 10.04.1923, søn af Marie
og Kristian Andreas Funch.
L.T.F. overtog ejendommen, der
har været i slægtens eje siden
1906, d. 01.04.1961 efter sine
forældre.
Matr. nr. 37c. Ejendomsskyld
890.000. Areal 15 ha.
Stuehuset er opført i 1905 og løbende restaureret, sidst med nye vinduer i 1981,
kvægstald, svinestald og lade er opført i 1965. Besætningen består af 6 årssøer og der
leveres 40 slagtesvin om året. Planteproduktionens afgrøder er raps, byg og hvede.
Der er 1 traktor.
DYNDEBYVE3EN 5, "SØNDRE
DYNDEBYGAARD", DYNDEBY,
3730 NEXØ.
THORKIL IPSEN, gårdejer, født
d. 17.07.1951, søn af Elise Han
signe og Erik Ipsen, gift d. 06.
04.1974 med Birgitte Koefoed,
afdelingsleder, født d. 21.08.1957,
datter af Inger og Poul Ancher
Kofoed. Parret har børnene: He
idi, født d. 22.07.1979, og Poul
Erik, født d. 20.01.1983
T.I. var på Høng Landbrugsskole i 1976/77 og han er i bestyrelsen for Kvægavlerfor
eningen. Han overtog ejendommen, der har været i slægtens eje siden 1912, d. 31.
12.1985 efter sine forældre.
Matr. nr. 36a. Ejendomsskyld 1.070.000. Areal 28,5 ha., heraf 0,5 ha. mose, 1 ha. skov
og 2,5 ha. fredet med blomster.
Stuehuset er genopført i 1931 efter brand og løbende restaureret, kvægstald, svine
stald, lade og maskinhus er ligeledes genopført i 1931 og der er køresilo. Besætningen
består af 35 årskøer, 70 ungdyr og 20 slagtekalve af racen RDM. Planteproduktionens
afgrøder er hvede og raps. Der er 2 traktorer og minilæsser.

DYNDEBYVE3EN 7, "SOMMERGAARD", POULSKER, 3730 NEX0.
KAI OLAF IPSEN, gårdejer, født
d. 31.03.1934, søn af Inger Kir
stine og Konrad Kristian Ipsen,
gift d. 08.03.1969 med Gunver
Larsen, født d. 05.01.1948, dat
ter af Sigrid og Ernst Ingemann
Larsen. Parret har børnene: Char
lotte, født d. 07.05.1970, Kjeld
Henrik, født d. 22.05.1972, og

Birgitte, født d. 14.03.1976.
G.I. er deltids ekspeditrice og hun var på Grundtvigs Højskole i 1967.
K.O.I. var på Rødding Højskole i 1953/54 og på Tune Landbrugsskole i 1956/57, han er
Green Keeper for Nexø Golfklub, oldermand i Poulsker Gildeslag og har været i Kom
munalbestyrelsen i Nexø Kommune i tiden 1978 til 1986. Han overtog ejendommen,
der har været i slægtens eje i 2 generationer, d. 28.08.1959 efter sine forældre.
Matr. nr. 35a. Ejendomsskyld 1.360.000. Areal 41,1 ha., heraf tilkøbt 2 ha. og der er 7
ha. skov og 1 ha. mose. Der er bortforpagtet 19,3 ha. til Nexø Golfklub.
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1825, svinestalde i 1850 og i 1973, garage i 1825, maskinhus i 1971, lade i 1982 denne
blev udvidet i 1989 og der er gastæt silo. Besætningen består af 1.300 slagtesvin på
årsbasis desuden er der 4 ponyer. Planteproduktionens afgrøder er raps og ærter samt
til opfodring. Der er 2 traktorer og flisfyr.
DØVREDALSVEJEN 3, BODILSKER, 3730 NEXØ.
SVEND ERIK GUDBERGSEN, gårdejer, født d. 23.10.1928, søn af Marie Vibra og Oluf
Johannes Gudbergsen, gift d. 20.10.1956 med Inge Hansen, født d. 02.05.1938, datter
af Margit Elisabeth og Alfred Julius Hansen. Parret har børnene: Jørn Ole, født d.
19.,04.958, Carsten, født d. 26.06.1960, Lene Elisabeth, født d. 30.05.1963, og Thomas,
født d. 23.06.1975.
S.E.G. var på Højskole i Hillerød i 1951/52. Han overtog ejendommen, der har været i
slægtens eje siden ca. 1911, d. 01.01.1954 efter sine forældre.
Matr. nr. 182a. Ejendomsskyld 600.000. Areal 11,4 ha., heraf tilkøbt 5,9 ha. og der er
3,1 ha. med krat og lyng.
Stuehuset er opført ca. 1850 og der blev tilbygget og moderniseret i 1978, kvægstald,
garage og svinestald er opført i 1850, svinestald i 1967 og laden i 1911. Driftsformen
er planteavl med afgrøder af byg og hvede. Der er 1 traktor.

DØVREDALSVEJEN 5, "MAR
THASMINDE", BODILSKER, 3730
NEXØ.
EDVARD PEDERSEN, gårdejer,
født d. 13.08.1926, søn af Annine
Krestine og Hans Godtfred Peder
sen, gift d. 15.02.1952 med Kir
sten Margrethe Andersen, født d.
08.03.1929, datter af Marie og
Kristian Andersen. Parret har
børnene: Jørn Karsten, født d.
29. 01.1953, Birthe Marie, født
d. 11.12.1954, Henning Birger, født d. 30.08.1958, og John Erik, født d. 10.09.1960.
E.P. overtog ejendommen d. 01.08.1963 efter Valdemar Hansen.
Matr. nr. 152 m.fl. Ejendomsskyld 210.000. Areal 4,8 ha., heraf 1,5 ha. klipper m.m.
Stuehuset er opført i 1750 og løbende restaureret og kvægstalde og svinestalde er
genopført i 1910/15.

ENGEGÅRDSVEJEN 2, "SVALEHØJ", BODILSKER, 3730 NEXØ.
ARNE SEERUP, gårdejer, født d. 13.11.1937, søn af Else Marie og Niels Christian
Seerup, gift d. 27.12.1959 med Ruth Marie Jacobsen, født d. 21.08.1939, datter af
Betty og Jens Andreas Jacobsen. Parret har børnene: Frank, født d. 28.08.1971, og
Lene, født d. 19.02.1973.
A.S. var i en periode Domsmand i Østre Landsret. Han overtog ejendommen d. 01.11.
1959 efter Thorvald Jørgensen. Den er i 1911 udstykket fra "St. Engegård".
Matr. nr. 37h. Ejendomsskyld 450.000. Areal 5,2 ha.
Stuehuset er opført i 1913 og løbende restaureret, ligeledes er kvægstald, svinestald
og hestestald opført i 1913. Driftsformen er planteavl med afgrøder af hvede og raps.
ENGEGÅRDSVEJEN 3, "TORNEGAARD", POULSKER, 3730 NEXØ.
NIELS ANKER WESTH FOLKMANN, gårdejer, født d. 10.11.1938, søn af Anna
Anthonia og og Carl Christian Folkmann, gift d. 05.07.1980 med Anette Damgaard
Hansen, hjemmehjælper, født d. 29.09.1945, datter af Catrina Maria Cecilia og
Charles Alexandre Damgaard Hansen. Parret har børnene: Lars, født d. 30.05.1973, og
Pia, født d. 03.02.1967.
N.A.W.F. var på Rødding Højskole i 1959/60 og på Tune Landbrugsskole i 1960/61.
Han overtog ejendommen, der har været i slægtens eje siden 1931, d. 01.07.1973 efter
sine forældre.
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Matr. nr. 44a m.fl. Ejendoms
skyld 1.000.000. Areal 21,4 ha.
"Tornegaard"s stuehus er opført
ca. 1780/90 og gennemgik restau
rering i 1980, svinestald er op
ført i 1801, 1902/03, 1937 og i
1985, maskinhus i 1976 og gylle
tank i 1982. Besætningen består
af 50 årssøer, hvorfra der sælges
150 smågrise og leveres 800 slag
tesvin om året. Planteproduktio
nens afgrøder er raps og ærter.
Der er 2 taktorer, plansilo og man benytter fremmed arbejdskraft efter behov.

ENGEGÅRDSVEJEN 4, "ST. ENGEGAARD", BODILSKER, 3730 NEXØ.
ARNE KOEFOD-HANSEN, gårdejer, født d. 29.04.1946, søn af Signe Agnethe og Jo
hannes Anker Hansen, gift d. 03.07.1975 med Inger Helene Strømgren, født d. 28.05.
1936, datter af Ida og Hermann Strømgren. Parret har børnene: Per, født d. 19.08.
1965, og Jens, født d. 24.12.1969.
A.K.H. er arbejdsmand. Han overtog slægtsgården d. 01.06.1985 efter sin far.
Ejendommen kan føres tilbage til 1651.
Matr. nr. 37a. Ejendomsskyld 840.000. Areal 21 ha.
Stuehuset er opført omkring 1800, i .1943 skete omfattende om- og tilbygning og siden
er det løbende restaureret, kvægstald, svinestald og maskinhus er opført i 1800,
hønsehus i 1900 og laden i 1900 med ombygning i 1947. Driftsformen er planteavl med
afgrøder af hvede, raps og frøgræs. Der er 2 traktorer, plansilo, korntørreri med varm
og kold luft samt halmfyr.
ENGEGÅRDSVEJ 8, "HØJBO", POULSKER, 3730 NEXØ.
HOLGER B. HANSEN, gårdejer, omtales under Slettegårdsvejen 2, 3730 Nexø.

FÅREBROVEJEN 12, "KLIPPE
DAM", BODILSKER, 3770 NEXØ.
KNUD KOFOED, avlsbruger,
født d. 31.12.1925, søn af Thora
og Svend Aage Kofoed.
K.F. har været på Bornholms
Højskole og Tune Landbrugssko
le. I flere perioder har han væ
ret i bestyrelsen for Bodilsker
Skytteforening og har været kas
serer i Venstre Vælgerforening i
Nexø. Han overtog ejendommen
d. 01.07.1963 fra sin far, nuværende ejer er 3. generation på gården, som blev over
taget af bedstefaderen i 1895.
Matr.nr. 117 m.fl. Ejendomsskyld 670.000. Areal 18,6 ha., heraf 3,6 ha. skov. Der er
tilkøbt 3,1 ha.
Stuehusets og svinestaldens alder er ukendt. Stuehuset er løbende restaureret, kvæg
stald opført i 1924 og maskinhuse i 1951 og 1978. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 100 stk. årligt. Planteproduktionens afgrøder er raps, hvede og byg. Der
er 2 traktorer, andel i mejetærsker, udmugningsanlæg, plansilo samt varm og kold
lufts tørreri.
FÅREBROVEJEN 16, "DØVREGÅRD", BODILSKER, 3730 NEXØ.
VILMER K. WRIDT, gårdejer, født d. 17.03.1925, søn af Alvilda og Søren Wridt, gift
med Lillian M. Tranberg, født d. 30.06.1931, datter af Agnes og Lars K. Tranberg.
Parret har børnene: Vivian, født d. 09.10.1952, Verner, født d. 29.04.1954, Vinni, født
d. 10.02.1957, og Carsten, født d. 03.06.1966.
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Kærhave Landbrugsskole i 1947.
Han er i bestyrelsen for Samslut
tede Bornholmske Kontrolforenin
ger, hvor han i 1 år har været
formand, samt i bestyrelsen for
Bornholms Kvægavlsforening, 11.
kreds Østermarie. Han overtog
ejendommen d. 01.04.1963 fra
Jacob Nørregårds enke.
Matr.nr. 17a m.fl. Ejendomsskyld
1.550.000. Areal 62,9 ha., heraf
22,4 ha. skov og krat. "Døvregård" er 10. selvejergård i Bodilsker Sogn.
Stuehuset er opført omkring 1920 og løbende restaureret, kvægstald opført ca. 1920 er
ombygget til svinestald, kvægstald opført 1965, maskinhuse fra 1974 og 1984 og des
uden er der foderhus. Gården drives med en kvægproduktion på 18 årskøer og 40 ung
dyr af racen RDM. Planteproduktionens afgrøder er raps, hvede og byg. Der er 2
traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo og korntørreri.

FÅREBROVEJEN 17, FÆLLED
BODILSKER, 3730 NEKSØ.
HENNING ANDERSEN, avlsbruger,
født d. 07.04.1931, søn af Agnes
og Otto Andersen, gift d. 01.12.
1956 med Else Agnethe Peder
sen, født d. 31.05.1934, datter
af Karen Marie og Mathias Pe
dersen.
H.A. har været i bestyrelsen for
Bodilsker Husmandsforening. Han
overtog ejendommen d. 01.11.1956
fra Hans Pedersen.
Matr.nr. 119 m.fl. Areal 16 ha., heraf 3 ha. krat og plantage. Der er tilkøbt 6,5 ha.
Stuehuset er opført i 1929 og løbende restaureret, kvægstald ombygget til svinestald
er opført i 1973, hestestald, vaskehus og stuehus fra ca. 1750 anvendes nu som svine
stald, vognport fra ca. 1750 anvendes til bilgarage og maskinhuset er fra 1950. Gården
drives med en svineproduktion på 40 årssøer, der sælges ca. 700 smågrise årligt, des
uden er der 1 årsammeko, 1 ungdyr og 1 slagtekalve af racen Hereford. Planteproduk
tionens afgrøde er raps. Der er 1 traktor og andel i mejetærsker.

FÅREBROVEJEN 19, "GRANLY",
BODILSKER, 3730 NEXØ.
VALDEMAR KRISTIAN KRAMER,
gårdejer, født d. 27.10.1930, søn
af Anne Boline og Ejgild Valde
mar Kramer, gift d. 14.04.1960
med Alice Larsen, plejer, født d.
25.02.1938, datter af Ingeborg
Kathrine Louise og Karl Ejner
Larsen. Parret har børnene: Jet
te født d. 08.10.1964 og Pia født
d. 04.07.1967.
V.K.K. er fabriksarbejder, tillidsmand på Bornholms Konservesfabrik og kontaktmand
for Herefordforeningen på Bornholm. Han overtog ejendommen d. 11.12.1970 efter Valdermar Jensen.
Matr. nr. 240av m.fl. Ejendomsskyld 480.000. Areal 2,7 ha.
Stuehuset er opført i 1700'tallet og gennemgik modernisering i 1974, kvægstald, svi
nestald, garage og lade er opført ca. 1900. Besætningen består af 5 årsammekøer, 1
ungdyr og 2 slagtekalve af racen Hereford. Jorden er udlagt med græs.
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NEXØ.
NIELS EJNAR DAM, gårdejer,
født d. 06.11.1935, søn af Elin og
Ejnar Andreas Dam, gift d. 29.
05.1965 med Lis Rømer, født d.
08.11.1939, datter af Louise og
Otto Jespersen Rømer. Parret
har børnene: Kristian og Michael,
født d. 22.07.1966 og Troels,
født d. 08.03.1971.
N.E.D. var på Bornholms Højskole i 1958 og på Kalø Landbrugsskole i 1958/59, han
har været i bestyrelsen for Bodilsker Brugs og formand for Bodilsker Gymnastikfor
ening. Han overtog ejendommen, der har været i slægtens eje i 2 generationer, d.
01.08.1964 efter sine forældre.
Matr. nr. 16a. Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 23,5 ha., heraf 1 ha. skov. Der er lejet
4,4 ha.
Stuehuset er opført ca. 1864 og der er tilbygget i 1947 og i 1956, kvægstald er opført
i 1900, svinestalde i 1909 og i 1964, hønse- og brændehus i 1750, lade, i 1932, foder
hus i 1934 og maskinhus i 1983. Besætningen består af 12 årskøer og 12 ungdyr af ra
cen RDM og 15 årssøer, hvorfra der leveres 300 slagtesvin om året. Planteproduktio
nens afgrøder er raps. Der er 2 traktorer, tårnsilo, korntørreri med varm og kold luft.

GADEGÅRDSVEJEN 6, "GADEGAARD", BODILSKER, 3730
NEXØ.
POUL KOFOED HANSEN, gård
ejer, født d. 02.02.1931, søn af
Bodil og Carl Mathias Hansen.
P.K.H. var på Bornholms Højsko
le i 1948/49, på Nytoftegård Ri
deskole i 1950, på Tune Land
brugsskole i 1956/57. Han er i
bestyrelsen for Bornholms Kvægalverforening for RDM. Han
overtog ejendommen, der har været i slægtens eje i 2 generationer, d. 11.08.1965
efter sin far. Matr. nr. 37a m.fl. Ejendomsskyld 2.850.000. Areal 66,3 ha., heraf 16,5
ha. skov.
Stuehuset er opført i 1865 og løbende restaureret, efter brand i 1990 genopførtes svi
nestald, foderhus og gylletank og maskinhuset er opført i 1976. Besætningen består af
130 årssøer og der leveres 2.300 slagtesvin om året. Planteproduktionens afgrøder er
raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, korntørreri med kold og varm luft.

GADEVEJEN 1. "ELLESGAARD",
BODILSKER, 3730 NEXØ.
HANS OLE JENSEN, gårdejer,
født d. 01.04.1948, søn af Ellen
Margrethe og Olaf Jensen, gift
d. 05.05.1973 med Anni Olsen,
født d. 27.05.1952, datter af
Ruth og Frede Olsen. Parret har
børnene: Christa, født d. 20.07.
1975, og Leila, født d. 27.04.
1977.
H.O.J. er prokurist i Haslev
Bank. Han overtog gården d. 11.12.1978 fra sin forældre. Nuværende ejer er 5.
generation på gården, som H.O.J.'s tipoldefar købte i 1835. "Ellesgaard" er 14.
selvejergård i Bodilsker Sogn.
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ølleåen. Oorden er bortforpagtet. Der har været vandmølle på ejendommens jord.
Stuehuset er opført i 1886/87, tilbygget i 1922 og ellers løbende restaureret, kvæg
stalde er opført i 1905 og 1954 og senere tilbygget, hestestald opført i 1868, svinestald i 1912, lade 1870 og maskinhus 1915.
Forældrene beboer stadig ejendommen. H.O.J. er bosat: Damløkkevej 11 i Hasle
Kommune.

GRÅNAKKEVEJ 1, "STORE KANNIKEGÅRD", BODILSKER, 3730 NEXØ.
HANS JOHANNES PIHL, maskinstationsejer.
H.J.P. overtog ejendommen d. 01.10.1985 fra Preben P. Johnson.
Filmen "Palle Eroberen" er bygget op omkring "Store Kannikegård".
Hans J. Pihl er bosat: Kannikegårdsvej 15.
HOLSMYREVEJEN 3, "ENGTOFT",
POULSKER, 3730 NEXØ.
LILLIAN MARIE HANSEN OG
KRISTIAN DAM.
Lillian Marie Hansen, kontorassi
stent, født d. 29.01.1968, datter
af Anna Mathilde og Aksel Niemand Carlsen Hansen, bor sam
men med Kristian Dam, landbrugs
mekaniker, født d. 22.07.1966,
søn af Lis og Niels Ejnar Dam.
Parret overtog gården d. 01.02.
1988 fra Ejvind Kofoed.

Matr.nr. 52 b. Ejendomsskyld 270.000. Areal 0,35 ha.
Ejendommen er opført i begyndelsen af 1900-tallet, stuehuset er gennemrestaureret i
1991. På gården er der 1 traktor.
HOVEDGADE 71, "BEDEGAARDEN", SNOGEBÆK, 3730 NEXØ.
AAGE JENSEN PIHL, gårdejer,
født d. 30.12.1929, søn af Inge
borg og Johannes Peter Hansen
Pihl. Aa.J.P. har børnene: Peter
og Jan, født d. 30.04.1973.
Han overtog ejendommen, der
har været i slægtens eje i 5
generationer, d. 01.12.1954 efter
sine forældre.
Matr. nr. 20a. Ejendomsskyld
1.100.000. Areal 30,2 ha., heraf 6 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1892 og løbende restaureret, ejendommen er en firelænget gård
hvor vestfløjen er opført i 1856 og indeholder lade og kornmagasin, der er også korn
magasin i den sydlige tværlænge, hvoraf den vestlige del stammer fra 1850 og den
østlige længe er opført i 1894 og indeholder heste-, kvæg- og svinestald og er opbyg
get i kampesten, maskinhuset er opført i 1840. Driftsformen er planteavl med afgrø
der af raps, byg, hvede og lucerne. Der er 2 traktorer og man benytter maskinstation
efter behov.
HOVEDGADE 86, "GADEGAARD", POULSKER, 3730 NEXØ.
HENNING DUE KOFOD, gårdejer, født d. 24.05.1918, søn af Marie Hedvig og Viggo
Peder Kofod, gift d. 15.05.1946 med Gerda Pihl, født d. 05.09.1918, datter af Kathri
ne og Peter Pihl. Parret har børnene: Elna, født d. 03.01.1948, Asger, født d. 28.02.
1950, og Lis, født d. 08.03.1953.
H.D.K. var på Tune Landbrugsskole i 1942/43, han er i bestyrelsen for Bornholms
Brand og i bestyrelsen for Nexø Sparekasse. Han overtog ejendommen, der har været i
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Matr. nr. 19a m.fl. Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 36,4 ha., heraf tilkøbt 14,4 ha. og
der er 1,1 ha. skov. Der er bortforpagte! 35 ha. På ejendommens jorde, er der fundet
boplads.
Stuehuset er opført i 1845 og løbende restaureret, kvægstald er opført i 1845, svinestalde i 1845 og i 1911, lade i 1929 og maskinhus i 1981. Besætningen blev afhændet i
1987/88. Der er tårnsilo og korntørreri med varm og kold luft.
HØJEVEJEN 6, "BRÆNDESGÅRD",
IBSKER, 3740 SVANEKE.
JØRGEN IPSEN, gårdejer, født
d. 02.08.11937, søn af Anna Ingefred og Edvald Ipsen, gift d. 20.
03.1965 med Solveig Jensen, født
d. 29.06.1945, datter af Gunhild
Dorthea og Anton Jensen. Parret
har børnene: Anne Mette, født d.
21.05.1966, Torben, født d. 04.
10.1967, og Martin, født d. 07.
04.1979.
J.I. har været på Tune Landbrugsskole i 1959/60. Han overtog ejendommen d. 01.10.
1972 fra sine forældre, nuværende ejer er 3. generation på gården, som kom i slæg
tens eje i 1904.
Matr.nr. 55a m.fl. Ejendomsskyld 1.780.000. Areal 51 ha., heraf 0,5 ha. skov. Det kend
te og veletablerede bornholmske forlystelsessted "Brændegårdshaven", er en del af
denne ejendoms jordtilliggende; i 1972 blev gården og haven overtaget af Edvard
Ipsens sønner, Hans Emil og Jørgen Ipsen, hvorefter Hans Emil Ipsen fortsatte for
lystelseshaven og Jørgen Ipsen gården.
Stuehuset er opført omkring 1777, udvidet og restaureret flere gange. Svinestald
opført i 1905 er ombygget til maskinhus, svinestald opført 1910, garager og driftsbyg
ning i 1800, lade i 1900 og maskinhus i 1800 og 1959. Gården drives med en slagtesvineproduktion på ca. 750 stk. årligt. Planteproduktionens afgrøder er raps og hvede.
Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo og korntørreri.

HØJEVEJEN 8, "BRÆNDESGÅRD",
IBSKER, 3740 SVANEKE.
EDVARD EBBE JENSEN, gård
ejer, født d. 16.08.1944, søn af
Gerda Anine og Christian Jen
sen, gift d. 12.06.1976 med MajBrit Inger Olsen, født d. 24.04.
1954, datter af Ally og Knud An
ton L. Olsen. Parret har børne
ne: Lotte Oline, født d. 08.-09.
1975, Mads Christian, født d. 10.
12.1976, Michael Andrias, født
d. 04.09.1978, og Louise Anine, født d. 29.04.1986.
E.E.J. har været på Udby Efterskole i 1960/61. Han overtog ejendommen d. 01.08.1979
fra sin morbror, Ludvig Hansen.
Matr.nr. 56a. Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 54,1 ha., heraf ca. 5 ha. skov. På
ejendommens jorde findes "Kanonhøjen", som er fredet, samt skoven "Dommerhaven".
Stuehuset er oprindelig opført i bindingsværk, men er moderniseret og renoveret
omkring 1950 og derefter løbende. Kvægstald opført ca. 1800 er renoveret og bruges i
dag til svinestald, svinestald opført 1931, lade ca. 1750 og maskinhus ca. 1960,
desuden er der gylletank fra 1980. Gården drives som alsidigt landbrug med en svine
produktion på 60 årssøer, der sælges 600 smågrise og produceres 600 slagtesvin årligt.
Kvægproduktionen er på 5 årsammekøer, 4 ungdyr og 3 slagtekalve af racen Hereford.
Planteproduktionens afgrøder er raps, hvede og rødsvingel. Der er 3 traktorer, andel i
mejetærsker og korntørreri med varm luft.
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JEPPE GITZ-JOHANSEN, avlsbruger og arkitekt, født d. 18.07.1939, søn af Vibeke og
Gitz Johansen, gift d. 23.06.1989 med Ingelise Blaabjerg, læge, født d. 18.06.1946,
datter af Dorthea og Karl Blaabjerg. Parret har børnene: Ture, født d. 18.02.1967,
Rune, født d. 18.05.1968, Kathinka, født d. 24.08.1973, og Magnus, født d. 05.03.1985.
J.G.J. har været landvæsenselev i Viby og Svanholm, han er i bestyrelsen for Akade
mikernes A-kasse og formand for Arkitekternes A-kasse. Han overtog gården d. 01.04.
1991 fra Niels Kofoed.
Matr.nr. 5b m.fl. Areal 1,2 ha.
Stuehuset er opført omkring 1840 og løbende restaureret, kvægstald, s vinestald og
maskinhus er opført ca. 1970.
HØNSELUNDSVEJEN 8, "I SKO
VEN", BODILSKER, 3730 NEXØ.
POUL SCHOW, gårdejer, født d.
17.05.1936, søn af Elisabeth og
Johannes Jensen, gift d. 14.07.
1962 med Britta Helene Kofod,
født d. 01.04.1938, datter af Bir
gitte Marie og Herman Kristian
Kofod. Parret har børnene: Jes
per, født d. 19.04.1964, Elisabeth
Lykke, født d. 18.03.1966, Birgit
te Bettina, født d. 19.04.1967,
Charlotte Helena, født d. 08.03.1972, og Kristian, født d. 31.07.1974.
P.S. har været på Tommerup Højskole i 1955/56 og på Haslev Landbrugsskole i 195960. Han overtog ejendommen, der har været i slægtens eje i 6 generationer, d.
01.07.1962 efter sine forældre. Gården kan føres tilbage til år 1598.
Matr. nr. 45a m.fl. Ejendomsskyld 2.550.000. Areal 57,1 ha., heraf 14,8 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1834 og løbende restaureret, kvægstalde er opført i 1885 og i
1973, gårdshane i 1910, udhuse i 1900, svinestalde i 1900 og i 1969, sostald i 1986,
fodermesterhus i 1910, lade i 1911, maskinhus i 1980 og gylletank i 1986. Besætningen
består af 32 årskøer, 60 ungdyr og 25 slagtekalve af racen RDM, samt 40 årssøer
hvorfra der leveres 750 slagtesvin om året. Planteproduktionens afgrøder er raps. Der
er 3 traktorer, 1 mejetærsker, udmugningsanlæg, tårnsilo, korntørreri med kold og
varm luft og combifyr.
P.S. ejer og driver desuden Pederskervej 1, 3730 Nexø.

IBSKERVEJ 24, "KYESGÄRD",
IBSKER, 3730 NEXØ.
HENNING KRØJER SVENDSEN,
gårdejer, født d. 02.11.1921, søn
af Anna Kristina og Morten Pe
ter Svendsen, gift d. 02.11.1948
med Helga Bohn Hansen, født d.
20. 11.1924, datter af Julie Ger
da og Thorvald Hansen. Parret
har børnene: Ann-Birgitte, født
d. 04.06.1955, Niels-Ole, født d.
20.06.1960, og Hans-Helge, født
d. 13.03.1963.
H.K.S. har været på Sydsjællands Landbrugsskole i 1942/43 og har været i bestyrelsen
for Bornholms Kvægavlsforening og i bestyrelsen for Ibsker Transformatorforening.
Han overtog ejendommen d. 01.10.1948 fra Carl Christoffersen.
Matr.nr. 36a m.fl. Ejendomsskyld 1.080.000. Areal 21,1 ha. Der er tilkøbt 7,2 ha. og
forpagtet 9,4 ha.
Stuehuset er opført i 1907 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1956 senere moderniseret, svinestald moderniseret i 1970, garage og siloer
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slagtekalv. Planteproduktionens afgrøder er raps, hvede, byg og hvidkløver. Der er 2
traktorer, 1 mejetærsker og plansilo. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
IBSKER VEJ 25, "KNARREGÅRD",
IBSKER, 3730 NEXØ.
NIELS ANKER KOFOED, gård
ejer, født d. 21.02.1929, søn af
Kathrine og Poul Kofoed, gift d.
30.03.1957 med Rita Høegh Mor
tensen, født d. 15.07.1930, datter
af Paula og Johannes Mortensen.
Parret har børnene: Birthe, født
d. 06.01.1958, Thor Gunnar, født
d. 27.06.1959, og Ingrid, født d.
22.01.1964.
N.A.K. er medlem af Folketinget. Han har været på Rødding Højskole, Askov Høj
skole, Manchester University og på Tune Landbrugsskole. Han har været formand for
Venstres Ungdom på Bornholm, været landsformand, i Sognerådet i Ibsker, sogneråds
formand, og har siden 1968 været medlem af Folketinget, bl.a. som fiskeri- og land
brugsminister i perioden 1973-75, fra 1975-78 medlem af Europaparlementet, 1978-79
og 1982-86 landbrugsminister og har siden 1989 været medlem af Europarlementet.
N.A.K. overtog ejendommen d. 01.09.1959 fra sin tante og farbror, Astrid og Thor
Gunnar Kofoed. N.A.K. er opvokset på gården, som har været slægtsgård siden 1896.
Ejendommen blev d. 01.05.1991 forpagtet ud til sønnen Thor Gunnar Kofoed, som også
ejer 25 % af ejendommen. Gården kan føres tilbage til ca. 1400-tallet.
Matr.nr. 33a m.fl. Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 53 ha., heraf 3 ha. skov. Der er
tilkøbt 20 ha. og forpagtet 10 ha.
Den oprindelige gård brændte i 1876. Stuehuset er opført i 1876. Avlsbygningerne
består af kvægstalde fra 1876 og 1950, ombygget til svinestald, værksted fra 1951,
svinestalde fra 1876 og 1991, åleproduktionsbygning fra 1984, hestestald fra 1876,
ombygget til svinestald, lade fra 1876 og maskinhuse fra 1974 og 1979. Gården drives
med en slagtesvineproduktion på ca. 4.000 stk. årligt. Planteproduktiones afgrøder er
raps og græsfrø. Der er 5 traktorer, gummiged, tørfodringsanlæg, plansilo, tårnsilo,
varm og kold lufts tørreri samt halmfyr.
N.A.K. ejer og driver også "Nordvang", Nordvangen 2, Nexø.

IBSKERVEJ 27, "RÅGESKOVS
GÅRD", IBSKER, 3730 NEXØ.
HANS BRANDT HANSEN, gård
ejer, født d. 09.09.1950, søn af
Grethe og Carl Viggo Brandt
Hansen, gift d. 21.09.1974 med
Birgitte Røjbæk Jensen, sygehjæl
per, født d. 20.09.1952, datter
af Inger-Elise og Peer Jensen.
Parret har børnene: Bjarke, født
d. 22. 05.1975, Rune, født d. 13.
09.1977, og Esben, født d. 01.
04.1988. H.B.H. har været på Næsgård Landbrugsskole i 1973/74. Han er næstformand
for Boværk, kasserer for Bornholms Tolvmandsforening og formand for SB. Han over
tog gården d. 01.04.1977 fra Marie Jensen. Matr.nr. 32a og 30c m.fl. Ejendomsskyld
1.820.000. Areal 41 ha., herfa 9 ha. skov og 5 ha. plantage.
Den oprindelige gård er opført omkring 1600. Stuehuset er opført i 1902 og længe
renoveret i 1981, ny svinestald opført i 1978, desuden er der gylletank fra 1978.
Gården drives med en svineproduktion på 160 årssøer, der sælges ca. 3.000 smågrise
årligt. Planteproduktionens afgrøder er raps, byg og hvede. Der er kornsilo med
lufttørreri, udmugningsanlæg, tørfodringsnanlæg og flisfyr. H.B.H. ejer og driver
desuden Thingfogedgård", Årsdale Kirkevej 7, Ibsker, 3740 Svaneke.
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IBSKERVEJ 28, "RYTTERGÅRD", IBSKER, 3730 NEXØ.
PAUL THORSEN, gårdejer, født d. 15.02.1938, søn af Gudrun og Kristian Thorsen, gift
d. 07.01.1961 med Lene Marcher, køkkenassistent, født d. 21.11.1938, datter af Rig
mor og Jens Andreas Marcher. Parret har børnene: Birgitte, født d. 17.03.1963, og
Jens Christian, født d. 01.06.1970.
P.T. har været på Tune Landbrugsskole i 1959/60. Han overtog ejendommen d. 10.
05.1978 fra Kaj Damgård. Den kan føres tilbage til 1651.
Matr.nr. 30a. Ejendomsskyld 2.700.000. Areal 55 ha., heraf 2 ha. skov.
Gården nedbrændte i 1922 og blev genopført i dens oprindelige form. I sommeren 1990
nedbrændte en staldlænge, som blev genopført i september 1991, derudover er der gyl
letank fra 1991. Gården drives med en slagtesvineproduktion på ca. 3.000 stk. årligt.
Planteproduktionens afgrøder er raps, byg og hvede. Der er halmleverance til Nexø
Varmeværk. På gården er der 2 traktorer, 1 mejetærsker, plantørreri, tørfodringsanlæg
og udmugningsanlæg. Maskinstation bruges til gyllekørsel og skårlægning.
IBSKER VEJ 29, "SORTEGAARD",
IBSKER, 3730 NEXØ.
EJNAR KRESTEN JAKOBSEN,
gårdejer, født d. 03.03.1910, søn
af Andreas Jakobsen.
E.K.J. har været på Tune Land
brugsskole. Han overtog ejendom
men d. 01.05.1950 efter Ingeborg
Jakobsen. Den kan føres tilbage
til 1640. Nuværende ejer er 5.
generation på gården siden 1826.
Ejendomsskyld 880.000. Areal
26,2 ha., heraf 10 ha. med anden beplantning. Besætningen består af 63 slagtesvin.
Der er 1 traktor. Maskinstation benyttes til markarbejdet.
IBSKER VEJ 34, "FLØJLEGÅRD",
IBSKER, 3730 NEXØ.
ERIK MARCHER, gårdejer, født
d. 12.10.1930, søn af Ruth og
Hans Christian Marcher, gift d.
27.04.1956 med Ann-Lise Peter
sen, medhjælpende hustru, født
d. 11.12.1935, datter af Karen
Marie Thodore og Hans Peter Pe
dersen. Parret har børnene:
Jens, født d. 03.11.1957, og Kir
sten, født d. 08.02.1961.
E.M. har været på Næsgård Landbrugsskole i 1952-54. Han overtog gården d. 18.04.
1971 fra sin far. Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 33 ha., heraf 2 ha. skov.
Gården er opført i 1500-tallet. Udlængerne nedbrændte i 1891 og blev genopført sam
me år. Planteproduktionens afgrøder er frø, hvidkløver, byg og hvede. Der er 2 trak
torer, 1 mejetærsker, plantørreri og flisfyr. Maskinstation bruges til skårlægning.

IBSKER VEJ 40, "MUNKEGÅRD",
IBSKER, 3740 SVANEKE.
AKSEL MUNKEGÅRD SODE,
gårdejer, født d. 22.01.1947, søn
af Martha og Gunnar Sode, gift i
1972 med Jette Hansen, kontor
assistent, født d. 06.03.1946, dat
ter af Iris og Sigurd Hansen.
A.M.S. har været på Næsgård
Landbrugsskole i 1969/70. Han
overtog ejendommen, som har
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været i slægtens eje i 300 år, d. 01.01.1973 fra sin morbror, Harald Hansen.
Stuehuset er opført omkring 1900 og løbende restaureret. Ejendommens bygninger
bruges til svineproduktion.
IBSKERVEJ 41, "ENGHOLM", IB
SKER, 3740 SVANEKE.
VERNER KRISTOFFERSEN, gård
ejer, født d. 09.12.1935, søn af
Gudrun og George Andreas Kri
stoffersen.
V.K. overtog gården d. 01.07.1966
fra sin mor. Forældrene købte
den i 1926.
Ejendomsskyld 450.000. Areal 7
ha.
Stuehuset er opført i 1800 og
løbende restaureret, stalden er opført i 1935. Planteproduktionens afgrøder er hvede,
raps og byg. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plantørreri og halmfyr.

IBSKERVEJ 52, "KILDEVANG",
IBSKER, 3740 SVANEKE.
KARL PEDER HANSEN, gårdejer,
født d. 29.12.1903, søn af Ottomine Krestine og Ludvig Andre
as Hansen, gift d. 17.08.1934
med Anna Marie Kjøller, født d.
03. 03.1900, datter af Mogensine
Krestine Petrea og Peder Kjøl
ler. Parret har datteren Ruth
Ottomine, født d. 03.01.1946.
K.P.H. er i bestyrelsen for den
lokale Husmandsforening. Han overtog ejendommen, der har været i slægtens eje i 3
generationer, i 1934 efter sine forældre. Ejendommen blev udstykket fra præstegården
i 1868.
Matr. nr. 5f. Ejendomsskyld 490.000. Areal 7,6 ha.
Stuehus, kvægstald og lade er opført i 1869 og svinestald i 1927. Besætningen består
af 4 årssøer og der leveres 75 slagtesvin om året. Planteproduktionens afgrøder er hve
de og byg til eget brug. Der er plansilo og man benytter maskinstation efter behov.
IBSKERVEJ 56, "KNAPPEGÅRD",
LYRSBY, 3740 SVANEKE.
FINN PREBEN HANSEN, gård
ejer, født d. 02.07.1942, søn af
Gorde Enevold Hansen, gift d.
07.10.1967 med Kirsten Green,
husmor, født d. 28.04.1946, dat
ter af Albin Green. Parret har
børnene: Lasse, født d. 31.03.
1972, og Susanne, født d. 07.12.
1976.
F.P.H. er medlem af hovedbestyrelsen for Landsjagtforening af 1923, medlem af be
styrelsen for Bornholms Jagtcenter og i bestyrelsen for Svaneke Brugsforening. Han
overtog gården d. 01.05.1966 fra Manna Vilhelmmine Cecilie Hansen.
Ejendomsskyld 1.420.000. Areal 39,8 ha., heraf 5 ha. skov. Der er tilkøbt 9,9 ha.
Stuehuset er opført i 1929. Hovedparten af udlængerne er opført i 1943, maskinhus
1979 og der er ajlebeholder. Gården drives med en slagtesvineproduktion på ca. 800
stk. årligt. Derudover er der 12 par avlsharer, der leveres ca. 83 harer årligt til
Italien. Planteproduktionens afgrøder er hvede, raps og vinterbyg. Der er 2 traktorer,
1 mejetærsker, rotorharvesæt og plantørreri. Maskinstation bruges lidt.
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KANNIKEGÅRDSVEJ 48, "PÆREGAARD", BODILSKER, 3730
NEXØ.
OLE SONNE HARILD, gårdejer,
født d. 30.08.1926, søn af Johan
ne Cecillie og Niels Edvard Sonne Harild, gift d. 23.06.1951 med
Ruth Hjorth Møller, født d. 08.
09.1928, datter af Sigrid og Vig
go Møller. Parret har børnene:
Niels Viggo, født d. 28.08.1952,
Finn, født d. 16.02.1956, og

Vibeke, født d. 13.08.1959.
R.H.H. var på Bornholms Højskole i 1945 og på Husassistenternes Fagskole i 1947.
O.S.H. var på Korinth Landbrugsskole i 1948/49 og han er i bestyrelsen for Bodilsker
Mejeri og Bornholms Kartoffelsektion. Han overtog ejendommen d. 01.05.1954 efter
Munch Christensen.
Matr. nr. 34a m.fl. Ejendomsskyld 1.380.000. Areal 48,9 ha., heraf tilkøbt 2,8 ha. og
der er 6,6 ha. med skov og plantage. Der er tilforpagtet 18,2 ha.
Stuehuset er opført ca. 1750 og løbende restaureret, kvægstald og svinestald er opført
i 1954/56, garage i 1900, lade i 1885 og maskinhus i 1964. Driftsformen er planteavl
med afgrøder af byg, hvede, raps, frø og rug. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker,
plansilo og korntørreri med kold luft.

KANNIKEGÄRDSVEJ 52, "HULLEGAARD", POULSKER, 3730 NEXØ.
NIELS BRANDT KOFOED, gårdejer, født d. 25.10.1946, søn af Valborg og Thorvald
Kofoed, gift d. 14.11.1970 med Ruth Damsgaard Christensen, overlærer, født d. 25.07.
1946, datter af Inger Kirstine Barbara og Gerhard Emil Christensen. Parret har bør
nene: Martin, født d. 10.04.1971, Kristine, født d. 21.02.1974, Anne-Louise, født d.
12.07.1975, og Sarah, født d. 23.05.1982.
N.B.K. er assurandør og han var på Næsgård Agerbrugsskole i 1969/70, hvorfra han
har grønt bevis. Han overtog ejendommen d. 01.01.1975 efter Søren Vestergaard-Mikkelsen. Den kan føres tilbage til 1662.
Matr. nr. 16a m.fl. Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 41 ha., heraf tilkøbt 21 ha. og der
er 10 ha. med skov, eng og grusgrav.
Stuehuset er opført i begyndelsen af 1800'tallet og løbende restaureret, gården er en
4-længet ejendom som er opført i tiden 1800 til 1926 og den nyeste længe er om
bygget til beboelse i 1987. Besætningen består af ponyer og heste. Der er flisfyr.

KATTESLETSVEJEN 1, "LILLEGAARD", BODILSKER, 3730
NEXØ.
POUL ANKER KOFOED, gårdejer,
født d. 01.02.1924, søn af Astrid
Kristine og Peder Kofoed, gift
d. 29.05.1971 med Kirsten Ka
thrine Holm Nielsen født d.
02.02. 1927, datter af Maria Ka
trine og Søren Peder Nielsen.
P.A.K. var på Bornholms Højsko
le i 1941/42 og på Sydsjællands
Landbrugsskole i 1947/48. Han overtog ejendommen d. 01.01.1964 efter Helge Madsen.
Den kan føres tilbage til 1569.
Matr. nr. 9a m.fl. Ejendomsskyld 710.000. Areal 25,5 ha., heraf 11 ha. skov. Der er
bortforpagtet 14,5 ha. siden 1984.
Stuehuset er opført i 1863 og løbende restaureret, kvægstald og svinestald er af ældre
oprindelse og laden er opført i 1937.
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KATTESLETSVEJEN 5, "DALSHØJ",
BODILSKER, 3730 NEXØ.
FINN IPSEN, gårdejer, født d.
06.09.1942, søn af Ellen Margre
the og Jens Andreas Ipsen, gift
d. 28.09.1963 med Kirsten Lar
sen, medhjælpende hustru, født
d. 06. 07.1940, datter af Mar
grethe Sofie og Otto Herman Lar
sen. Parret har børnene: Andre
as, født d. 14.05.1965, og Henrik,
født d. 09.05.1968.
K.I. har været på Osted Efterskole i 1956.
F.I. er i bestyrelsen for De Bornholmske Husmandsforeninger, formand for Indkøbsrin
gen for de mindre jordbrug på Bornholm og formand for Regnskabsudvalget for
Husmandsforeningen samt i bestyrelsen for Landsudvalget for Husmandsforeningen.
Han overtog ejendommen d. 01.07.1963 efter Rita Gubbesen.
Matr. nr. 146 m.fl. Ejendomsskyld 690.000. Areal 16,2 ha., heraf 8 ha. skov, krat og
eng. Der er tilforpagtet 8 ha.
Stuehuset er opført i 1919 og løbende restaureret siden 1971, kvægstalde er opført i
1920 og i 1972, svinestalde i 1929 og i 1970, garage, vaskehus og brændehus i 1961 og
maskinhuse i 1956 og i 1981. Besætningen består af 16 årskøer, 10 ungdyr og 8 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 12 årssøer hvorfra der leveres 250 slagtesvin om
året. Der er 3 traktorer og udmugningsanlæg.

KATTESLETSVEJEN 6, BODIL
SKER, 3730 NEXØ.
OVE HARALD NIELSEN, gårdejer,
født d. 14.03.1922, søn af An
drea Magdalena og Alexander
Emil Nielsen, gift d. 14.09.1946
med Else Birgitte Kofoed, født
d. 13.02.1926, datter af Jenny
Elsine og Mathias Bohn Kofoed.
Parret har børnene: Kirsten Ma
rie, født d. 11.02.1947, Bente,
født d. 28.08.1951, og Gurli,
født d. 11.10.1963.
O.H.N. er i bestyrelsen for Bodilsker Husmandsforening, i bestyrelsen for Bodilsker
Mejeri og i bestyrelsen for Bodilsker Transformatorforening. Han overtog ejendommen
d. 01.04.1947 efter Valdemar Kofoed.
Matr. nr. 150 m.fl. Ejendomsskyld 220.000. Areal 4,1 ha.
Stuehuset er opført ca. 1850 og løbende restaureret, ligeledes kvægstald og svinestald
også med opførelse ca. 1850. Driftsformen er planteavl med afgrøder af græs og byg.
Der er 1 traktor.
KLINTEBY KIRKEVEJ 2, "HEL
LEDSGÅRD", IBSKER, 3730 NEX0.
JENS OTTO DAM-LARSEN, gård
ejer, født d. 19.12.1946, søn af
Bodil Petra og Christian Dam
Larsen, gift d. 09.03.1968 ned
Anne-Margrethe Nielsen, født d.
09.11.1947, datter af Ellen Mar
grethe og Folmer Nielsen. Parret
har børnene: Anne, født d. 19.
11.1975, og Maria, født d. 04.12.

1979. A.M.N. er uddannet økonoma.
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kirkelig arbejde. Han overtog ejendommen i 1979. I perioden 11.12.1977 til 1979 var
de 4 søskende om gården.
Matr.nr. 40a m.fl. Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 60,98 ha., heraf 25,4 ha. plantage,
stenbrud m.m. Derudover er der forpagtet 5,5 ha.
Stuehuset er opført omkring 1798 og løbende moderniseret i perioden 1960-91. Avls
bygningerne består af svinestald fra 1926, moderniseret i 1982, svinestald fra 1798,
moderniseret i 1982, garager fra ca. 1798, lader fra 1794 og 1983 samt maskinhus fra
1983. Gården drives som alsidigt landbrug med en slagtesvineproduktion på 300-600
stk. årligt, og en ammekobesætning på 15 årsammekøer, 7 ungdyr og 3 slagtekalve af
racen Simmentaler. Planteproduktionens afgrøder er raps, hvede og frø. Der er 1
traktor, udmugningsanlæg, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri. På gårdens arealer er
der et stenbrud, hvorfra der bl.a. er leveret fliser, sten m.m. til Amaliehaven i
København.

KLINTEBY KIRKEVEJ 4, "RABEKKEGAARD", IBSKER, 3730 NEXØ.
VAGN KOFOED RØNNE, gårdejer, født d. 31.10.1935, søn af Olga Maria Andrea og
Aksel Kofoed Rønne.
V.K.R. var på Haslev Landbrugsskole i 1956/57 og på Østjyllands Husmandsskole i
1959. Han overtog ejendommen, der har været i slægtens eje siden 1934, d. 01.07.1972
efter sine forældre.
Matr. nr. 39a m.fl. Ejendomsskyld 1.085.000. Areal 52,6 ha., heraf 24,3 ha. skov.
Stuehuset er ca. 250 år gammelt men gennemgik renovering i 1985, kvægstald er af
samme oprindelse og gennemgik renovering i 1949, svinestald er opført i 1929 og lade
i 1949. Besætningen består af 600 slagtesvin. Planteproduktionens afgrøder er raps,
hvede og træ fra skoven. Der er 2 traktorer og flisfyr.
KLINTEBYVEJEN 2, "ESKILDSGAARD", IBSKER, 3730 NEXØ.
SVEND ERIK JENSEN, gårdejer,
født d. 15.08.1933, søn af Gerda
Krestine og Carl Marinus Jensen,
samlever med Lillian Irene Ipsen,
fabriksarbejder, født d. 03.05.
1937, datter af Oline Sonne. Par
ret har sønnen Finn Ole, født d.
01.01.1956.
S.E.J. overtog ejendommen 15.02.
1961 efter Helga og Oluf Han
sen.
Matr. nr. 32e m.fl. Ejendomsskyld 750.000. Areal 18,4 ha., heraf 4,4 ha. skov. Der er
tilforpagtet 33,2 ha. Der er fredskov på jorden, som hører til Paradisbakkerne.
Stuehuset er opført i tiden 1750/80 og gennemgik modernisering i 1977/86, kvægstald
er opført i 1930, svinestald i 1929, hønsehus i 1938, lade i 1930 og maskinhus i 1941.
Besætningen består af 15 årssøer og der leveres 280 slagtesvin årligt, desuden er der
6 årsammekøer, 6 ungdyr og 6 slagtekalve af racen Hereford og Sortbroget. Plante
produktionens afgrøder er raps og hvede. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo
og korntørreri med varm og kold luft. Man benytter maskinstation efter behov.
KODALSVEJEN 3, "KODAL", IBSKER, 3740 SVANEKE.
JENS EMIL MORTENSEN, gårdejer, født d. 23.04.1949, søn af Ella og Fredliv Mor
tensen, gift d. 18.08.1973 med Kirsten Rømer West, sygemedhjælper, født d.
22.05.1948, datter af Emmy og Knud Rømer West. Parret har børnene: Marianne, født
d. 19.09. 1969, Claus, født d. 11.04.1974, og Allan, født d. 13.03.1977.
J.E.M. er skovarbejder. Han overtog ejendommen d. 29.12.1975 fra sin far, som
overtog den d. 15.03.1946.
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840.000. Areal 33,3 ha., heraf
13,8 ha. skov og 6,2 ha. skovløk
ke. Der er tilkøbt 12,3 ha.
Det vides ikke, hvornår "Kodal"s
bygninger er opført. På gården
er der 18 årsammekøer og 19
slagtekalve samt 8 heste, som
bruges til trav. Planteproduktio
nens afgrøder er græs, byg og
havre til eget forbrug. Der er 1
traktor, kornsilo og flisfyr. Maskinstation bruges ind i mellem.
KODALSVEJEN 5, "KODAL", IB
SKER, 3740 SVANEKE.
BIRGER OG KARIN ANN NIS
SEN.
B.N. er lærer og født d. 31.05.
1946, søn af Ove Nissen, gift d.
05.07.1969 med Karin Ann Klau
sen, lærer, født d. 22.08.1946,
datter af Svend Berg Klausen.
Parret har børnene: Malene og
Martin.
Parret overtog gården d. 15.02.
1981 fra Fredlev Mortensen.
Ejendomsskyld 440.000. Areal 3,8 ha., heraf 2,8 ha. med anden beplantning.
Stuehuset er opført i 1800 og restaureret i 1976 og 1982.

KORSHØJ 6, "BAKKELY", 3740
SVANEKE.
OLE MOGENSEN, gårdejer, født
d. 22.03.1947, søn af Hanny Vic
toria Magda og Karl Wilhelm Mo
gensen, gift d. 04.08.1973 med
Helen Margrethe de Fries, med
hjælpende hustru, født d. 10.06.
1948, datter af Annirose Lipka
og Tage Johan de Fries. Parret
har børnene: Melissa Victoria,
født d. 12.08.1977, Mikael Johan,
født d. 28.07.1979, Nikolaj Wilhelm, født d. 29.06.1982, og Elisabeth Rose, født d.
14.01. 1988. O.M. er næsformand i Østerlandes Husmandsforening. Han overtog gården
d. 01.04.1968 fra sin far.
Matr.nr. 84. Ejendomsskyld 470.000. Areal 7,9 ha. Der er tilkøbt 1,4 ha. og forpagtet
2 ha.
Gården er opført i 1912/13, stuehuset er udvidet i 1920, desuden er der maskinhus fra
1967 og ny ajlebeholder og mødding fra 1988. Gården drives som alsidigt landbrug med
en kvægproduktion på 11 årskøer, 19 ungdyr og 11 slagtekalve, af racen RDM, og en
svineproduktion på 2 årssøer, der produceres ca. 35 slagtesvin årligt. Planteproduktio
nens afgrøder er vårbyg, græs og roer. Der er 1 traktor. Maskinstation bruges til høst.

KRAKVEJ 4, "KÆRHØJ", POULSKER, 3730 NEXØ.
KARL JAKOB PEDERSEN, gårdejer, født d. 28.06.1912, søn af Olivia Hanssigne og
Janus Peder Pedersen, gift d. 24.09.1954 med Valborg Anine Troelsen, født d. 24.09.
1924, datter af Nicoline Kristine Anine Elisabeth og Viktor Andreas Troelsen. Parret
har sønnen Karsten Jan, født d. 15.11.1955.
K.J.P. var i tiden 1962 til 1969 opkræver for Poulsker El-forsyning. Han overtog
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ejendommen d. 31.03.1953 efter Julius Skov.
Matr. nr. 19b m.fl. Ejendomsskyld 360.000. Areal 2,45 ha. Der er bortforpagtet 2 ha.
Stuehuset er opført i 1887 og løbende restaureret og kvægstald, svinestald og lade er
opført i 1850.
KRAKVEJ 6, "LÆRKESVANG,
KÆRET, 3730 NEXØ.
HENNING MOGENSEN, gårdejer,
født d. 28.02.1935, søn af Mar
grethe og Arne Freddy Mogensen,
gift d. 06.11.1958 med Gunver
Marie Jensen, pakkerske, født d.
17.01.1940, datter af Sofie Marie
og Gunnar Jensen. Parret har bør
nene: Jesper, født d. 01.02.1959,
Sten, født d. 08.12.1960, og Ani
ta, født d. 27.01.1966.
H.M. er servicemand og tidligere vognmand. Han overtog ejendommen d. 01.09.1976
efter Svend Bech. Den er udstykket fra "Lærkesgård".
Matr. nr. 21c. Ejendomsskyld 420.000. Areal 6,3 ha.
Stuehuset er opført ca. 1858 og løbende restaureret, kvægstald og svinestald er opført
i 1858, hestestald i 1910 og hønsehus i 1978. Besætningen består af 1 årsko, 2 ungdyr
og 1 slagtekalv af racen Jersey, desuden er der 3 travheste og 1 føl. Der er 1 traktor.
KRAKVEJ 10, "EGELUND", POULSKER, 3730 NEXØ.
EJNER ANDREAS BECK, gård
ejer, født d. 30.06.1903, søn af
Karoline og Niels Peter Beck,
gift d. 16.03.1939 med Helga
Anine Skov, født d. 20.03.1920,
datter af Anna Hansigne og Juli
us Mathias Skov. Parret har bør
nene: Arne Vilmer, født d. 04.
03.1940, Børge Evald, født d.
20.03.1942, og Tage Ejvind, født
d. 26.10.1946.
E.A.B. var på Haslev Højskole i 1922/23, og han har været i bestyrelsen for Poulsker
Sygekasse, i bestyrelsen for Søndre Herreds Kreaturforsikringsselskab og Samfunds
formand for Indre Mission. Han overtog ejendommen d. 01.12.1938 efter sine sviger
forældre og er nu 2. generation på gården.
Matr. nr. 45c. Ejendomsskyld 630.000. Areal 11,2 ha., heraf tilkøbt 2,8 ha.
Stuehuset er opført i 1917 og løbende restaureret, kvægstald er opført i 1955, svine
stald i 1913, denne gennemgik ombygning i 1952, laden er opført i 1923, maskinhus i
1982 og der er garage og værksted. Driftsformen er planteavl med afgrøder af hvede,
rug og byg.
KRAKVEJ 12, "HØJSKOV", 3730 NEXØ.
ANITA DICK-NIELSEN, gårdejer, født d. 27.01.1966, datter af Gunver og Henning
Mogensen, gift d. 21.11.1987 med Henrik Dick-Nielsen, servicemand, født d. 01.03.1965, søn af Dorit Helene og Herluf Dick-Nielsen. Parret har sønnen Henrik, født d.
10.06.1982.
A.D.N. er pakker. Hun overtog ejendommen d. 19.11.1990 efter Poul Erik Hansen.
Matr. nr. 19x m.fl. Ejendomsskyld 630.000. Areal 0,8 ha.
Stuehuset er opført i 1948 og er siden gennemmoderniseret og hestestald er opført i
1948. Besætningen består af 2 ponyer af racen Welsh Mountain.
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KÆRET, 3730 NEXØ.
AKSEL JENSEN, gårdejer, født
d. 13.12.1927, søn af Magda og
Oluf Koefoed Jensen, gift d. 01.
06.1960 med Lilly Vibe født d.
24.03.1936, datter af Asta Caro
line og Hans Andreas Vibe. Par
ret har børnene: Robert Andrew,
født d. 21.11.1961, Lone, født d.
12.02.1963, Jytte, født d. 24.01.
1967, René, født d. 12.11.1970,

og Orla, født d. 13.07.1973.
A.J. er chauffør, han var på Tommerup Højskole i 1956 og sidder i bestyrelsen for
Husmandsforeningen. Han overtog ejendommen d. 01.04.1956 efter Hans Olaf Hansen.
Matr. nr. 10b m.fl. Ejendomsskyld 560.000. Areal 15,5 ha., heraf tilkøbt 8,3 ha. Der er
forpagtet 1,1 ha.
Stuehuset er opført i 1880 og gennemgik restaurering i 1975, avlsbygninger er opført i
1880 og løbende restaureret og maskinhus er opført i 1970. Driftsformen er planteavl
med afgrøder af byg, hvede og raps.

LANGEDEBYVEJEN 7, "BUDDEGAARD", BODILSKER, 3730 NEXØ.
ERLING JENSEN, gårdejer, født d. 09.04.1932, søn af Esther og Hans Christia Jensen,
gift d. 14.04.1962 med Gunver Junker Hansen, hjemmesygeplejerske, født d.
31.03.1939, datter af Esther og Peder Ejlif Hansen. Parret har børnene: Anne, født d.
22.09.1963, Lars, født d. 24.12.1968, og Stine, født d. 09.11.1971.
E.J. har været på Vallekilde Højskole i 1951/52, på Ladelund Landbrugsskole i 1957/57
og på Askov Højskole i 1957/58 og han var i skolenævnet i Bodilsker i 1970 til 1982.
Han overtog ejendommen, der har været i slægtens eje i 12 generationer, d. 01.04.
1962 efter sin forældre. Ejendommen kan føres tilbage til 1590.
Matr. nr. 31a m.fl. Ejendomsskyld 1,970.000. Areal 42,2 ha., heraf 7 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1789 og der blev tilbygget og restaureret i 1917, siden er det
løbende restaureret, fest- og gildessal er opført ca. 1700, efter brand i 1978, hvor alle
længer blev skadet, blev der genopført svinestald, lade, maskinhus, gastæt silo og gyl
letank i 1979. Besætningen består af 50 årssøer og ca. 900 slagtesvin på årsbasis. Plan
teavlen er raps. Der er 2 traktorer, andel i mejetærsker og halmfyr.
LANGEDEBYVEJEN 9, "HINTZEGAARD", BODILSKER, 3730 NEXØ.
BENTE MUNCH, gårdejer, født d. 25.11.1960, datter af Gerda Birgitte og Hans Con
rad Munch, samlever med Bent Ole Kofoed, bådebygger, født d. 18.07.1955, søn af
Tove og Gunnar Kofoed. Parret har sønnen Stefan, født d. 28.07.1990.
B.M. var på Næsgård Landbrugsskole i 1985 og på Høng Landbrugsskole i 1986/87. Hun
overtog ejendommen d. 15.06.1990 efter Hans Jørgen Mouritsen.
Matr. nr. 32a. Ejendomsskyld 400.000. Areal 4,7 ha., heraf 4 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1800 og gennemgribende moderniseret, kvægstald, svinestald og
lade er opført i 1800, garage, udhus, avls- og driftsbygning og mosteri i 1900 og
maskinhus i 1950. Staldbygningerne er moderniseret med hesteboxe og p.t. er der 8
boxe. Besætningen består af 2 rideheste og 6 heste i pension. Der er 1 traktor.
LANGEDEBYVEJEN 12, "LAUEGAARD", BODILSKER, 3730 NEXØ.
JØRN KOEFOED JAKOBSEN, gårdejer, født d. 14.09.1948, søn af Gerda Elisabeth og
Niels Ejner Jakobsen, gift d. 29.03.1980 med Kirsten Falch Petersen, lærer, født d.
22.06.1953, datter af Ellen Margrethe og Robert Peter Petersen. Parret har børnene:
Mikkel, født d. 10.01.1981, Rasmus, født d. 30.01.1983, Sidsel, født d. 10.03.1985, og
Lisbet, født d. 21.01.1987.
J.K.J. var på Lyngby Landbrugsskole i 1977/78 og han er i bestyrelsen for Bornholms
Landboøkonomiske Forening af 1989. Han overtog ejendommen, der har været i slæg
tens eje i over 300 år, d. 23.03.1983 efter en periode fra 1977 til overtagelsen at
være ejer sammen med sine 3 søstre.
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Stuehuset er opført ca. 1777 og der blev tilbygget i 1941, restaureringen er foregået
nænsomt for at bevare den gamle stil, kvægstald er opført før 1800, svinestalde i
1914 og i 1984, 2 udhuse i 1800, lade i 1890 og gylletank i 1983. Der har været bage
ovn på ejendommen og nogle af rummene har stadig de gamle klinker på gulvet. Ride
hal er opført i 1980 af Nexø Rideklub, hvorfor der forefindes langtidskontrakt. Besæt
ningen består af 90 årssøer og der sælges 2.000. smågrise om året. Planteproduktio
nens afgrøder er raps, ærter og frø. Der er 1 traktor, andel i mejetærsker, plansilo,
korntørreri med kold luft og halmfyr fra 1983.

LANGEDEBYVEJEN 13, "KROGGAARD", BODILSKER, 3730
NEXØ.
FOLMER KOFOED NIELSEN,
gårdejer, født d. 03.03.1932, søn
af Eva Marie og Holger Nielsen,
gift d. 07.12.1957 med Jytte Ju
lie Rasmussen, medhjælpende hu
stru, født d. 24.12.1936, datter
af Karen og Peter Henrik Ras
mussen. Parret har børnene:
Henrik, født d. 24.05.1958, Flem
ming, født d. 02.04.1961, og Torben, født d. 09.06.1965.
J.J.N. havde ophold på Antvorskov Højskole i 1954.
F.K.N. var på Tune Landbrugsskole i 1955/56. Han overtog ejendommen d. 07.12.1961
efter Andreas Kofoed Pedersen.
Matr. nr. 33a. Ejendomsskyld 1.380.000. Areal 29,7 ha., heraf 2,5 ha. skov og planta
ge. Stuehuset er opført ca. 1822 og løbende restaureret, kvægstald er opført i 1920 og
blev i 1970 ændret til svinestald, svinestalde er opført i 1920 og i 1974, lade i 1822,
maskinhuse i 1822 og i 1900 og gastæt silo i 1984. Besætningen består af 45 årssøer
og der leveres ca. 900 slagtesvin om året. Planteproduktionens afgrøder er raps og
ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, udmugningsanlæg, tårnsilo og halmfyr. Man
benytter maskinstation efter behov.

LANGEDEBYVEJEN 15, "LANGEBYGAARD", BODILSKER, 3730 NEXØ.
HANS JØRN MOURITSEN, gårdejer, født d. 06.06.1953, søn af Rigmor Margrethe og
Svend Mouritsen, gift d. 03.11.1984 med Susanne Hansen, ekspeditrice, født d. 30.03.
1958, datter af Elsebeth og Jack Hansen. Parret har børnene: Sabine, født d. 15.09.
1978, Terese, født d. 02.09.1982, og Nicolai, født d. 24.03.1986.
H.J.M. er uddannet tømrer og han har grønt bevis fra Lyngby Landbrugsskole fra
1976/77. Han overtog ejendommen, der har været i slægtens eje i 4 generationer, d.
01.06.1982 efter sin far.
Matr. nr. 52a m.fl. Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 47,3 ha., heraf tilkøbt 17,9 ha. og
der er 0,5 ha. skov. Der er forpagtet 2 ha.
Stuehus, kvægstald, svinestald, hestestald og lade er opført i 1900, i 1978 blev alle
staldlænger omlagt til svineproduktion og i 1983 blev maskinhuset opført. Besætningen
består af 1.950 slagtesvin på årsbasis. Planteproduktionens afgrøder er raps, hvede,
ærter og frø. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, udmugningsanlæg, plansilo, korntørre
ri med kold luft, halmfyr og fodringsanlæg. Der benyttes maskinstation efter behov.
LANGEDEBYVEJEN 17, "LANGEDEBYGAARD", BODILSKER, 3730 NEXØ.
OLE SCHELLERUP FUNCH, gårdejer.
O.S.F. overtog slægtsgården i 1964 efter sine forældre.
Matr. nr. 53. Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 21,4 ha., heraf 2 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1700-tallet og løbende restaureret, kvægstald er opført ca. 18001825, svinestalde i 1950 og i 1970, lade ca. 1800-1825, gastæt silo og fodersilo i 1970
og gylletank i 1987. Besætningen består af 60 årssøer og der leveres ca. 1.200 slagte
svin om året. Planteavlen er raps. Der er 1 traktor.
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LILLEHØJ 6, "FÆDRESMINDE",
IBSKER-BRÆNDESMARK, 3740
SVANEKE.
OLE KOFOED HANSEN, gårdejer,
født d. 31.08.1935, søn af Carl
Peter Hansen.
O.K.H. har været på Tune Land
brugsskole i 1957.
Matr.nr. 155ab m.fl. Ejendoms
skyld 700.000. Areal 16,2 ha. Der
er tilkøbt 4,4 ha. og forpagtet
11,6 ha.
Stuehuset er opført i 1911 og restaureret i 1980/81, nye stalde er bygget i 1974 og
1979, desuden er der ajlebeholder fra 1989. Gården drives med en svineproduktion på
22 årssøer, der produceres ca. 300 slagtesvin årligt. Planteproduktionens afgrøde er
hvede. Der er 1 traktor og udmugningsanlæg. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
LISEGÅRDSVEJEN 2, "KLINTEBYGÅRD", IBSKER, 3730 NEXØ.
ERIK ANDREAS MARCKER,
gårdejer, født d. 31.12.1954, søn
af Alice og Kai Marcker, gift i
1978 med Susanne Schnoor, læ
rer, født d. 23.07.1953, datter af
Vera og Hans Schnoor. Parret
har børnene: Kathrine, født d.
25.09.1983, og Andreas, født d.
20.01.1980.
E.A.M. er ansat ved Bornholmstrafikken. Han overtog ejendommen d. 01.01.1979 fra sine forældre. Den kan føres
tilbage til 1300-tallet
Matr.nr. 51a. Ejendomsskyld 750.000. Areal 24,3 ha., heraf 1 ha. krat.
Stuehuset er opført i 1790 og restaureret i 1830, 1875 og 1980. Avlsbygningerne be
står af kvægstald fra 1862, svinestald fra 1843 og lade fra 1835. Planteproduktionens
afgrøder er raps, hvede og byg. Der er 1 traktor. Maskinstation bruges til tider.
LYNGVEJEN 1, "BJERGSMINDE", BODILSKER, 3730 NEXØ.
BENT GAMDRUP JOHANNESEN, gårdejer, født d. 17.04.1959, søn af Liva og Ejner
Johannesen, samlever med Lone Merethe Sten, sygeplejerske, født d. 11.02.1960,
datter af Anna Margrethe og Kaj Johansen. Parret har børnene: Christian, født d.
02.03.1980, Rasmus, født d. 10.10.1985, Thomas, født d. 15.07.1986, og Emil, født d.
25.07.1991.
B.G.J. er plejer. Han overtog ejendommen d. 01.09.1986 efter Uffe Hjortegård.
Matr. nr. lOf. Ejendomsskyld 250.000. Areal 1,8 ha.
Stuehus, svinestald og lade er opført i 1900 og løbende restaureret. Besætningen be
står af 4 får og 1 lam. Jorden benyttes til græsning og hø. Der er 1 traktor.

LYNGVEJEN 13, "BROLØSE",
BODILSKER, 3730 NEXØ.
CARL ÅGE OLSEN, gårdejer,
født d. 06.09.1926, søn af Hulda
Kristina og Hans Peter Olsen,
gift d. 25.1 1.1954 med Inger
Dorthea Pedersen, født d. 29.04.
1928, datter af Laura og Anton
Pedersen. Parret har børnene:
Jens Anthon, født d. 20.08.1952,
Kjeld, født d. 20.02.1964, og
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Lone, født d. 06.09.1967.
C.Å.O. er fanebærer i SID. Han overtog ejendommen, der har været i slægtens eje
siden 1901, d. 01.10.1953 efter sin forældre.
Matr. nr. 8b. Ejendomsskyld 320.000. Areal 2,4 ha. Der er bortforpagtet 1,8 ha.
Stuehuset er opført i 1970 og løbende restaureret, kvægstald og svinestald er opført i
1805 og garage i 1964.
LYNGVEJEN 15, "LÆRKELY", BODILSKER, 3730 NEXØ.
ALEX SOMMER PETERSEN, gårdejer, født d. 21.10.1955, søn af Ethly Modin og Knud
Andreas Petersen, gift d. 03.04.1982 med Ulla Evy Hansen, fabriksarbejder, født d.
07.11.1960, datter af Eva Sørine og Villy Morten Carlsen Hansen. Parret har bnørnene:
Morten født d. 19.01.1982 og Christa født d. 25.07.1985.
A.S.P. er elektriker. Han overtog ejendommen d. 11.06.1979 efter Erna Thomsen.
Matr. nr. 8f m.fl. Ejendomsskyld 310.000. Areal 2,4 ha.
Stuehuset er opført i 1850 og gennemgik restaurering i 1985 kvægstalde og svinestalde
er opført ca. 1900. Ejendommen drives som fritidsbrug og besætningen består af 2 årsammekøer, 3 ungdyr og 2 slagtekalve samt 10 får og 17 lam.

MEJERIGADEN 2, "VENNELYST", STENSEBY, 3730 NEXØ.
FINN CARSTEN JENSEN, gårdejer, omtales under Brandsgårdsvejen 4, 3730 Nexø.

MEJERIGADEN 21, "STORE PILEGAARD", BODILSKER, 3730
NEXØ.
KIRSTEN NINI JØRGENSEN,
gårdejer, født d. 20.12.1929, dat
ter af Marie Karoline og Ejner
Jokum Jensen, gift d. 21.04.1956
med Henrik Albinus, akademiin
geniør MCIF, født d. 20.03.1928,
søn af Emma Sonne og Albert
Ejner Albinus Jørgensen. Parret
har børnene: Jesper, født d. 17.
08.1960, og Anne, født d. 14.02.1971.
K.N.J. overtog ejendommen, der har været i slægtens eje i 7 generationer, d. 01.03.
1973 efter sine forældre.
Matr. nr. 40a og 40c. Ejendomsskyld 2.300.000. Areal 61,9 ha., heraf 7,5 ha. skov.
Stuehuset er opført ca. 1775 og blev i 1890 udvidet med karnap og alt blev restau
reret i 1973, kvægstald er opført i 1900, hestestald i 1775, vognskur i 1864, lade i
1775 og maskinhuse i 1979 og i 1990. Besætningen består af 3 årsammekøer, 1 tyr, 3
ungdyr, 1 slagtekalv af racen Hereford. Planteproduktionens afgrøder er ærter, hvede,
byg, rajgræs, timothe, rødkløver og lucerne. Der er 3 traktorer, gaffeltruck, plansilo
og korntørreri med varm luft. Man benytter maskinstation efter behov.

MEJERIGADEN 22, "ENGLYST", BODILSKER, 3730 NEXØ.
KNUD HENNING BECH, gårdejer, født d. 01.01.1921, søn af Ingeborg og Jens Nicolaj
Bech, gift d. 21.09.1948 med Inger Jensen, husmor, født d. 04.04.1919, datter af Val
borg Karoline og Hans Peter Jensen. Parret har sønnen Henning, født d. 17.08.1954.
K.H.B. har været medlem af bestyrelsen for Stenseby Brugsforening og i Bodilsker
Skytteforenings 17. kreds. Han overtog ejendommen d. 04.08.1948 efter Thorvald Han
sen. Den er udstykket fra "Store Krusegård".
Matr. nr. 431. Ejendomsskyld 330.000. Areal 3,3 ha. Der er bortforpagtet 3 ha.
Stuehuset er opført i 1912 og løbende restaureret samt moderniseret, kvægstald,
svinestald og lade er opført i 1912 og der er maskinhus. Indtil slutningen af 1960'erne
blev ejendommen drevet som almindeligt landbrug. Der er 1 traktor og plansilo.
MEJERIGADEN 26, "PILEVANG", BODILSKER, 3730 NEXØ.
CARL AAGE OLESEN, gårdejer, født d. 04.05.1930, søn af Marie Rasmine og Jens
Olesen, gift d. 14.03.1959 med Gurli Annelise Hjorth, datter af Edith Bodil og Karl
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nene: Kari, født d. 22.08.1960,
Anne-Marie Edith, født d. 19.08.
1962, samt Jens og Carsten, født
d. 17.09.1968.
G.A.O. var på LMH's Højskole i
Hillerød 1958.
Carl Aage Olesen overtog ejen
dommen d. 02.02.1959 efter Al
bert Nielsen. Den er udstykket
fra "Store Pilegård".
Matr. nr. 13h m.fl. Ejendomsskyld
1.400.000. Areal 38,1 ha., heraf
tilkøbt 29,8 ha. og der er 1 ha.
skov. Der er forpagtet 3,4 ha.
Stuehuset er opført i 1898 og der blev tilbygget i 1989, kvægstald er opført i 1947,
svinestald i 1899, denne har gennemgået modernisering og er omdannet til ungdyr
stald, laden er opført i 1975, foderhus i 1967, maskinhus i 1982 og gylletank i 1990.
Besætningen består af 52 årskøer, 25 ungdyr og 25 slagtekalve af racen Jersey. Plan
teproduktionens afgrøder er raps, hvede og ærter. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker,
fodertrucks, udmugningsanlæg, plansilo, korntørreri med varm og kold luft og halmfyr.
Man benytter medhjælper efter behov.

MINDEBOVEJ 1, "MINDEBO",
POULSKER, 3730 NEXØ.
INGVAR MARCHER, gårdejer,
født d. 27.07.1932, søn af Marie
og Marcus Mathias Kofoed Mar
cher, gift d. 30.01.1955 med Lis
Andersen, medhjælpende hustru,
født d. 11.03.1936, datter af
Hansigne Kristine og Frantz
Henrik Andersen. Parret har bør
nene: Jannie, født d. 05.03.1955,
Vibeke, født d. 08.10.1956, Peer,
født d. 25.10.1958, og Ulrik, født d. 19.08.1962.
L.M. var i 1953 på Husassisteternes Husholdningsskole, Fensmarksgade.
I.M. er hønseriejer. Han overtog ejendommen, der har været i slægtens eje i 2 gene
rationer, d. 01.05.1964 efter sin far.
Matr. nr. 16e m.fl. Ejenmdomsskyld 1.700.000. Areal 7,4 ha.
Stuehuset er opført i 1914 og løbende restaureret, kvægstald er opført i 1914, svinestalde i 1914 og i 1942, hønsehuse i 1930, 1960, 1964 og i 1974, garage i 1943 og
lader i 1930 og i 1952. Besætningen består af 250.000 til 300.000 kyllinger, der ekspor
teres som Bornholmer Hanen. Der er 2 traktorer, tårnsilo og fuldautomatisk generator
som anvendes ved strømsvigt.
MINDEBOVEJ 2, "HULLEVANG", POULSKER, 3730 NEXØ.
PER BERTELSEN, gårdejer, født d. 29.04.1966, søn af Inge Marie og Orla Bertelsen,
samlever med Susanne Charlotte Jørgensen, køkkenleder, født d. 29.10.1964, datter af
Henny og Børge Christian Jørgensen.
P.B. er anlægsgartner. Han overtog ejendommen d. 01.04.1990 efter Freddie Løschenkohl Jensen. Den er udstykket fra "Hullegård".
Matr. nr. 16d. Ejendomsskyld 580.000. Areal 4,3 ha. Der er bortforpagtet 3,3 ha.
Stuehuset er opført i 1900, kvægstald og svinestald i 1950, disse er siden moderniseret
og ændret til hestestald, garage og lade er opført i 1900 og hønsehus i 1950.Der er
geder, høns og ænder. Af maskiner er der 1 traktor.

-167NORDVANGEN 2, "NORDVANG", IBSKER, 3730 NEXØ.
NIELS ANKER KOFOED, gårdejer, omtales under Ibskervej 25.
N.A.K. overtog ejendommen d. 01.01.1957 fra Alfred Lau.
Matr.nr. 85b m.fl.
Ejendomsskyld 730.000. Areal 18,8 ha., heraf tilkøbt 10 ha.
Alle gårdens bygninger, bestående af stuehus, kvægstald, svinestald, hestestald og
lade, er opført i 1847.
N.E.K. ejer og driver desuden "Knarregården", Ibskervej 25, 3730 Nexø.

NØRREGÅRDSVEJ 2, "KØLLER
GÅRD", IBSKER, 3740 SVANE
KE.
ULF STENDER, gårdejer, født d.
10.08.1943, søn af Ellen og Poul
Stender, gift d. 14.05.1978 med
Randi Hansen, sygemedhjælper,
født d. 14.07.1953, datter af Hel
ga og Ejnar Hansen. Parret har
børnene: Aja, født d. 17.11.1975,
og Kim, født d. 24.04.1979.
U.S. er pedelmedhjælper på Sva
neke Sundhedscenter og på Årsdale skærmede afdeling, han er desuden formand for
SIGI. Han overtog ejendommen d. 01.07.1971 fra sin far, nuværende ejer er 3. genera
tion på gården.
Ejendomsskyld 1.850.000. Areal 46,4 ha., heraf 3 ha. skov. Der er forpagtet 2,8 ha.
Stuehuset er opført i 1764, udvidet i 1922 og restaureret i 1981, ny længe er bygget i
1976. Gården drives med en slagtesvineproduktion på ca. 1.200 stk. årligt. Plantepro
duktionens afgrøder er vårraps og hvede. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plantør
reri, halvautomatisk udmugningsanlæg og flisfyr. Maskinstation bruges lidt.
OKSEMYREVEJEN 1, "AARSDALEVANG", 3740 SVANEKE.
KNUD SONNE JACOBSEN, gårdejer, omtales under Brandsgårdsvejen 23, 3730 Nexø.
OKSEMYREVEJEN 8, "ELLESMIN
DE", IBSKER, 3740 SVANEKE.
KURT WERNER KNUDSEN, ar
bejdsleder, født d. 03.07.1935,
søn af Knud Knudsen.
K.W.K. er arbejdsleder i fiskein
dustrien. Han overtog ejendom
men d. 01.09.1977 fra sin far.
Matr.nr. 26b. Ejendomsskyld
410.000. Areal 6,1 ha.
Stuehuset er opført i 1890 og re
staureret i 1977, kvægstald op
ført 1935, svinestald 1940 og maskinhus 1979. Gårdens besætning er på 5 årsammekøer
og 8 ungdyr af racen Angus. Planteproduktionens afgrøde er korn. Der er 1 traktor.

PARADISBAKKEVEJEN 1, "VORNEDEGÅRD", IBSKER, 3740 SVA
NEKE.
MOGENS HELLISEN, gårdejer,
født d. 04.10.1944, søn af Martha
og Aksel Hellisen.
M.H. har været på Tune Land
brugsskole i 1964/65. Han over
tog ejendommen d. 01.08.1980
fra Verner Jensen.
Matr. nr. 60a. Ejendomsskyld
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Alle gårdens udbygninger er ombygget til svinestald, desuden er der gastæt silo fra
1982 og gylletank fra 1981. Gården drives med en svineprineproduktion på 120 årssøer,
der sælges ca. 2.500 smågrise årligt. Planteproduktionens afgrøde er raps. Der er 1
traktor og 1 mejetærsker.
PARADISBAKKEVEJEN 5, "PARADISGARD", IBSKER, 3740
SVANEKE.
ERIK IPSEN, gårdejer, født d.
05.03.1954, søn af Irene og Paul
Ipsen, gift d. 26.09.1980 med El
sebeth Kofod, socialpædagog,
født d. 08.12.1954, datter af El
len og Axel Kofod. Parret har
børnene: Stine, født d. 29.12.1981,
og Sanne, født d. 22.11.1984.
E.I. overtog ejendommen d.
11.06.1977 fra sin far.
Matr.nr. 43a m.fl. Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 39,2 ha., heraf 17 ha. skov. Der er
tilkøbt 19 ha. og forpagtet 8 ha.
Stuehuset er opført i 1923, stald i 1924, østre længe i 1844 og restaureret i 1925, søn
der længe ombygget i 1950, ny svinestald opført i 1980, staklade i 1950, stald i 1980
og maskinhus i 1983. Gården drives med en svineproduktion på 50 årssøer, der produ
ceres ca. 900 slagtesvin årligt. Planteproduktionens afgrøder er raps og hvede. Der er
3 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo og udmugningsanlæg. Maskinstation bruges til
skårlægning og kalkkørsel.
PARADISBAKKEVEJEN 6, "PILEGÄRD", IBSKER, 3740 SVANE
KE.
BIRGER PILEGAARD PEDERSEN,
gårdejer, født d. 16.05.1961, søn
af Nanna Irene og Svend Aage
Kofoed Pedersen, gift d. 14.07.
1990 med Lena Sørensen, ekspe
ditrice, født d. 06.03.1966, dat
ter af Birthe Vibeke og Erik
Sørensen. Parret har sønnen
Marc, født d. 01.12.1989.
B.P.P. overtog ejendommen d. 01.01.1989 fra sin mor.
Matr.nr. 45a m.fl. Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 43,8 ha., heraf 19 ha. skov.
Gården er opført i 1500-tallet, men udlængerne brændte i 1929 og blev genopført sam
me år. Stuehuset er opført i 1843, hestestald i 1973 og maskinhus i 1954. Gården dri
ves med en slagtesvineproduktion på ca. 800 stk. årligt. Planteproduktionens afgrøder
er raps, rajgræs, ærter og hvidkløver. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, gennemløbs
tørreri og flisfyr. Maskinstation bruges til gyllekørsel og skårlægning. På gårdens
jorder findes en bavtasten, kaldet Torils.
PARADISBAKKEVEJEN 8, "LINDHOLT", IBSKER, 3740 SVANEKE.
OLE ANDREAS KARLSEN HANSEN, gårdejer, født d. 28.03.1935, søn af Petra Marie
Kristine og Karl Wilhelm Hansen, gift d. 19.07.1958 med Elly Karoline Jørgensen,
medhjælpende hustru, født d. 30.03.1940, datter af Karen og Hans Jørgensen. Parret
har børnene: Jette, født d. 13.06.1958, Bente, født d. 22.07.1959, Karsten, født d.
05.10.1960, og Egon, født d. 15.06.1963.
O.A.K.H. overtog ejendommen d. 15.03.1960 fra Anton Jensen.
Matr.nr. 79a m.fl. Ejendomsskyld 1.310.000. Areal 38,5 ha., heraf 8,3 ha. skov. Der er
tilkøbt 30,2 ha. og forpagtet 7,7 ha.
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"Lindholdt" er opført omkring
1778. Stuehuset er gennemrestaureret i 1967, ny svinestald opført
i 1963, gammel svinestald er re
noveret i 1987, maskinhus opført
i 1980 og der er gylletank. Går
den drives med en svineprodukti
on på 125 årssøer, der sælges ca.
1.000 smågrise og ca. 1.200 slag
tesvin årligt. Planteproduktionens
afgrøder er raps, ærter og raj
græs. Der er 2 traktorer, 1 me
jetærsker, plantørreri, udmugningsanlæg og tørfodringsanlæg. Maskinstation bruges til
gyllekørsel og skårlægning og der benyttes husbondafløser.

PARADISBAKKEVEJEN 11, "BERTELEGÅRD", IBSKER, 3740 SVA
NEKE.
BØRGE HJORTH MORTENSEN,
gårdejer, født d. 28.02.1942, søn
af Else og Jens Louis Mortensen,
gift d. 13.06.1971 med Lene Koe
foed, skolevikar, født d. 25.11.
1940, datter af Gertrud og Vagn
Koefoed. Parret har børnene:
Finn, født d. 24.04.1972, og Jan,
født d. 04.07.1974.
B.H.M. overtog ejendommen i 1969 fra sin far, nuværende ejer er 5. generation.
Ejendomsskyld 1.140.000. Areal 41 ha., heraf 20,5 ha. skov. Der er tilkøbt 5 ha.
Stuehuset er opført i 1798, svinestald og maskinhus i 1976. Gården drives med en svi
neproduktion på 30 årssøer, der produceres ca. 600 slagtesvin årligt. Planteproduk
tionens afgrøde er raps. Der er 2 traktorer, andel i mejetærsker kornsilo og brænde
fyr. Maskinstation bruges til en del.
PARADISBAKKEVEJEN 13, "PRÆSTEBOGÅRD", IBSKER, 3740
SVANEKE.
AXEL NIMAND CARLSEN HAN
SEN, gårdejer, født d. 11.03.1926,
søn af Petra Marie Kristine og
Karl Wilhelm Hansen, gift d. 16.
02.1957 med Anna Mathilde
Bohn, medhjælpende hustru, født
d. 01.02.1932, datter af Bertha
Cecilie og Johannes Christian
Bohn. Parret har børnene: Børge
Vilhelm, født d. 11.04.1959, Flemming Christian, født d. 11.04.1959, Poul Preben, født
d. 16. 05.1962, og Lillian Marie, født d. 29.01.1968.
A.N.C.H. har været på kontrolassistentskole i Århus. Han overtog ejendommen d. 01.
02.1957 fra sin far, nuværende ejer er 3. generation på gården, som kom i slægtens
eje i 1902.
Matr.nr. 48 og 149e. Ejendomsskyld 680.000. Areal 11,6 ha., heraf ca. 2,8 ha. skov,
stenbrud og krat.
Det menes, at gården er opført i 1600-tallet. Stuehuset er gennemrestaureret i
1986/87, en gammel kvægstald er renoveret i 1965, svinestald opført i 1937 og maskin
hus i 1984. Gården drives med en svineproduktion på 30 årssøer, der sælges ca. 550
smågrise årligt. Planteproduktionens afgrøde er vårraps. Der er 3 traktorer og andel i
mejetærsker. Maskinstation bruges til skårlægning.
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PARADISBAKKEVEJEN 15, "TRÆBENEGÅRD", IBSKER, 3740 SVA
NEKE.
VERNER JENSEN, gårdejer, født
d. 19.07.1941, søn af Magda og
Axel Jensen, gift d. 24.05.1969
med Inger Jørgensen, datter af
Karen Margrethe og Anker Jør
gensen. Parret har børnene: Thor
kild, født d. 08.09.1969, og Su
sanne, født d. 23.01.1974.
V.J. har været på landbrugsskole
i Høng i 1963/64. Han overtog ejendommen d. 01.01.966 fra sin far.
Matr.nr. 49a m.fl. Ejendomsskyld 1.065.000. Areal 27,5 ha., heraf 13,7 ha. skov. Der
er tilkøbt 4 ha. og forpagtet 65 ha.
Gården er genopbygget efter brand i 1931, desuden er der svinestald opført i 1974 og
maskinhus i 1972. Gården drives med en slagtesvineproduktion på ca. 1.100 stk. årligt.
Planteproduktionens afgrøder er hvede, raps, ærter, rajgræs og hvidkløver. Der er 4
traktorer, 1 mejetærsker, 1 rendegraver, kornsilo, kold lufts tørreri, udmugningsanlæg,
tørfodringsanlæg og flisfyr. Maskinstation bruges til skårlægning.
V.J. ejer og driver desuden "Saltholmsgård", Arsdale Kirkevej 3, Ibsker, 3740 Svaneke.
PARADISVEJ 73, "NYTOFTE",
3730 NEXØ.
HOLGER THEODOR JENSEN,
avlsbruger, født d. 11.09.1925,
søn af Karen Kathrine og Otto
Konrad Jensen, gift d. 14.07.1956
med Iris Sjølander, født d. 01.
06.1933, datter af Thora Annine
Margrethe og Svend Peter Sjø
lander. Parret har børnene: An
nette, født d. 19.06.1957, Mere
the, født d. 17.05.1961, og Tine,
født d. 26.08.1967.
H.T.J. har været i bestyrelsen for BAF og i Ligningskommissionen. Han overtog går
den d. 01.01.1956 fra sine forældre.
Matr.nr. 58a m.fl. Ejendomsskyld 660.000. Areal 6,7 ha. og der er forpagtet 8,3 ha.
Stuehuset er opført i 1949 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1949 ombygget til svinestald i 1976, bilgarage lade og maskinhus fra 1949.
Gården drives med en slagtesvineproduktion på ca. 200 stk. årligt. Planteproduktionens
afgrøder er raps, frøgræs og hvede. Der er 1 traktor og plansilo.

PEDERSKER VEJEN 1, BODILSKER, 3730 NEXØ.
POUL SCHOW, gårdejer, omtales under Hønselundsvejen 8.
P.S. overtog ejendommen fra Frede Bech.
Matr.nr. 5k. Ejendomsskyld 370.000. Aral 4 ha.
Stuehuset er opført i 1905 og løbende restaureret, kvægstald, svinestald og lade er
opført i 1905 og maskinhus i 1945.
P.S. ejer og driver desuden Hønselundsvejen 8, Nexø.
PEDERSKERVEJEN 9, "KJØLLERGAARD", BODILSKER, 3730 NEXØ.
JENS JAKOB MUNK, gårdejer, født d. 07.07.1920, søn af Margrethe og Andreas Sø
rensen Munk, gift d. 28.09.1963 med Else Marie Jørgensen, født d. 09.10.1916, datter
af Bolette Karoline Krestine og Peter Antoni Jørgensen.
J.J.M. var elev på Bornholms Højskole i 1936/37 og på Dalum Landbrugsskole i
1939/40. Han overtog ejendommen, der har været i slægtens eje i 3 generationer, d.
11.06.1960 efter sin onkel Axel Jensen.
Matr. nr. 42a m.fl. Ejendomsskyld 2.850.000. Areal 85,9 ha., heraf 8,9 ha. skov.
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i 1910 og løbende restaureret,
kvægstald er genopført efter
brand i 1921 og siden ændret til
svinestald, svinestald er opført
ca. 1925, hestestald ca. 1875 og
laden ca. 1920. Ejendommen dri
ves kvægløs, men der holdes
travheste som hobby. Plantepro
duktionens afgrøder er raps, hve
de, byg og rajgræs. Der er 2
traktorer, 1 mejetærsker, plansi-

lo og korntørreri med varm og kold luft.

PEDERSKERVEJEN 10, "0
KIRKEBOGAARD", BODIL
SKER, 3730 NEXØ.
JOHN WESTH, gårdejer,
født d. 04.03.1945, søn af
Gudrun og A.C. Westh,
gift d. 21.03.1970 med El
la Holm, ekspeditrice, født
d. 07.03.1944, datter af
Dagny og Johannes Holm.
Parret har børnene: Chri
stian, født d. 22.01.1973,
Niels, født d. 12.10.1975 og Jens, født d. 07.06.1979.
J.W. var på Lyngby Landbrugsskole i 1963, han er i bestyrelsen for Davids Skolen og i
bestyrelsen for E.L.M. Han overtog ejendommen, der har været i slægtens eje siden
1912, d. 01.07.1969 efter sin mor.
Matr. nr. 59a. Ejendomsskyld 5.850.000. Areal 105,2 ha, heraf tilkøbt 81,9 ha. Der er
forpagtet 73 ha.
Stuehuset er opført i 1924 og er siden total renoveret, hestastald er opført i 1935,
svinestalde i 1935, 1972, 1974, 1976 og i 1978, lade i 1927, maskinhus i 1976, gastætte
siloer i 1971, 1973 og i 1976, foderhuse i 1976 og i 1978 og gylletanke i 1976, i 1985
og i 1988. Besætningen består af 13.500 slagtesvin. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker,
vådfodringsanlæg og plansilo.Der er ansat 4 medhjælpere.
Ud over denne gård ejes og drives: Hønselundsvej 14, "Bøgelund", Bodilsker, 3730
Nexø.Ejendommen blev overtaget d. 01.03.1982 efter Thor Kofoed Hansen.
Matr. nr. 45b. Ejendomsskyld 750.000. Areal 11,5 ha.
Desuden er der opkøbt "Juelsgaard", Pederskervej 52. "Dørvegård", Plantagevej 21 og
J.W. ejer desuden boligen Pederskervejen 50.
PEDERSKERVEJEN 13, "STORE
KRUSEGAARD", BODILSKER,
3730 NEXØ.
MOGENS CHRISTIAN PETER
DAM LUND, gårdejer, født d.
11.02.1945, søn af Ellen Eline og
Christian Peter Lund, gift d.
17.03. 1974 med Jytte Andersen,
husmor, født d. 10.06.1944, dat
ter af Inger Niola og Viggo Ha
rald Andersen. Parret har børne
ne: Annette, født d. 21.12.1966,

og Peter, født d. 03.09.1974.
M.C.P.D.L. var på Lyngby Landbrugsskole i 1966/67. Han overtog ejendommen, der
har været i slægtens eje i 3 generationer, d. 01.01.1974 efter sine forældre. Ejendom
men kan føres tilbage til 1569.
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Matr. nr. 43a. Ejendomsskyld 2.450.000. Areal 66 ha., heraf tilkøbt 6,6 ha. Der er
forpagtet 3 ha.
Stuehuset er opført i 1887 og i 1920 og løbende restaureret, kvægstalde er opført i
1900 og i 1917, svinestald er opført i 1897, garage og udhus i 1900, lade i 1917 og
maskinhus i 1950. Besætningen består af 1 æsel og 1 pony. Planteproduktionens af
grøder er hvede, byg, raps og frøgræs. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo,
korntørreri med varm og kold luft samt halmfyr.
PEDERSKERVEJEN 14, "VÆGGELØSEGAARD", BODILSKER, 3730
NEXØ.
HERMAN KRISTIAN KOFOD,
gårdejer, født d. 06.06.1900, søn
af Madsine og Christian Kofod,
gift d. 02.08.1927 med Birgitte
Marie Olsen, født d. 24.03.1902,
datter af Laura Bolette Karoline
og Chr. Mathias Olsen. Parret
har børnene: Ove Chr., født d.
15.02.1929, Robert Herman, født
d. 11.02.1934, og Britta Helene, født d. 01.04.1938.
B.M.K. var elev på Haslev Højskole i 1922.
H.K.K. var elev på L.M.F.'s Højskole i 1926/27. Han overtog ejendommen d. 01.03.
1964 efter Ove Christian Kofod.
Matr. nr. 46a. Ejendomsskyld 290.000. Areal 3,4 ha. Der er bortforpagtet 3,4 ha.
Stuehuset er opført i 1800 og løbende restaureret og kvægstald og svinestald er opført
ca. 1850.

PEDERSKERVEJEN 17, "SEJERSMINDE", BODILSKER, 3730 NEXØ.
METTE OG JUAN PENALVER OG NINA OG JOHNNY RUSE, gårdejere.
M.P. er apoteksassistent. Hun er født d. 27.02.1953 og datter af Edith og Helge Krag.
J.P. er VVS-montør. Han er født d. 02.03.1951 og søn af Leonor og Francisco Penalver. Parret blev gift d. 17.11.1974 og har børnenen: Jacob, født d. 17.08.1976, og
Susanne, født d. 04.04.1980.
N.R. er cand. pharm. Hun er født d. 24.01.1957 og datter af Sonja og Sv. Aage Jør
gensen. J.R. er avlsbruger og pistolformand i Bornholms Skytteforbund samt C.F.F.
kredsleder i Nexø Kommune. Han er født d. 26.05.1956 og søn af Kathe og Poul H.
Mørch. Parret blev gift d. 15.10.1977 og sønnen Karl Kristian er født d. 16.08.1989.
Ejendommen blev overtaget d. 01.06.1985 efter Carl Aage Olesen.
Matr. nr. 13c. Ejendomsskyld 550.000. Areal 0,7 ha.
Stuehuset er opført ca. 1920 og gennemgik restaurering i 1985/86 og svinestalden er
opført ca 1920. Besætningen består af 29 årssøer og der sælges 550 smågrise, desuden
er der 2 Fjordheste.

PEDERSKERVEJEN 48, "JUELSGAARD", BODILSKER, 3730
NEXØ.
POUL KOFOED ANKER, gårdejer,
født d. 22.06.1937, søn af Helga
og Oskar Johannes Anker, gift d.
14.04.1962 med Lizzie Sørensen,
husmor, født d. 27.08.1938, dat
ter af Anna Hansigne og Svend
Aage Sørensen. Parret har børne
ne: Christina, født d. 29.05.1964,
og Helle, født d. 17.06.1967.
L.A. var i 1961 på Husassistenternes Fagskole i København.
P.K.A. var på Haslev Højskole i 1955/56 og på Tune Landbrugsskole i 1960/61. Han
overtog slægtsgården d. 01.07.1968 efter sine forældre.
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er ca. 2,7 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1910 og i 1951 og løbende restaureret, kvægstalde er opført i
1900, i 1928 og i 1973, svinestalde i 1900 og i 1928, garage, vognport, brændehus og
lade i 1900, foderhuse i 1928 og i 1973 samt maskinhus i 1980. Besætningen består af
15 årskøer, 15 ungdyr og 10 slagtekalve af racen RDM. Planteproduktionens afgrøder
er hvede, raps, byg, græsfrø og pyntegrønt. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, ud
mugningsanlæg, plansilo og korntørreri med varm og kold luft.
PLANTAGEVEJ 2, "LINDHOLM",
3730 NEXØ.
HANS VERNER POULSEN, avls
bruger og lokalredaktør, født d.
17.03.1933, søn af Marie Katrine
og Poul Georg Poulsen, gift d.
15.07.1959 med Inger Koefoed Ja
kobsen, klinikassistent, født d.
13.06.1938, datter af Gerda Eli
sabeth og Niels Ejner Jakobsen.
Parret har børnene: Klaus Peter,
født d. 15.08.1960, Søren Eskild,
født d. 08.03.1964, og Anne Marie, født d. 11.09.1965.
H.V.P. er journalist. Han overtog ejendommen d. 15.03.1962 fra Ole Hansen. Ejendom
men er udstykket fra Bodilsker Præstegård engang midt i 1800-tallet.
Ejendomsskyld830.000. Areal 25,3 ha., heraf tilkøbt 7,6 ha. Der er forpagtet 3,3 ha.
Stuehuset er løbende restaureret. Gården drives udelukken med planteproduktion bestå
ende af korn og industriafgrøder. Der er 1 traktor, part i mejetærsker samt halmfyr.

PLANTAGEVEJ 2, "HEDENSMIN
DE", POULSKER, 3751 ØSTERMARIE.
HENNING SKOVGÅRD JENSEN,
gårdejer, født d. 15.09.1951, søn
af Louise Margrethe og Aage
Jensen.
H.S.J. overtog ejendommen d.
01.08.1985 fra sine forældre, nu
værende ejer er 3. generation på
gården, som kom i slægtens eje i
1929/30.
Matr.nr. 123g m.fl. Ejendomsskyld 480.000. Areal 20,1 ha., heraf ca. 3,3 ha. skov og
plantage. Der er forpagtet 5,5 ha.
Stuehuset er opført i 1908 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1961, ombygget til svinestald i 1987, hestestald fra 1944, ombygget til svi
nestald i 1988, svinestald fra 1944, roegulv fra 1960 ombygget til svinestald i 1988,
lade fra 1961 og maskinhus fra 1976. Gården drives med en svineproduktion på 40 års
søer, der sælges ca. 800 smågrise. Planteproduktionens afgrøder er hvede og raps. Der
er 2 traktorer, 1 gravemaskine, plansilo, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri. Maskin
station bruges til en del af markarbejdet.
PLANTAGEVEJ 8, "GRYET", BODILSKER, 3730 NEXØ.
ELMER KR. NIELSEN, avlsbruger, født d. 25.09.1926, søn af Ellen Kirstine og Ludvig
Nielsen, gift d. 12.05.1953 med Esther Kofoed, født d. 20.07.1928, datter af Thora
Sofie og Svend Aage Kofoed. Parret har børnene: Birgit Agnethe, født d. 17.03.1949,
Annette, født d. 26.07.1955, Lone, født d. 17.01.1957, og Susanne, født d. 06.06.1961.
E.K. har været på Antvorskov Højskole.
E.K.N. har været på Dalum Landbrugsskole i 1949/50 og på Ryslinge Højskole i
1946/47. Han har været i Menighedsrådet for Bodilsker Sogn i 19 år, i bestyrelsen for
Bodilsker Gymnastikforening, revisor i Bodilsker Brugs samt revisor for Bodilsker
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Skytteforening. Han overtog ejen
dommen d. 01.12.1954 fra sin
far, som byggede den i 1924.
Matr.nr. 3d m.fl. Ejendomsskyld
580.000. Areal 13,4 ha., heraf
1,1 ha. skovlund. Der er tilkøbt
5,7 ha. I den fredede skovlund
findes bautasten.
"Gryefs stuehus er opført i 1924
og restaureret i 1968/69. Avlsbyg
ningerne består af kvægstald, svinestald og brændeskur fra 1924,
garage fra 1979, lade fra 1959 samt maskinhuse fra 1975 og 1985. Gården drives med
en svineproduktion på ca. 250 stk. årligt. Der er 12 høns på gården. Af maskiner er
der 2 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo og brændefyr.
PLANTAGEVEJ 10, "GRYET",
BODILSKER, 3730 NEXØ.
KNUD ERIK KOFOED, gårdejer,
født d. 22.07.1934, søn af Inger
Johanne og Ejner Kofoed, gift d.
16.05.1959 med Ruth Johanne
Johansen, født d. 11.05.1937, dat
ter af Lilly og Carl Christian Jo
hansen. Parret har børnene: Le
ne, født d. 05.10.1961, og Palle,
født d. 07.01.1965.
K.E.K. har været i bestyrelsen
for Bodilsker Brugs og Kvickly i Nexø i ca. 20 år samt i bestyrelsen for Venstre, i
Bodilsker Jagtforening og Bodilsker Menighedsråd. Han overtog ejendommen d. 01.03.
1959 fra sine forældre, nuværende ejer er 4. generation på gården.
Matr.nr. 90. Ejendomsskyld 550.000. Areal 11,3 ha., heraf 1,5 ha. eng m. krat. Der er
tilkøbt 1,5 ha. og bortforpagtet 8,2 ha.
Stuehuset er opført i 1934 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og svinestald fra ca. 1880, hønsehus og garage fra 1938, lade og maskinhus fra
1951. Der er 1 traktor.

PLANTAGEVEJ 14, "VANDTAPPERGÅRD", BODILSKER, 3730
NEXØ.
VALTER TORBEN PEDERSEN,
gårdejer, født d. 19.09.1953, søn
af Magna Louise og Arne Peder
sen.
V.T.P. har været på Lyngby Land
brugsskole i 1977/78 og på Kær
have Landbrugsskole i 1970, han
er i bestyrelsen for Bodilsker
Jagtforening. Han overtog ejen
dommen d. 01.03.1980 fra sin far. Matr.nr. 20a m.fl. Ejendomsskyld 1.200.000. Areal
39,3 ha., heraf 14,9 ha. plantage, klipper og krat.
Ejendommen er nyopført efter brand i 1929, samtidig med at den blev flyttet ca. 50
meter. Stuehuset er opført i 1929 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af
kvægstalde fra 1929 og 1974, svinestalde fra 1929 og 1976, lade fra 1929 samt maskin
huse fra 1929 og 1978, desuden er der 2 gastætte siloer. Gården drives som alsidigt
landbrug med en svineproduktion på 48 årssøer, der produceres ca. 1.000 slagtesvin
årligt, og med en ammekobesætning på 10 årsammekøer, 7 ungdyr og 8 slagtekalve af
racen Hereford. Planteproduktionens afgrøde er raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetær
sker, udmugningsanlæg og brændefyr.
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PLANTAGEVEJ 15, "GRYETSVANG", FLØJGÆRDE, 3730 NEXØ.
HARRY KOFOED, avlsbruger, født d. 23.07.1908, søn af Karoline Dorthea og Jens
Marhias Kofoed, gift d. 06.10.1942 med Edith Bech, husmor, født d. 05.12.1911, datter
af Ingeborg og Jens Nikolaj Bech. Parret har datteren Bente, født d. 15.06.1946.
H.F. overtog ejendommen d. 01.12.1934 fra sin mor.
Ejendomsskyld 320.000. Areal 8,7 ha. Jorden er udlejet.
Stuehuset er restaureret af flere gange.

PLANTAGEVEJ 23, "LILLE HALLEGÅRD", BODILSKER, 3730
NEXØ.
POUL ANCHER JENSEN, gård
ejer, født d. 08.05.1943, søn af
Mathia og Niels Ingvard Jensen,
gift d. 27.12.1975 med Joan Amy
Lyng, fabrikant, født d. 20.04.
1947, datter af Agnette Petrine
og Valdemar Richard Schalberg.
Parret har børnene: Kira, født d.
10.05.1980, Bjørn, født d. 02.09.
1984, og Puk, født d. 24.12.1986.
P.A.J. har været på Lyngby Landbrugsskole i 1964/65. Han overtog ejendommen d.
04.02.1970 fra sine forældre, nuværende ejer er 5. generation.
Matr.nr. 19a m.fl. Ejendomsskyld 800.000. Areal 31,1 ha. En del af jordarealet er p.t.
bortforpagtet, men forsøges at omdannes til frugtavl, som formodentlig vil blive brugt
i produktion på Bornholms Mjødbryggeri.
Stuehuset er opført i 1860 og renoveret i 1974/75. Avlsbygningerne består af kvæg
stald, hestestald, hønsehus, karlekammer og garage fra omkring 1860, svinestald fra
1921 ombygget til hestestald og maskinhus fra 1929. Gårdens besætning er på 2 trav
heste. Der er 1 traktor.
PLANTAGEVEJ 35, "NORDVANG",
POULSKER, 3751 ØSTER MARIE.
ORLA HELGE MORTENSEN,
gårdejer, født d. 11.03.1939, søn
af Alma og Andreas Anias Mor
tensen, gift d. 21.10.1960 med Inger-Lise Munk Haagensen, hjemmehusmor, født d. 21.05.1944,
datter af Inger og Karl Edvard
Haagensen. Parret har børnene:
Kim Michael, født d. 22.08.1963,
og Tina, født d. 03.01.1965.
O.H.M. er chauffør ved Nexø Kommune og er sikkerhedsrepræsentant. Han overtog
ejendommen d. 10.06.1977 fra sin mor.
Matr.nr. 123ca. Ejendomsskyld 440.000. Areal 12,4 ha., heraf 4,8 ha. skov.
Gården er opført i 1896. Nyt stuehus er bygget omkring 1946/47 og udvidet i 1959,
garage og fyrrum bygget i 1978, travstald i 1982 og udvidet i 1985. Gårdens besætning
er på 20 dådyr moderdyr, der leveres ca. 17 kalve årligt, og vildsvin, hvorfra der leve
res ca. 30 grise årligt. Planteproduktionens afgrøde er hvede. Der er 2 traktorer. Ma
skinstation bruges til høstning, sprøjtning og møgspredning.

PLANTAGEVEJ 37, "SOLVANG", POULSKER, 3751 ØSTER MARIE.
FINN HOLGER HAAGENSEN, gårdejer, født d. 04.05.1956, søn af Kirsten Kathrine og
Carlo Bidstrup Haagensen, gift d. 02.06.1984 med Pia Elisabeth Ingvorsen, ekspedi
trice, født d. 14.02.1960, datter af Agnethe Marie og Andrew Ingvorsen.
F.H.H. er tømrer og bådebygger og er i bestyrelsen for Poulsker Jagtforening. Han
overtog ejendommen d. 01.07.1985 fra sine forældre, nuværende ejer er 5. generation
på gården, som kom i slægtens eje i 1862.
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Matr.nr. 123c. Ejendomsskyld
390.000. Areal 22,3 ha., heraf
6,6 ha. skov.
"Solvang"s stuehus er opført i
1910 og restaureret i 1986. Avls
bygningerne består af kvægstald
fra 1914, svinestald fra 1928,
garage og værksted fra 1974,
fyrrum og garage fra omkring
1863 og maskinhus fra 1956. Går
dens besætning er på 5 årsammekøer og 5 kalve af racerne Here
ford og SDM samt 3 heste. Plan
teproduktionens afgrøder er vinterraps, vårbyg og hvede. Der er 2 traktorer, 1 meje
tærsker, varm og kold lufts tørreri.

POULSKER VEJ 2, "ELLELY", POULSKER, 3730 NEXØ.
HANS RICHARD JENSEN, gårdejer, født d. 21.06.1955, søn af Kirstine og Ejnar Jen
sen, gift d. 17.07.1982 med Lissie Irene Holm, dagplejemor, født d. 06.02.1961, datter
af Ruth og Knud Erik Holm. Parret har børnene: Nina, født d. 12.07.1983, og Morten,
født d. 23.06.1986.
H.R.J. er specialarbejder. Han overtog ejendommen, der har været i slægtens eje i 2
generationer, d. 31.12.1976 efter sin farfar.
Matr. nr. 74a. Ejendomsskyld 490.000. Areal 11,1 ha., heraf 2,8 ha. mose og krat. Der
er bortforpagtet 6,6 ha.
Bygningerne er af ukendt oprindelse opført som 4-længet og maskinhuset er tilført ca.
1943/44.

POULSKERVEJ 7, "MARKEREGAARD", POULSKER, 3730
NEXØ.
BENT OLE MUNCH CHRISTEN
SEN, gårdejer, født d. 27.11.1954,
søn af Anna Kathrine og Arne
Christensen, gift d. 11.11.1978
med Anette Lassen, bogholder,
født d. 29. 10.1957, datter af
Rosa Agnete og Poul Eli Bid
strup Lassen. Parret har børne
ne: David Nicolas, født d. 02.
11.1979, Denise Madeleine, født d. 28.05.1982 og Sean Kelly, født d. 08.06.1989.
B.O.M.C. er forretningsfører for Dania Center, Bornholm. Han overtog ejendommen d.
15.08.1986 efter Arne Skovgård Pihl.
Matr. nr. 11a. Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 46,23 ha.
Stuehuset er opført i 1840 og i 1987/90 gennemgik det restaurering og modernisering,
kvægstalden er opført i 1922, svinestald i 1800, avis- og driftsbygninger i 1900 og i
1949 og laden i 1930. Driftsformen er planteavl med afgrøder af raps, hvede og byg.
Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og korntørreri med koldt luft.
POULSKERVEJ 8, "LILLEVANG", POULSKER, 3730 NEXØ.
JENS PETER PEDERSEN, gårdejer, født d. 24.08.1938, søn af Lisbeth og Richard Pe
dersen, gift d. 28.03.1964 med Birte Irene Jensen, født d. 23.08.1944, datter af Esther
og Marius Jensen. Parret har børnene: Maibritt, født d. 12.01.1967, Preben, født d.
20.04.1968, Karna, født d. 29.10.1976, Carsten, født d. 19.10.1980, og Leni, født d.
08.03.1985.
B.I.P. var på Luthers Missions Højskole, Hillerød i 1963.
J.P.P. var på Luthers Missions Højskole, Hillerød i 1957/58, han er i bestyrelsen for
Østlandets Husmandsforening, i menighedsrådet, og har i 16 år været i skolenævnet
for Poulsker Skole. Han overtog ejendommen d. 01.02.1964 efter Knud Beck.
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Matr. nr. 14b m.fl. Ejendoms
skyld 1.250.000. Areal 43,14 ha.,
heraf tilkøbt 28,9 ha. og der er 2
ha. skov.
"Lillevang"s stuehus er opført i
1906 og løbende restaureret,
kvægstald og svinestald er opført
i 1968 efter brand, karlekammer,
bryggers, kornmagasin og lade i
1941, maskinhuse i 1969 og i
1986 samt foderhus der også er
genopført i 1968 efter brand.
Besætningen består af 15 årskøer, 10 ungdyr og 15 slagtekalve af racen RDM og SDM,
og der er 400 slagtesvin. Planteproduktionens afgrøder er raps og hvede. Der er 3
traktorer, 1 mejetærsker, udmugningsanlæg, rørmalkningsanlæg, tårnsilo og korntør
reri. Man benytter maskinstation efter behov.

POULSKER VEJ 17, "MØLLEHU
SET", POULSKER, 3730 NEXØ.
HOLGER MARKER KOFOED,
gårdejer, født d. 30.03.1956, søn
af Ellen Kathrine og Axel Kofoed, samlever med Gitte Jørgen
sen, kontorassistent, født d.
08.06.1964, datter af Bodil Kir
stine og Helge Jørgensen.
H.M.K. er butiksassistent i Brug
sen i Snogebæk, han er sikker
hedsrepræsentant for personalet
og næstformand i Poulsker Idrætsforening. Han overtog ejendommen, der har været i
slægtens eje i 4 generationer, d. 01.04.1983 efter sine forældre.
Matr. nr. 40b m.fl. Ejendomsskyld 420.000. Areal 8,5 ha. Der er forpagtet 1 ha.
Stuehuset er opført i 1827 og gennemgik væsentlig om- og tilbygning i 1923 og restau
rering i 1962-69, kvægstald og svinestald er opført i 1911, hestestald og garage i
1910, hønsehus og brændehus i 1915, lade i 1913 og maskinhus i 1930. Besætningen
består af 7 årssøer og der produceres ca. 100 slagtesvin om året. Planteproduktionens
afgrøder er byg, hvede og raps. Der er 1 traktor og maskinstation benyttes efter
behov.
RISPEBJERGVEJEN 1, "BJERGEGAARD", POULSKER, 3730 NEXØ.
GUNNAR MATHIAS ESPERSEN, gårdejer, født d. 12.04.1944, søn af Ruth og Børge
Andreas Espersen, gift d. 11.11.1972 med Gerda Knudsen, assistent, født d.
21.02.1944, datter af Anne Johanne og Hans Christian Valdemar Knudsen. Parret har
børnene: Charlotte, født d. 11.11.1965, samt Rikke og Peter, født d. 25.04.1974.
G.M.E. er chauffør. Han overtog ejendommen, der har været i slægtens eje siden
1920, d. 01.04.1985 efter sin forældre. Ejendommen kan føres tilbage til 1854.
Matr. nr. 40a m.fl. Ejendomsskyld 740.000. Areal 12,93 ha. Der er forpagtet 1 ha.
Stuehuset er opført i 1911 og gennemgik restaurering i 1986, kvægstald er opført i
1906, svinestald i 1956, lade i 1930 og maskinhus i 1924. Besætningen består af 10
årssøer, hvorfra der sælges 180 smågrise og leveres 10 slagtesvin om året. Plantepro
duktionens afgrøder er raps og hvede. Der er 2 traktorer.
RISPEBJERGVEJEN 14, "GRØNNEVANG", POULSKER, 3730 NEXØ.
KITTY VIBEKE MOGENSEN, gårdejer, født d. 15.04.1940, datter af Hedvig Katrine og
Poul Henry Holm Mogensen.
K.V.M. har børnene John Rene, født d. 08.03.1965 og Jeanette Hedvig, født d.
26.05.1966.
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per. Hun overtog ejendommen,
der har været i slægtens eje i 3
generationer, d. 01.10.1980 efter
sine forældre.
Matr. nr. 49e. Ejendomsskyld
370.000. Areal 1,8 ha. Der er
bortfforpagtet 1,5 ha.
Stuehuset er opført i 1906 og
gennemgik restaurering i 1980/81,
kvægstald, svinestald og lade er
opført i 1906 og garage i 1908.
Ejendommen blev indtil 1983 drevet som almindeligt landbrug med planteavl.

RISPEBJERGVEJEN 16, "KARENS
MINDE", POULSKER, 3730 NEXØ.
OLIVA SOMMER, gårdejer, født
d. 04.11.1920, datter af Agnes
og Andreas Lund, gift d. 01.05.
1942 med Svend Aage Sommer,
født d. 14.11.1915. Parret har
børnene: Poul Helge, født d. 19.
12.1939, Arne Jørgen, født d.
19.04.1943, Grethe Lilian, født
d. 15.06.1944, Keld Helmuth,
født d. 09.12.1947, Erik Hen
ning, født d. 11.12.1951 og Egon Carsten, født d. 11.01.1957.
O.S. overtog ejendommen d. 01.04.1950 efter Karen Dick.
Matr. nr. 49d m.fl. Ejendomsskyld 260.000. Areal 1.2 ha. Halvdelen af jorden er
bortforpagtet.
Stuehuset er opført ca. 1800 og løbende restaureret, kvægstald og svinestald er opført
samme år. Der er opstaldet et par heste og en jagtvogn på ejendommen.

RISPEBJERGVEJEN 18, "DEGNEGAARD", POULSKER, 3730 NEXØ.
HANS ANDREAS FUNCK, gårdejer født d. 26.09.1923, søn at Hansine og Marius
Funck, gift d. 28.04.1950 med Grethe Ipsen, født d. 28.11.1925, datter af Agnes og
Aage Ipsen. Parret har sønnen Bent Aage.
H.A.F. har 5 mdrs. landbrugsskole. Han overtog ejendommen d. 01.04.1950 efter sin
far.
Ejendomsskyld 750.000. Areal 7 ha. Der er forpagtet 7 ha.
Stuehuset gennemgik restaurering i 1952 og svinestalde er opført i 1953 og i 1973.
Besætningen består af 4/500 slagtesvin på årsbasis. Der er 1 traktor, plansilo og
korntørreri med kold luft.
RØNNEVEJ 22, "NOME", 3730
NEXØ.
GEORG CHRISTIAN NIELSEN,
gårdejer, født d. 18.05.1919, søn
af Margrethe Cecilie og Rasmus
Marius Georg Nielsen, gift d.
25.10.1956 med Else Pedersen,
sygeplejerske, født d. 17.02.1930,
datter af Petra Hansigne og
Henry Johannes Pedersen. Parret
har børnene: Else Birgitte, født
d. 15.10.1957, Jens Christian,
født d. 16.07.1959, Nicolaj, født d. 30.06.1963, og Niels Georg, født d. 26.03.1968.
E.P. har været på Haslev Højskole i 1952 og været sygeplejerske i Norge og Sverige.
G.C.N. har været på L.M.S. Højskole i Hillerød i 1938/39, op Haslev Landbrugsskole i
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01.05.1948 fra sin onkel og tante, Fannie og Christian Nielsen, som købte den i 1908.
Matr.nr. 147a m.fl.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 21,8 ha. Der er tilkøbt 5 ha. og lejet 5 ha.
Stuehuset er opført i 1911 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg- og
svinestald fra omkring 1880 og 1964, samt maskinhus fra 1964 og 1968. Planteproduk
tionens afgrøder er hvede, byg og raps. Der er 2 traktorer, plansilo, varm og kold
lufts tørreri.
RØNNEVEJ 23, "VANGGAARD",
3730 NEXØ.
ERIK HOLM, gårdejer, født d.
28.08.1939, søn af Asta og Knud
Holm, gift d. 31.07.1965 med Bir
git Kristensen, medhjælpende hu
stru, født d. 05.04.1943, datter
af Klara og August Kristensen.
Parret har børnene: Karen, født
d. 11.05.1967, Anne Grethe, født
d. 01.08.1969, Jens Martin, født
d. 25.11.1970, Else Marie, født d.
21.06.1976 og Lars Finn, født d. 03.07.1978.
E.H. var på Hammerum Landbrugsksole i 1961/62. Han overtog ejendommen, der har
været i slægtens eje siden 1947, d. 01.06.1970 efter sin far.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 33 ha., heraf tilkøbt 9 ha. Der er forpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført i 1923 og løbende restaureret og der er svinestald, lade, maskin
hus og gastæt silo. Besætningen består af 100 årssøer og der leveres 2.000 slagtesvin
årligt. Planteproduktionens afgrøder er raps, hvede og byg. Der er 3 traktorer og
kornsilo. Man benytter maskinstation efter behov.
Ud over denne gård ejes og drives Ibskervej 30 på 37 ha.

RØNNEVEJ 34, BODILSKER,
3730 NEXØ.
OLE GAD, avlsbruger, født d.
06.10.1943, søn af Asta Marie og
Knud Erling Gad, gift d. 30.05.1970
med Susanne Kjøller, defektrice,
født d. 31.03.1945, datter af Ma
rie og Henry Kjøller. Parret har
børnene: Mogens, født d. 04.09.
1973, og Johan, født d. 25.02.
1975.
O.G. er lagerekspedient. Han
overtog ejendommen d. 01.11.1969 fra Herluf Nielsen.
Matr.nr. 28b m.fl. Ejendomsskyld 430.000. Areal 4,2 ha., heraf 1 ha. skov. 3 ha. er
bortforpagtet.
Stuehuset er opført omkring 1910 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af
kvægstald og svinestald fra ca. 1910 og garage fra 1988. Gårdens besætning er på 2
årsammekøer, 2 ungdyr og 1 slagtekalv samt 2 heste.

RØNNEVEJ 35, "ASPESBAKKE", 3730 NEXØ.
HANS JESSEN, gårdejer, født d. 18.02.1939, søn af Mette og Johan Jessen, gift d.
22.07.1964 med Inger Hansen, lærer, født d. 27.12.1937, datter af Bodil og Aksel
Hansen. Parret har børnene: Søren, født d. 27.07.1966, Mette, født d. 08.12.1968, og
Mogens, født d. 09.06.1971.
H.J. har taget 5 mdrs. landbrugsskole og er kasserer i Husmandsforeningen. Han
overtog ejendommen d. 01.08.1964 efter Aksel Hansen.
Ejendomsskyld 930.000. Areal 15 ha., heraf tilkøbt 4 ha. Der er forpagtet 2 ha.
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1840 og løbende restaureret, des
uden er der svinestald, foderhus,
maskinhus, gastæt silo og gylle
tank. Besætningen består af 38
årssøer og der leveres 750 slag
tesvin årligt. Planteproduktionens
afgrøder er raps og hvede. Der
er 1 traktor og kornsilo og man
benytter maskinstation.

RØNNEVEJ 38, "SLAMRAHØJ",
BODILSKER, 3730 NEXØ.
ERIK DAM HANSEN, gårdejer,
født d. 19.02.1921, søn af Ellen
Hansigne og Hans Frederik Han
sen, gift d. 21.06.1946 med Else
Margrethe Nielsen, født d. 08.
04.1928, datter af Viola Leonora
Kirstine og Herluf Nielsen. Par
ret har børnene: Inger Lise, født
d. 10.02.1949, Birthe Irene, født
d. 07.07.1951, og Lene Margre
the, født d. 21.02.1953. E.D.H. har været på Rønde Landbrugsskole i 1940/41, han er
formand for Bodilsker Brugsforening, i bestyrelsen for Bodilsker Mejeri, i tilsynsrådet
for Nexø Sparekasse og i bestyrelsen for Nexø Pakhusforening. Han overtog ejendom
men d. 01.04.1946 fra sine forældre, som købte den i 1926.
Matr.nr. 7 m.fl. Ejendomsskyld 780.000. Areal 15,2 ha. Der er tilkøbt 4,6 ha. og bortforpagtet 14,3 ha.
Stuehuset formodes bygget omkring 1700-1710, men er totalt renoveret i perioden
1960-80, spærene er dog stadig de samme. Avlsbygningerne består af kvægstald fra
1947, svinestald fra ca. 1860 restaureret ca. 1955, hestestald og hønsehus fra 1938 og
maskinhuse fra 1969 og 1953. Gården drives med en slagtesvineproduktion på ca. 25
stk. årligt. Der er 1 traktor, kornsilo og korntørreri med varm og kold luft.

RØNNEVEJ 45, "ROSVANG", BO
DILSKER, 3730 NEXØ.
OVE CHRISTIAN KOFOD, gård
ejer, født d. 15.02.1929, søn af
Birgitte Marie og Herman Kristi
an Kofod, gift d. 26.09.1959 med
Edel Kjær Nielsen, født d. 09.11.
1936, datter af Mette kirstine og
Magnus Kjær Nielsen. Parret har
børnene: Jane Birgitte og Mette
Berit, født d. 10.08.1960, Lone
Susanne, født d. 27.04.1962, Si
mon Pierre født d. 03.03.1967 og Ruben Christian født d. 16.07.1971.
E.K.K. var på Haslev Husholdningsskole i 1954 og er i menighedsrådet.
O.C.K. var på Hillerød Højskole i 1948/49, han er i bestyrelsen for Bodilsker Hus
mandsforening og har bijob som Kirkesanger. Han overtog ejendommen, der har været
i slægtens eje i 2 generationer, d. 01.03.1964 efter sin far.
Matr. nr. 461 m.fl. Areal 20,3 ha., heraf tilkøbt 7,7 ha. Der er forpagtet 9,4 ha.
Stuehuset er opført i 1925 og løbende restaureret, kvægstald er opført i 1890, svinestalde i 1925, i 1967 og i 1979, lade i 1936 og maskinhus i 1983. Besætningen består
af 15 årskøer, 6 ungdyr og 10 slagtekalve af racen RDM, og der er 20 årssøer, hvor
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fra der sælges 300/325 smågrise og leveres 20/35 slagtesvin om året. Planteproduktio
nens afgrøder er raps og hvede. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, tråd
netssilo og udmugningsanlæg.
RØNNEVEJ 48, "DEGNEGÅRD",
BODILSKER, 3730 NEXØ.
VERNER BRANDT, gårdejer,
født d. 28.03.1940, søn af Helga
Margrethe og Hans Peter Brandt,
gift d. 26.03.1966 med Annema
rie Müller, født d. 03.10.1944,
datter af Esther og Villy Frede
rik Müller. Parret har børnene:
Margrethe, født d. 12.11.1970, og
Kathrine, født d. 15.12.1972.
A.M. er i landsudvalget for
driftsøkonomi og i bestyrelsen for Bornholms Landboforening.
V.B. har været på Lyngby Landbrugsskole i 1962/63, han er i repræsentantskabet for
Bornholmer banken, i repræsentantskabet for Steff-Houlberg og i bestyrelsen for
Slægtsgårdsforeningen. Han overtog ejendommen d. 01.01.1966 fra sine forældre,
nuværende ejer er 4. generation på gården, som oprindelig fungerede som degnens
bolig og skole.
Matr.nr. 4a m.fl. Ejendomsskyld 1.585.000. Areal 49,2 ha., heraf 10,5 ha. lyng,
plantage og skov. Der er tilkøbt 4 ha.
Stuehuset er opført i 1870 og 1927 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af
svinestalde bygget i perioden 1966-79, kornmagasin fra 1971 og maskinhus fra 1978,
derudover er der gylletank. Gården drives med en svineproduktion på ca. 50 årssøer,
der leveres ca. 1.000 slagtesvin årligt. Planteproduktionens afgrøde er raps. Der er 2
traktorer, 1 mejetærsker, plan- og tårnsilo, korntørreri med varm og kold luft samt
halmfyr.

RØNNEVEJ 49, "GADEBYGÅRD", BODILSKER, 3730 NEXØ.
VERNER K. WRIDT, flyverspecialist, født d. 29.04.1954, søn af Lillian og Vilmer
Wridt.
V.K.W. er flyverspecialist ved Flyvestation Bornholm, han har taget grønt bevis fra
Lyngby Landbrugsskole i 1976/77. Han overtog ejendommen d. 01.06.1986 fra Olaf
Kofoed-Larsen.
Ejendomsskyld 990.000. Areal 23,2 ha., heraf 1,4 ha. skov. Derudover er der forpagtet
20,9 ha. avlsjord og 4 ha. græsgange.
Stuehuset er opført i 1864. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1987, svinestald
og foderhus fra 1800-tallet, lade fra 1899 og maskinhus fra 1929. Gårdens besætning
er på ca. 10 årsammekøer. Der er 2 traktorer og halmfyr. Maskinstation bruges til en
del af markarbejdet.
RØNNEVEJ 53, "EGESGAARD",
BODILSKER, 3730 NEXØ.
JOHN OLE KOEFOED, gårdejer,
født d. 17.01.1955, søn af Kir
sten og Johan Christian Koefoed, gift d. 21.06.1990 med Bente
Wøjdemann, født d. 25.04.1955,
datter af Kirsten Marie Wøjde
mann og Kaj Støvring. Parret
har børnene: Jonas, født d. 07.
03.1982 og Simon, født d. 04.
03.1990.
J.O.K. var på Kærhave Landbrugsskole i 1972, tog HF i Rønne i 1976/77/78, og var på
Dalum Landbrugsskole i 1978/79, han er i bestyrelsen for Halmleverandørforeningen
for Bornholm og i repræsentantskabet for L.V.K. Han overtog ejendommen, der har
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Matr. nr. 13a m.fl. Ejendomsskyld 2.400.000. Areal 48,9 ha., heraf 9 ha.skov. Der er
forpagtet 3,3 ha.
Stuehuset er opført i 1919/20, svinestalde i 1924, 1978, 1985 og i 1990, lade og
maskinhus i 1906, gastætte siloer i 1988 og i 1989 samt gylletank i 1986. Besætningen
består af 125 årssøer og der sælges 1.300 smågrise og leveres 1.400 slagtesvin om
året. Planteavlen er raps. Der er 3 traktorer, halvpart i mejetærsker, plansilo,
korntørreri med kold luft, flisfyr og EDB-fodringsanlæg.

RØNNEVEJ 70, "KATTESLETSGAARD", BODILSKER, 3730
NEXØ.
VAGNER AHLE MOURIDSEN,
gårdejer, født d. 03.12.1937, søn
af Karen og Meinert Mouridsen,
gift d. 22.12.1966 med Kirsten
Margrethe Munk, rengøringsassi
stent, født d. 17.01.1947, datter
af Ellen Vibe og Aksel Munk.
Parret har børnene: Jens, født d.
04.10.1967, Irene, født d. 11.10.
1969 og Lone, født d. 16.05.1973.
K.M.M. var på LMH's Højskole i Hillerød i 1966 og er i bestyrelsen for LM Nexø.
V.A.M. var på LMH's Højskole i Hillerød i 1961/62, og er i bestyrelsen for Bodilsker
Jagtforening. Han overtog ejendommen d. 15.04.1985 efter sine svigerforældre.
Matr. nr. 47a m.fl. Ejendomsskyld 1.070.000. Areal 34,3 ha., heraf 11 ha skov. Der er
bortforpagtet 22 ha.
Stuehuset er opført ca. 1880 og gennemmoderniseret, kvægstald er opført i 1914, svi
nestald, i 1911, hønsehus i 1931, lade i 1917 og der er fodersilo. Besætningen består
af 15 årssøer og der sælges 300 smågrise om året. Der er 1 traktor.
SKOLEKROGEN 3, "FRYDENVANG", IBSKER, 3730 SVANEKE.
JANE MIKKELSEN, gårdejer, født d. 13.06.1957, datter af Anna Lise og Niels Mikkel
sen. J.M. har børnene: Mia, født d. 08.11.1979, og Nanna, født d. 25.06.1987.
J.M. er uddannet teknisk assistent. Hun overtog ejendommen d. 01.09.1990 fra Frank
Mikkelsen.
Ejendomsskyld ca. 365.000. Areal 0,5 ha., der er frasolgt 5,5 ha.
Stuehuset er bygget i 1817 og 1 længe er opført i 1922.
SKOLEKROGEN 5, "HØJVANG", IBSKER, 3740 SVANEKE.
FRANK SHOW MIKKELSEN, gårdejer, født d. 12.11.1958, søn af Annalise og Niels
Mikkelsen, bor sammen med Tina Thomsen, hospitalslaborant, født d. 02.12.1961, dat
ter af Vivi og Kurt Thomsen. Parret har datteren Therese, født d. 06.06.1991.
F.S.M. er landbrugsmedhjælper på "Frennegård" i Ibsker, han har været på Kærhave
Landbrugsskole og har taget travtrænereksamen i 1988. Han overtog ejendommen d.
15.03.1984 fra Klavs Dejgaard.
Matr.nr. 6a m.fl. Ejendomsskyld 670.000. Areal 15,5 ha., heraf 0,5 ha. skov og 0,5 ha.
mergelgrav. Der er tilkøbt 10,5 ha.
Alle gamle længer er bygget om til hestestald i 1984 og 1990, desuden er der bygget
maskinhus i 1986. Gårdens besætning er på 5 travheste. Der er 1 traktor. Maskinsta
tion bruges til skårlægning.
SKOLEVEJEN 5, "EJERSHÅB", POULSKER, 3730 NEXØ.
HANS-JØRGEN HESSNER OG YVONNE ANDREASEN.
H.J.H. er studerende og født d. 11.04.1959, søn af Helge Hessner.
Y.A. er pædagogmedhjælper og født d. 14.05.1962, søn af Alex Andreasen. De har
datteren Cecilie.
Parret overtog ejendommen d. 01.12.1988 fra Kreditforeningen Danmark.
Matr.nr. 1 Ik. Ejendomsskyld 610.000. Areal 2 ha.
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SKOLEVEJEN 9, "LILLE KIRKEBOGAARD", POULSKER, 3730
NEXØ.
GUNNAR PEDERSEN, gårdejer,
født d. 29.11.1924, søn af Anne
Marie og Karl Peter Pedersen,
gift d. 29.11.1949 med Esther
Kofoed Jensen, født d. 16.07.
1925, datter af Ingeborg Kathri
ne og Thorvald Mathias Jensen.
Parret har datteren Inge-Lise,
født d. 20.08.1954.
G.P. var på Bornholms Højskole i 1943 og er i bestyrelsen for Poulsker Brugsforening.
Han overtog ejendommen, der har været i slægtens eje siden 1887, d. 01.04.1956 efter
Jens Peder Kofoed. Matr. nr. 54. Ejendomsskyld 900.000. Areal 15,9 ha.
Stuehuset er opført i 1905 og løbende restaureret, kvægstald og svinestald blev gen
opført i 1946 efter brand og lade og maskinhus i 1947. Besætningen består af 150
slagtesvin på årsbasis. Planteproduktionens afgrøder er raps, hvede og byg. Der er 1
traktor og man benytter lidt maskinstation.

SKOLEVEJEN 11, "KIRKEKIL
DE", POULSKER, 3730 NEXØ.
JØRGEN ANDRE RIIS, gårdejer,
født d. 02.10.1936, søn af Edith
og Herman Riis, gift d. 01.03.
1959 med Vibeke Engell Jensen,
født d. 17.08.1936, datter af
Dyveke og Alfred Jensen. Parret
har børnene: Susanne, født d.
13.12.1959 og Per, født d. 04.
06.1961.
J.A.R. har været i bestyrelsen
for ELM. Han overtog ejendom
men d. 01.02.1959 efter Johannes Damm.
Matr. nr. 48b. Ejendomsskyld 1.110.000. Areal 9,3 ha.
Stuehuset er opført i 1890 og gennem tiderne totalrenoveret, svinestalde er opført i
1910, 1920 og i 1969, lade i 1920, maskinhuse i 1973 og i 1974 og der er gylletank.
Besætningen består af 80 årssøer og der sælges 1.750 smågrise om året. Der er 1 trak
tor, 1 mejetærsker, foderblander til grisene, tårnsilo og korntørreri med varm luft.
SKOLEVEJEN 12, "ST. MYREGAARD", POULSKER, 3730 NEXØ.
EJVIN KOFOED, gårdejer, født
d. 22.02.1934, søn af Rigmor Vi
belund og Anker Adolf Kofoed.
E.K. var på Osted Efterskole i
1949/50, på hesteavlscentret Ny
Toftegaard i 1951, på Grundtvigs
Højskole i 1954/55 og på Korinth
Landbrugsskole i 1957/58. Han
overtog ejendommen i 1964 efter
Hans Chr. Pedersen.
Matr. nr. 6a. Ejendomsskyld 2.150.000. Areal 54,8 ha.
Stuehuset er opført ca. 1700 og løbende restaureret, kvægstald er opført i 1951, denne
er ændret til svinehold, svinestald er opført i 1956, hønsehus i 1950, lader i 1956 og i
1990 og maskinhuse i 1957 og i 1986. Besætningen består af 1.000/1.200 slagtesvin på
årsbasis. Der er plansilo og korntørreri med varm og kold luft. Der beskæftiges
medhjælpere efter behov.
Ud over denne gård ejes og drives "Sejersgaard", Skolevejen 16, Poulsker, 3730 Nexø.
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SKOLEVEJEN 14, "STORE KIRKEBOGAARD", POULSKER, 3730 NEXØ.
ESPER MIKAEL KOFOD, gårdejer, født d. 25.01.1939, søn af Kirsten Margrethe og
Anton Julius Kofod, gift d. 28.01.1967 med Birte Holm, sekretær, født d. 04.02.1944,
datter af Klara og Lorentz Holm. Parret har børnene: Susanne Elisabteh, født d.
29.07.1968, Pernille, født d. 16.04.1971, og Mette Louise, født d. 23.02.1976.
E.M.K. var på Hammerum Landbrugsskole i 1960/61. Han overtog ejendommen, der
har været i slægtens eje siden 1929, d. 31.12.1966 efter sine forældre.
Matr. nr. 48a m.fl. Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 31,8 ha., heraf tilkøbt 3,9 ha.
Stuehuset er opført ca. 1829 og er løbende restaureret og moderniseret, kvægstald er
opført i 1911, svinestalde i 1911 og i 1950, lade i 1941 og maskinhus i 1980. Besæt
ningen består af 30 årssøer og ca. 550 slagtesvin om året. Planteproduktionens afgrø
der er frø, ærter og raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo og korntørreri
med varm luft. Man benytter løs medhjælp.
SKOLEVEJEN 16, "SEJERSGAARD", POULSKER, 3730 NEXØ.
EJVIND KOFOED, gårdejer, om
tales under Skolevejen 12.
E.K. overtog ejendommen, der
har været i slægtens eje siden
1931, i 1972 efter sin mor.
Matr. nr. 7a m.fl. Ejendomsskyld
1.200.000. Areal 28,5 ha. Der er
forpagtet 6,1 ha.
Stuehuset er opført i 1876 og
løbende restaureret, kvægstald er
opført i 1950 og siden ændret til svinehold, svinestald er opført i 1858, svine- og
hestestald i 1845, hønsehus i 1932 og lade og garage i 1950. Besætningen består af 3
heste. Planteproduktionens afgrøder er raps, ærter, hvede, byg og frø.
E.K. ejer og driver også "St. Myregaard", Skolevejen 12, Poulsker, 3730 Nexø.
SKOLEVEJEN 17, "VANGSBO",
POULSKER, 3730 NEXØ.
EVALD ANDREAS VIBE, gård
ejer, født d. 26.12.1937, søn af
Asta Karoline og Hans Andreas
Vibe, gift d. 28.12.1965 med Ben
te Merete Jensen, husmor, født
d. 23.08.1944, datter af Esther
og Marius Jensen. Parret har bør
nene: Allan Gunni, født d. 19.10.
1966, Laila Beate, født d. 09.01.
1968, og Ryan Andy, født d. 24.
09.1978.
B.M.V. var på Haslev Husholdningsskole i 1963 og er medlem af Poulsker Menigheds
råd. E.A.V. var på Tommerup Højskole i 1958/59. Han overtog ejendommen, der har
været i slægtens eje siden 1930, d. 15.12.1965 efter sin forældre.
Matr. nr. 32cd. Ejendomsskyld 500.000. Areal 7,85 ha., heraf tilkøbt 1,6 ha.
Stuehuset er opført ca. 1800, i 1969 blev væggene udskiftet og der blev tilbygget i
1971 samt isat nye vinduer og pålagt nyt tag, kvægstald er opført i 1961, svinestald,
værksted og garage i 1986 og maskinhus i 1961. Besætningen består af 10 årskøer, 5
ungdyr og 6 slagtekalve af racen RDM, desuden er der 2 årssøer og der leveres 35
slagtesvin om året. Der er 1 traktor.
SKOLEVEJEN 21, "SANDEGAARD", POULSKER, 3730 NEXØ.
PETER LEGARTH PETERSEN, gårdejer, født d. 16.08.1953, søn af Ingrid og Johannes
Petersen, gift d. 11.04.1974 med Birte Sommer bankassistent, født d. 14.02.1952, dat
ter af Eva og Harald Sommer. Parret har børnene: Marianne, født d. 02.11.1975, Mi
chael, født d. 10.03.1979, og Majken, født d. 20.06.1984.
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grønt bevis fra Lyngby
Landbrugsskole. Han er
næstformand for Bornholms
Landøkonomiske Forening,
bestyrelsesmedlem i Nexø
Vestreforening, i Bornholms
Amt Venstreforening og i
Strandmarkens Vandværk,
næstkommanderende HJVK
7110 Svaneke-Nexø og for
mand for støtteforeningen.

Han overtog slægtsgården d. 01.07.1982 efter sin svigerfar.
Matr. nr. 26a m.fl. Ejendomsskyld 2.300.000. Areal 36 ha., heraf 16 ha. fredet skov og
klitter.
Stuehuset er opført som bindingsværk i 1802 og gennemgik restaurering i 1966, V-længe er opført i 1902 og der er tilbygget i 1969, Ø-længe er opført i 1877, værksted og
smågrisestald i 1976, maskinhuse i 1968 og i 1978 samt gylletank i 1984. Besætningen
består af 145 årssøer og der sælges ca. 2.200 smågrise og levers ca. 800 slagtesvin om
året. Planteproduktionens afgrøder er raps, ærter, brødhvede og rug. Der er 2 trak
torer, 1 mejetærsker, plansilo og gennemløbstørreri med varm luft samt halmfyr fra
1984. Der er ansat 1 fodermester.
SKROKKEGÅRDSVEJEN 1, "AKSELHUS", POULSKER, 3730 NEXØ.
VIVI JOHANSEN, gårdejer, født d. 17.12.1964, datter af Birte og Kaj Anker Jensen,
gift d. 26.09.1987 med Flemming Birger Johansen, landmand, født d. 04.01.1955, søn
af Erna Irene og Vagn Ejler Johansen. Parret har børnene: Maja, født d. 24.03.1983,
Martin, født d. 27.07.1985, og Jacob, født d. 27.09.1990.
V.J. er sygehjælper. Hun overtog ejendommen d. 01.04.1985 efter Birgitte og Andreas
Peter Pihl.
Matr. nr. 20c. Ejendomsskyld 420.000. Areal 5,2 ha. Der er forpagtet 15 ha.
Stuehuset er opført i 1914 og gennemgik restaurering i 1987 og svinestald, lade og
maskinhus er opført i 1914. Besætningen består af 20 årssøer og der sælges 400 små
grise om året. Planteproduktionens afgrøder er raps. Der er 1 traktor, plansilo og
korntørreri med kold luft. Man benytter maskinstation efter behov.

SKROKKEGÅRDSVEJEN 2, "LIL
LE PILEGAARD", 3730 NEXØ.
LARS PETER WIBE, gårdejer,
født d. 31.07.1957, søn af Else
Margrethe og Knud Wibe, gift d.
02.08.1986 med Birgitte Sofie
Jensen, født d. 12.07.1962, dat
ter af Johanna Sofie og Vagn Ta
ge Alf Jensen.Parret har datte
ren Barbra Sofie, født d. 21.05.
1984.
B.S.W. var på Nr. Ørslev Efter
skole i 1977, på Haslev Efterskole i 1978/79 og på Bornholms Folkehøjskole i 1989/90,
p.t. læser hun til socialpædagog.
L.P.W. er pedel og bestyrelsesmedlem i Poulsker Badmintonforening. Han overtog ejen
dommen, der har været i slægtens eje siden 1874, d. 01.03.1988 efter sine forældre.
Matr. nr. 25b. Ejendomsskyld 720.000. Areal 15,6 ha., der er bortforpagtet 14 ha.
Stuehuset er opført ca. 1900 og har gennemgået restaurering af flere gange sidst i
1989, kvægstald og svinestald er opført i 1952 og lader i 1900 og i 1953. Besætningen
består af 7 årssøer og der sælges 140 smågrise årligt, 3 årsammekøer, 3 ungdyr og 1
slagte kalv af racen Jersey/Charolais, samt 2 heste og 1 føl.Der er 1 traktor og
plansilo.
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SKROKKEGÅRDSVE3EN 4, "VENNELY", 3730 NEXØ.
ELMER MUNCH, gårdejer, født
d. 22.04.1928, søn af Hansigne
Krestine og Hans Christian
Munch, gift d. 04.01.1964 med
Ann Mary Andersen, født d.
14.04.1941, datter af Edith og
Harald Andersen. Parret har søn
nen Svend Erik, født d. 16.12.1962.
E.M. er i bestyrelsen for den
stedlige Oagtforening. Han over
tog ejendommen d. 01.04.1959 efter sin forældre.
Matr. nr. 25d. Ejendomsskyld 260.000. Areal 3,4 ha. Der er forpagtet 2 ha.
Stuehus, kvægstald, svinestald og lade er opført i 1870. Besætningen består af års
køer, 2 ungdyr og 6 slagtekalve af racen RDM, og der er 3 årssøer, hvorfra der sælges
40 smågrise årligt. Der er 1 traktor.

SKROKKEGÅRDSVE3EN 5, "KA
RENS MINDE", 3730 NEXØ.
FINN EGON ANDREASEN, gård
ejer, født d. 23.04.1954, søn af
Else og Hans Edvard Andreasen.
F.E.A. er maskinfører og er kas
serer og i bestyrelsen for Øst
lands Husmandsforening. Han
overtog ejendommen, der har
været i slægtens eje i 3 genera
tioner, d. 01.08.1978 efter sine
forældre.
Matr. nr. 23f. Ejendomsskyld 420.000. Areal 4,8 ha.
Stuehuset er opført i 1911 og løbende restaureret, avls- og driftsbygning er opført i
1954, garage i 1983 og maskinhus i 1960. Driftsformen er planteavl med afgrøder af
raps, hvede og byg. Der er 1 traktor og man benytter maskinstation.
SKROKKEGÅRDSVEJEN 6,
"GRØNVANG", 3730 NEXØ.
GUNNAR PEDERSEN, gårdejer,
født d. 03.06.1930, søn af Anine
Elisabeth og Karl Anthon Peder
sen, gift d. 08.12.1962 med Ruth
Lilly Poulsen, født d. 23.01.1925,
datter af Petra Katrine og Oluf
Peder Poulsen. Parret har børne
ne: Tina Dorete, født d. 13.06.
1963, Brita Merete, født d. 30.
03.1965 og Simon Oluf, født d.
09.12.1965.
R.L.P. var på Luthers Missions Højskole i Hillerød i 1943.
G.P. er næstformand i bestyrelsen for De Samvirkende Bornholmske Husmandsforenin
ger og i bestyrelsen for den Lokale Husmandsforening. Han overtog slægtsgården d.
15.05.1956 efter sine forældre.
Matr. nr. 9e m.fl. Ejendomsskyld 650.000. Areal 11 ha., heraf tilkøbt 3,8 ha.
Stuehuset er opført i 1890 og løbende restaureret, kvægstald er opført i 1963, avls- og
driftsbygninger i 1890, svinestald i 1964, lade i 1936 og maskinhus i 1890. Besætningen
består af 16 årskøer, 15 ungdyr og 15 slagtekavle af racen RDM og SDM. Der er 1
traktor og plansilo. Man benytter lidt maskinstation.
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SKROKKEGÅRDSVEJEN 7, "LYK
KENS-PRØVE", 3730 NEXØ.
VAGN EDVARD NIELSEN, gård
ejer, født d. 17.01.1932, søn af
Nina Caroline og Carlo Einar
Peder Nielsen, gift d. 05.06.1954
med Gunhild Hansen, medhjælpende
hustru, født d. 19.07.1935, datter
af Olga Annena Kristine og Da
vid Emil Hansen. Parret har bør
nene: Jens Kristian, født d. 27.
04.1957, Karen Inger, født d.
30.10.1959, Anne-Lise, født d.

17.06.1961, og Else Marie, født d. 22.04.1964.
V.E.N. har været i bestyrelsen for Snogebæk Brugsforening fra 1975 til 1990, i den
Lokal Husmandsforening i flere perioder, i Husmandsforenings Kreaturforsikring, i Poulsker Sygekasse indtil nedlæggelsen, i Poulsker Sogneråd fra 1969 til sammemlægningen, i Skolekommissionen i Poulsker og i skolenævnet i Poulsker. Han overtog ejen
dommen. d. 30.11.1955 efter Svend Munch.
Matr. nr. 28b. Ejendomsskyld 580.000. Areal 5,3 ha., heraf tilkøbt 2,5 ha.
Stuehuset er opført i 1881 og løbende restaureret, sidste restaurering foregik i 1989,
kvægstald og svinestald er opført i 1881 og der er tilbygget i 1965 og 1976 og vogn
port og hønsehus er opført i 1895 og i 1960. Besætningen består af 10 årskøer og 15
undyr af racen SDM,og der leveres 300 slagtesvin om året. Der er 2 traktorer, front
læsser og rørmalkningsanlæg med køler. Man benytter lidt maskinstation.

SKROKKEGÅRDSVEJEN 9, "BRO
DAL", 3730 NEXØ.
JENS PETER HANSEN, gårdejer,
født d. 17.03.1929, død d. 18.04.
1990, søn af Agnes Marie og Ni
els Christian Hansen, gift d. 10.
05.1953 med Karen Marie Niel
sen, født d. 11.12.1933, datter
af Anna Bothilde og Christian
Andreas Nielsen. Parret har bør
nene: Martin Christian, født d.
01.04.1954, Axel, født d. 02.06.
1956, Preben, født d. 21.06.1957 og Kurt, født d. 27.06.1964.
J.P.H. er formand for Poulsker Brugsforening, var i bestyrelsen for Gymnastikfore
ningen i Poulsker Jagtforening. Han overtog slægtsgården d. 01.04.1953 efter sine
forældre.
Matr. nr. 23e. Ejendomsskyld 850.000. Areal 8,8 ha. Jorden har været bortforpagtet
siden 1985.
Det oprindelige stuehus er opført i 1800 og i 1850 der er bygget af 2 gange og p.t.
bruges det som sommerbolig, det nye stuehus er opført i 1972, kvægstald er genopført
efter brand i 1969, hønsehus er opført i 1956, hestestald og vaskehus er opført i 1900
og maskinhus i 1969.

SKROKKEGÅRDSVEJEN 13, "SKROKKEGAARD", 3730 NEXØ.
KELD MUNK, gårdejer, født d. 04.12.1949, søn af Gerda Birgitte og Hans Conrad
Munk, gift d. 27.05.1988 med Gurli Engell Nielsen, frisør, født d. 09.09.1949, datter af
Anna Ottinia og Albert Engell Nielsen. Parret har børnene: Heino Enevoldsen Skov,
født d. 31.01.1974, Diana Enevoldsen Skov, født d. 17.01.1976, Christian Munk, født d.
05.06.1976, og Katja Enevoldsen Skov, født d. 15.05.1980.
K.M. var på Høng Landbrugsskole i 1973/74. Han er i bestyrelsen for Bornholms
Brand, har været i afdelingsrådet for Sparekassen Bornholm i 1985/90, i bestyrelsen
for Bornholms Landbrugsforening i 1980/84 samt i skolenævnet i 1986/90. Han overtog
ejendommen, der har været i slægtens eje i 8 generationer, d. 01.07.1974 efter sin
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forældre.
Matr. nr. 27a. Ejendomsskyld
1.900.000. Areal 51 ha., heraf 23
ha. skov. Der er forpagtet 15 ha.
"Skrokkegaard"S stuehus er op
ført i 1924 og løbende restaure
ret, s vinestalde er opført i 1960,
1975, 1980 og i 1987, hestestald,
vognport og karlekammerbygning
i 1880, lade i 1920, maskinhus i
1987, gastætte siloer i 1976 og i
1989 samt gylletanke i 1982 og i
1987. Besætningen består af 4.500 slagtesvin på årsbasis. Planteproduktionens afgrøder
er raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og halmfyr.
J.M. driver også Køllergaard i Pedersker.

SLAMREBJERGVEJ 8, "SLAMREBJERG", BODILSKER, 3730
NEXØ.
ELMO SONNE LARSEN, avlsbru
ger, født d. 02.11.1949, søn af
Kirsten Margrethe og Johannes
Larsen, gift d. 06.03.1976 med
Birgitte Cathrina Carlsen, køk
kenassistent, født d. 02.10.1952,
datter af Agnethe Krestine og
Børge Mandix Carlsen. Parret
har børnene: Peter, født d. 07.
10.1977, og Daniel, født d. 21.01.1981.
B.C.C. har været på Brenderup Efterskole i 1968/69, Sankt Lucasstiftelsen i 1972-74
og på L.M.H. i Hillerød i 1971, hun er medlem af Bodilsker Menighedsråd.
E.S.L. er gravervikar, han har været på LMH. i Hillerød i 1971 og på Løgumkloster
Efterskole. Han overtog ejendommen d. 01.01.1976 fra sine forældre, nuværende ejer
er 3. generation.
Matr.nr. 25c m.fl. Ejendomsskyld 410.000. Areal 9,5 ha. Der er frasolgt 1,5 ha.
Stuehuset er opført i 1917 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1937, svinestald moderniseret omkring 1962, vaskehus, garage og fyrrum fra
ca. 1860-80, lade fra 1957 og maskinhus fra 1937. Gårdens besætning er på 2 årsammekøer og 1 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens afgrøder er byg og raps.
Der er 1 traktor og gravemaskine. Maskinstation bruges ind i mellem.

SLAMREBJERGVEJ 13, "LILLE
KRUSEGÅRD", BODILSKER, 3730
NEXØ.
TAGE BUHRKAL, gårdejer, født
d. 10.05.1933, søn af Anna og
Marius Buhrkal, gift d. 01.12.1956
med Solveig Kofoed, husmor,
født d. 27.10.1935, datter af Ma
ry og Hans Kofoed. Parret har
børnene: Niels, født d. 15.08.1956,
Kar- sten, født d. 10.02.1960, og
Erling, født d. 17.11.1964.
T.B. overtog ejendommen d. 01.11.1956 fra sin svigerfar. Den har været i slægtens eje
siden 1865.
Matr.nr. 48 m.fl. Ejendomsskyld 770.000. Areal 33,7 ha., heraf 15 ha. skov og kraft.
Stuehuset er opført ca. 1875 og restaureret i 1978 og 1979. De gamle stalde er re
noveret omkring 1960, hestestald ombygget til ungdyr i 1962, svinestald fra 1903 er
udbygget i 1965, lade opført i 1951 og maskinhus i 1985, desuden er der gastæt silo
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fra 1986. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 17 årskøer
og 20 ungdyr, af racen RDM, og med en slagtesvineproduktion på ca. 350 stk. årligt.
Der er 2 traktorer, maskinstation bruges til markarbejdet.
SLAMREBJERGVEJ 14, "SKOV
TOFTE", BODILSKER, 3730 NEXØ.
CARL ANKER LARSEN, avlsbru
ger, født d. 11.07.1908, søn af
Petra Hansen, gift d. 11.11.1937
med Edith Folchmann, født d.
21.12.1913, datter af Karen Jo
hanne og Hans Christoffer Folckmann. Parret har børnene: Erik,
født d. 13.12.1937, Anne Grete,
født d. 18.02.1940, og Niels Pe
ter, født d. 18.02.1945.
C.A.L. overtog ejendommen d. 01.11.1953 fra Hans Gudbersen.
Matr.nr. 124 m.fl. Ejendomsskyld 290.000. Areal 7,6 ha.
Stuehuset er opført i 1872 og løbende restaureret. Driftsbygningerne er betydelig
ældre end stuehuset, dog undtagen staldlængen, som er bygget omkring 1927/28. Går
dens besætning er på 25 moderfår og 40 lam (i år er der født firlinger, som alle var
levedygtige). Der er 1 traktor.

SLETTEGÅRDSVEJEN 2, "SLETTEGAARD", POULSKER, 3730
NEXØ.
HOLGER B. HANSEN, gårdejer,
født d. 29.01.1946, søn af Gud
run og Henry Brandt Hansen,
gift d. 13.07.1974 med Vibeke
Jensen,
pædagogmedhjælper,
født d. 26.01.1954, datter af
Edith og Olaf Jensen. Parret har
børnene: Jacob, født d. 20.05.1974,
Louise, født d. 09.06.1975, Jo
nas, født d. 22.04.1983, og Marie, født d. 02.01.1985.
H.B.H. var på Lyngby Landbrugsskole i 1966/67. Han overtog ejendommen, der har væ
ret i slægtens eje i 3 generationer, d. 01.05.1978 efter sine svigerforældre.
Matr. nr. 43a m.fl. Ejendomsskyld 1.860.000. Areal 45,2 ha. Der er forpagtet 9,4 ha.
Stuehuset er opført i 1842 og løbende restaureret og moderniseret, smedie er opført i
1928, svinestalde ca. 1880 og i 1924, disse gennemgik modernisering i 1979, halmlade i
1989, lade ca. 1910, maskinhuse i 1980 og i 1986 samt gylletank i 1979. Besætningen
består af 30 årssøer og der leveres ca. 500 slagtesvin årligt. Planteproduktionens af
grøder er raps, hvede, vår- og vinterbyg. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, big balle
presser, tårnsilo, korntørreri med varm luft, halmfyr fra 1989 og udmugningsanlæg.
Ud over denne gård ejes og drives: "Højbo" Engegårdsvej 8, Poulsker.
H.B.H. overtog ejendommen d. 15.05.1991 efter Gert Skovgård.
Matr. nr. 44c m.fl. Ejendomsskyld 620.000. Areal 11,73 ha.
Stuehuset er opført i 1900 og løbende restaureret, kvægstald er opført i 1900, svine
stald i 1924, hønsehus og maskinhus i 1950 og lade ca. 1800.
Desuden ejes "Store Pilegaard", Sprøjtevejen 3, Poulsker.
SLETTEGÅRDSVEJEN 4, "LILLEHØJ", POULSKER, 3730 NEXØ.
FLEMMING KOFOED MORTENSEN, gårdejer, født d. 09.03.1960, søn af Erna og Knud
Kofoed Mortensen, samlever med Marianne Hansen, revisorassistent, født d. 10.05.
1963, datter af Jenny og Henning Hansen.
F.K.M. er regnskabschef. Han overtog ejendommen, der har været i slægtens eje i 4
generationer, d. 01.01.1991 efter sin forældre. Ejendommen er oprindelig udstykket fra
"Kaasegaard".
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skyld 550.000. Areal 11,1 ha.
"Lillehøj"s stuehus er opført ca.
1865 og løbende restaureret,
kvægstald og svinestald er opført
ca. 1865, lade i 1925 og maskin
hus i 1865, hvor der blev tilbyg
get i 1938.
Driftsformen er planteavl med
afgrøder af vinterraps, vinterhve
de og vårbyg. Der er 1 traktor.
SLETTEGÅRDSVEJEN 6, "KAASEGAARD", POULSKER, 3730
NEXØ.
OLE KAAS, gårdejer, født d.
15.01.1941, søn af Else Johanne
Marie og Harald Kaas.
O.K. var på Tune Landbrugsskole
i 1963/64 og er i bestyrelsen for
Poulsker El-installation. Han
overtog ejendommen, der har
været i slægtens eje siden 1744,
d. 01.08. 1972 efter sine foræl
dre.
Matr. nr. 42a m.fl. Ejendomsskyld
1.340.000. Areal 31,4 ha., heraf
0,4 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1925 og løbende restaureret, kvægstald, svinestald og lade er
opført i 1884 og maskinhus i 1984. Driftsformen er planteavl med afgrøder af hvede,
byg, raps, og hvidkløver. Der er 7 traktorer, 1 mejetærsker og halmfyr.
Ud over denne gård ejes og drives: "Højly", Slettegårdsvejen 8, Nexø.
SLETTEGÅRDSVEJEN 8, "HØJLY", 3730 NEXØ.
OLE KAAS, gårdejer, omtales under Slettegårdsvejen 6.
O.K. overtog ejendommen d. 01.01.1988 efter Karl Sonne Kofoed.
Matr. nr. 42c m.fl. Ejendomsskyld 450.000. Areal 9,2 ha.
Stuehuset er opført i tiden 1910/12 og løbende restaureret, svinestald er opført i 1926
og kvægstald og lade er opført i 1964.
O.K. ejer og driver desuden Slettegårdsvejen 6, 3730 Nexø.

SLOTSVEJ 2, "BÆKKEHALL",
POULSKER, 3730 NEXØ.
ERIK GRØNBECH RIIS, gårdejer,
født d. 07.07.1948, søn af Magda
og Johannes Riis, gift d. 07.09.
1968 med Kirsten Andersen, syge
hjælper, født d. 23.05.1948, dat
ter af Randi og Hilmar Ander
sen. Parret har børnene: Hans-Peter, født d. 08.05.1968, Morten,
født d. 16.05.1971, og Malene,
født d. 17.12.1976.
E.G.k. overtog ejendommen, der har været i slægtens eje i 4 generationer, d. 01.03.
1971 efter Magda og Ejnar Jørgensen.
Matr. nr. Ih m.fl. Ejendomsskyld 850.000. Areal 13 ha. Der er forpagtet 9,2 ha.
Stuehuset er opført i 1917 og løbende restaureret, kvægstald er opført ca. 1850 og i
1971 blev det ombygget til svinestald, svinestalde er opført i 1910, i 1973 og i 1978
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byg. Der er 1 traktor og fodersiloer. Man benytter maskinstation efter behov.
SLOTSVEJ 5, "BUKKEGAARD",
3730 NEXØ.
MOGENS HOLM, gårdejer, født
d. 19.03.1942, søn af Dagny og
Johannes Holm, gift d. 23.10.1971
med Gunver Kjeldsen, medhjæl
pende hustru, født d. 02.07.1948,
datter af Else og Osvald Kjeld
sen. Parret har børnene: Anne
Christine, født d. 04.03.1974,
Martin, født d. 19.10.1975, Bir
gitte, født d. 25.04.1979, Marian,
født d. 19.11.1983, og Elisabeth, født d. 14.02.1987.
M.H. var på Hammerum Landbrugsskole i 1962/63. Han overtog ejendommen i 1975
efter Knud Erik Kofoed.
Matr. nr. 52a m.fl. Ejendomsskyld 1.500.000. Grundskyld 261.400. Areal 31,9 ha.
Stuehuset er opført i 1770, svinestalde i 1900 og i 1950 og gylletank i 1978. Besæt
ningen består af 3.500 slagtesvin på årsbasis. Der er 3 traktorer og 1 mejetærsker.
Men benytter lidt maskinstation og der er ansat 4 fodermestre, 1 medhjælper, 1 drifts
leder og 1 skoledreng hjælper.
M.H. ejer og driver desuden "Borregaard" Bukkevadsvejen 7, og "Stenballegaard",
Pederskervejen 29, begge i Åkirkeby Kommune.

SORTEHULSVEJ 2, "ØSTERLI",
IBSKER, 3740 SVANEKE.
VIGGO JENSEN, gårdejer, født
d. 16.05.1932, søn af Magda og
Oluf Jensen, gift i 1970 med
Olga Jensen, hjemmehusmor,
født d. 26.06.1938, datter af
Helga og Kristian Jensen. Parret
har sønnen Jørn Ole, født d.
06.05. 1974.
V.J. overtog ejendommen d. 01.
03.1964 fra Ella Pedersen.
Matr.nr. Ild og 123bx. Ejendomsskyld 720.000. Areal 15,4 ha., heraf 2,5 ha. plantage.
Der er forpagtet 7 ha.
Gården er opført i 1899 og er løbende renoveret. Gården drives med en svineproduk
tion på 20 årssøer, der produceres ca. 300 slagtesvin årligt. Planteproduktionens
afgrøder er raps og hvede. Der er 1 traktor, andel i mejetærsker og plantørreri. I
ferien bruges husbondafløser.

SPRØJTE VEJEN 3, "STORE PILEGAARD", POULSKER, 3730 NEXØ.
HOLGER B. HANSEN, gårdejer,
omtales under Slettegårdsvejen
2.
H.B.H. overtog ejendommen d.
01.04.1991 efter Henning Andre
as Lassen.
Matr. nr. 15a. Ejendomsskyld
1.000.000. Areal 24,97 ha.
Stuehuset er opført ca. 1850 og
1924, restaurering er pågået af
flere gange i 1951/52, i 1972 og i 1975, kvægstald i 1930, svinestald i 1909,
karlekammer, hestestald og lade i 1910, lade i 1850 og maskinhuse i 1880 og i 1962.
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"Store Pilegård" er 14. selvejergård. Bygningerne er opført i bindingsværk og kampe
sten. H.B.H. ejer og driver desuden "Slettegaard", Slettegårdsvejen 2, 3730 Nexø, og
"Højbo", Engegårdsvej 8, Poulsker.
SPRØJTEVEJEN 4, "LL. VIBEGAARD", 3730 NEXØ.
SVEND KOFOED, gårdejer, født
d. 26.04.1936, søn af Edith og
Peter Kofoed, gift d. 01.04.1959
med Ketty Olsen, medhjælpende
hustru, født d. 14.12.1933, datter
af Marie og Peter Olsen. Parret
har datteren Charlotte, født d.
19.06.1965.
P.K. har været på Landbrugskole.
Han er formand for Husmands
foreningen, medlem af Jordbrugskommissionen, vurderingsinspektør for DLR, formand
for kursusudvalget på landsplan og i bestyrelsen for DH. Han overtog ejendommen d.
01.04.1960.
Ejendomsskyld 630.000. Grundskyld 141.600. Areal 14,6 ha., heraf tilkøbt 4,4 ha.
Stuehuset er opført i 1850 og gennemgik restaurering i 1952, kvægstald, svinestald og
lade er opført i 1850 og maskinhus i 1968. Besætningen består af 250 slagtesvin på
årsbasis. Planteproduktionens afgrøder er hvede. Der er 1 traktor og man benytter
maskinstation.

STENSEBYVEJEN 2, "KANNIKELY", BODILSKER, 3730 NEXØ.
ARNE NIELSEN, rugeriejer, født
d. 31.12.1922, søn af Marie Elisabet og Valdemar A. Nielsen,
gift d. 22.12.1945 med Magda
Elisabeth Holm, husmor, født d.
12.05.1924, datter af Elinor og
Andreas Holm. Parret har børne
ne: Poul, født d. 30.12..1946,
John, født d. 07.05.1949, Kurt,
født d. 08.02.1954, død d. 22.
10.1973 ved trafikulykke, Peer, født d. 24.10.1955, Kate, født d. 22.12.1962, Anlizette
og Majbritt, født d. 26.08.1963.
A.N. har været på Lyngby Landbrugsskole i 1944/45. Han er formand for Bornholms
Fjerkræavler, i bestyrelsen for Danmarks' Kyllingeproduktionsforening og er formand
for Pedersker Brugsforening. Han overtog ejendommen i 1970 fra Jens Mortensen.
Ejendomsskyld 670.000. Areal 2 ha.
Stuehuset er opført i 1935. Gården drives med en slagtekyllingeproduktion på ca.
350.000 stk. årligt.
A.N. er bosat: "Smedevang", Østre Sømarksvej 3, Pedersker, Åkirkeby og er forpagter
af "Køllergård" i Pedersker.
STENSEBYVEJEN 3, "LILLE ENGEGAARD", BODILSKER, 3730
NEXØ.
ERIK HANSEN, gårdejer, født d.
26.11.1942, søn af Ida Margrethe
og Jens Anton Hansen, gift d.
01.01.1962 med Birthe Mariann
Bech, sundhedsmedarbejder, født
d. 26.09.1944, datter af Esther
Margrethe og Jens Harald Bech.
Parret har børnene: Lene, født d.
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E.H. er mekaniker. Han overtog ejendommen, der har været i slægtens eje i 10 gene
rationer, d. 15.04.1981 efter sine forældre.
Matr. nr. 35a. Ejendomsskyld 890.000. Areal 25,3 ha. Der er forpagtet 14,9 ha.
Stuehuset er opført i 1926 og løbende restaureret, kvægstald og svinestald er opført i
1909, hestestald i 1883 og lade i 1874. Driftsformen er planteavl med afgrøder af
raps, hvede, byg og der er halmleverance. Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker.

STENSEBYVEJEN 19, "SOLHØJ",
BODILSKER, 3730 NEXØ.
AKSEL GUNNAR NIELSEN, gård
ejer, født d. 28.11.1928, søn af
Valborg Dorthea og Christian Mi
chael Nielsen, gift d. 20.11.1954
med Bodil Marie Kofoed Svend
sen, husmor, født d. 04.05.1931,
datter af Karen Marie og Harald
Kofoed Svendsen. Parret har bør
nene: Annette født d. 04.01.1957
og Vibeke født d. 06.03.1960.
A.G.N. er i bestyrelsen for Stenseby Brugsforening og i bestyrelsen for Bodilsker Hus
mandsforening. Han overtog ejendommen d. 21.12.1966 efter sine forældre.
Matr. nr. 37i m.fl. Ejendomsskyld 570.000. Areal 11,1 ha., heraf tilkøbt 6,6 ha.
Stuehuset er opført i 1912/13 og løbende restaureret, kvægstald og vognport er opført
i 1912/13, bilgarage i 1964, kyllinge- og ællingehus i 1966, svinestald i 1912/13, hvor
der er tilbygget i 1970, hønsehus er opført i 1936 og lade og maskinhus i 1982. Besæt
ningen består af 14 årssøer og der sælges 300 smågrise om året desuden er der 6 ung
dyr af racen RDM. Planteproduktionens afgrøder er raps og hvede. Der er 1 traktor.
STENSEBYVEJEN 23, "STENSEBYGAARD", BODILSKER, 3730 NEXØ.
POUL ANCHER HANSEN, gårdejer, født d. 03.11.1943, søn af Edith Mathea og Jens
Ancher Hansen, gift d. 10.05.1974 med Grethe Kathrine Nielsen, afdelings disponent,
født d. 14.03.1944, datter af Dagny og Jens Madsen Nielsen. Parret har børnene:
Torben, født d. 30.06.1965, død d. 29.05.1989, Marianne, født d. 09.02.1968, og
Birgitte, født d. 16.02.1975.
P.A.H. var på Tune Landbrugsskole i 1963/64, han var i bestyrelsen for Bornholms
Landøkonomiske Forening i tiden 1972 til 1983, i Menighedsrådet i Bodilsker i 1978 til
1985, og han er formand for Slægtsgårdsforeningen på Bornholm samt kirkeværge.
Ejendommen, der har været i slægtens eje siden 1651, blev overtaget d. 01.04.1967
efter hans forældre.
Matr. nr. 38a m.fl. Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 42,7 ha., heraf tilkøbt 3,2 ha. i
1972 og der er 6 ha. skov m.m.
Stuehuset er opført i 1884 og moderniseret løbende, svinestalde er opført i 1905, i
1972 og i 1896, klimastalde i 1917 og i 1980, maskinhuse i 1974 og i 1985 og der er
gylletank fra 1986. Besætningen består af 70 årssøer og der leveres ca. 1.200 slag
tesvin om året. Planteproduktionens afgrøder er raps og ærter. Der er udmugningsan
læg, tårnsilo, korntørreri med varm og kold luft samt halmfyr. Man benytter fremmed
arbejdskraft efter behov.
STENSEBYVEJEN 28, "STENSEBYGAARD", BODILSKER, 3730 NEXØ.
JENS WICHMANN HANSEN, gårdejer, født d. 31.08.1933, søn af Karen Lovise Wichmann og Kristian Hansen, gift d. 02.04.1967 med Randi Elisabeth Zeeberg, lærer, født
d. 03.02.1941, datter af Annelise og Eigil Zeeberg. Parret har børnene: Lise, født d.
08.02.1968, Jon, født d. 27.07.1969, og Lars Kristian, født d. 21.05.1973.
J.W.H. var på Næsgård Agerbrugsskole i 1956/58. Han overtog ejendommen, der har
været i slægtens eje siden 1759, d. 01.08.1963 efter sin far.
Matr. nr. 39h m.fl. Ejendomsskyld 1.610.000. Areal 46,7 ha., heraf ca. 15 ha. skov.
Der er forpagtet 3 ha.
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Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, korntørreri med varm og kold luft og
flisfyr.

STENSEBYVEJEN 29, "NYVANG", BODILSKER, 3730 NEXØ.
JENS ANDREAS KAAS, gårdejer, omtales under Stensebyvejen 31.
J.A.K. overtog ejendommen i 1942 efter sine forældre.
Matr. nr. 40t. Ejendomsskyld 250.000. Areal 1,8 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehus, kvægstald og svinestald er opført i 1911.
J.A.K. ejer og driver også "Pilely", Stensebyvejen 31.

STENSEBYVEJEN 30, "STENSEBYGAARD", BODILSKER, 3730
NEXØ.
NIELS PETER KOFOD IBSEN,
gårdejer, født d. 10.09.1962, søn
af Gunhild Andrea og Andre Pe
ter Kofod Ibsen, samlever med
Jette Helene Biem, kontorassistent,
født d. 27.07.1968, datter af Ing
rid Klausen og Knud Erik Biem.
N.P.K.I. er tømrer. Han var på
Kærhave Landbrugsskole i 1983
og på Lyngby Landbrugsskole i
1985/86. Han overtog ejendommen, der har været i slægtens eje i 6 generationer, d.
31.12.1990 efter sine forældre.
Matr. nr. 57a m.fl. Ejendomsskyld 940.000. Areal 19,4 ha.
Gården er af ubestemt oprindelse og stuehuset er p.t. under restaurering og moderni
sering. Besætningen består af 30 årssøer og der leveres ca. 600 slagtesvin om året.
Planteproduktionens afgrøder er raps og hvede. Der er 3 traktorer og plansilo.
Ud over denne gård drives "Skovholt", Pederskervej 56, Åkirkeby.
STENSEBYVEJEN 31, "PILELY",
BODILSKER, 3730 NEXØ.
JENS ANDREAS KAAS, gårdejer,
født d. 14.08.1906, søn af Marie
og Anton Christian Kaas.
J.A.K. overtog ejendommen, der
har været i slægtens eje i 3
generationer, i 1942 efter sine
forældre.
Matr. nr. 40b m.fl. Ejendoms
skyld 750.000. Areal 13,5 ha.
Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1865, kvæg
stald og svinestald i 1865 og la
de i 1899. Ud over denne gård ejes "Nyvang", Stensebyvejen 29, Bodilsker.
STENSEBYVEJEN 33, "MØLLEVANG", BODILSKER, 3730 NEXØ.
PER HOLM JENSEN, gårdejer, født d. 28.03.1933, søn af Anna Michelle Laurasigne og
Valdemar Johannes Jensen, gift d. 16.05.1964 med Karen Krogh, født d. 18.03.1934,
datter af Maren og Marius Krogh.
P.H.J. er altmuligmand. Han var på Haslev Højsklole i 1951/52 og på Tune Landbrugs
skole i 1957/58, formand og i bestyrelsen for Biavlerforeningen på Bornholm i 1982 til
1986 samt i bestyrelsen for Danske Biavleres Honningssalgscentral i 1982 til 1986.
Han overtog ejendommen d. 01.07.1964 efter Otto Julius Kofoed. Gården er udstykket
fra både "Brandtsgård" og "Kaasegaard".
Matr. nr. 40k m.fl. Ejendomsskyld 720.000. Areal 7,2 ha., heraf tilkøbt 2,8 ha. Der er
forpagtet 14,7 ha.
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er opført i 1929 og maskinhus i 1984. Besætningen består af 10 årssøer og der leveres
170 slagtesvin om året. Planteproduktionens afgrøder er hvede, raps og byg. Der er 2
traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo og korntørreri med kold luft.

STOREGADE 25, "SVANEGÅRD",
3740 SVANEKE.
SVEND GUNNAR KOFOED-DAM,
gårdejer, født d. 28.01.1933, søn
af Gerda og 3ens Peder KofoedDam, gift d. 28.01.1960 med Sol
veig Madsen, driftsleder/husmor,
født d. 19.11.1939, datter af Ly
dia Marie og Viggo Madsen. Par
ret har børnene: 3ens Erik, født
d. 29.06.1960, Lene, født d. 25.
07.1963, Flemming, født d. 14.

11.1970, og Peter, født d. 23.12.1973.
S.G.K.D. er borgmester i Nexø Kommune. Han har været på Tune Landbrugsskole i
1956/57, på Ryslinge Højskole i 1952/53, på Osted Efterskole i 1949/50 og har været
formand for Bornholms Svineavlscenter, i bestyrelsen for Venstres Lokalforening i
Nexø, siden 1971 har han været i amtsbestyrelsen for Venstre, siden 1970 medlem af
kommunalbestyrelsen og siden 1990 været borgmester. Han overtog ejendommen d.
01.04.1963 fra sin far, som overtog den i 1944.
Matr.nr. 6b m.fl. Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 47,3 ha. Der er tilkøbt 21,4 ha. og
forpagtet 13,3 ha.
Stuehuset er opført i 1880 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1880, svinestalde fra 1926, 1966 og 1978, maskinhus fra 1981, desuden er der
2 gastætte siloer. Gården drives med en svineproduktion på 40 årssøer, der leveres ca.
750 slagtesvin årligt. Planteproduktionens afgrøder er raps, hvede og ærter. Der er 2
traktorer, 1 mejetærsker, udmugningsanlæg, automatisk tørfodringsanlæg, kold lufts
tørreri og halmfyr. Maskinstation bruges lidt.
STRANDMARKSVE3EN 5, "MUNKEGAARD", 3730 NEXØ.
3ENS HANS ERIK 3ENSEN, gård
ejer, født d. 13.05.1927, søn af
Ellen og 3ens 3ensen, gift d.
13.05.1953 med Edel Margrethe
3ensen, medhjælpende hustru,
født d. 14.01.1927, datter af
3ohanne Marie og Asbjørn An
dreas 3ensen. Parret har børne
ne: Lars Peter, født d. 04.06.
1954, Ulla Margrethe, født d.
14.06.1955, Poul Erik, født d. 12.09.1956, og Ingrid Marie, født d. 28.02.1958.
E.M.3. var på Ankerhus Husholdningsskole i 1945/46 og på Askov Højskole i 1949.
3.H.E.3. var på Lyngby Landbrugsskole i 1950/51, han var med til at starte Bornholms
Travselskab og var i bestyrelsen. Han overtog ejendommen, der har været i slægtens
eje siden 1921, d. 01.04.1953, efter sine svigerforældre.
Matr. nr. 30a m.fl. Ejendomsskyld 1.840.000. Areal 57,8 ha., heraf frasolgt 7 ha. og
der er 19,3 ha. med skov. Der er forpagtet 2,75 ha.
Stuehuset er opført i 1789 og i tiden 1969 til 1990 gennemgik det modernisering,
kvægstald er opført ca. 1875 og ændret til svinestald og pålagt eternittag, svinestald
er opført i 1600, denne blev i 1958/59 renoveret og anvendes til travheste med ind
retning af hesteboxe og lade og maskinhus er opført i 1988. Besætningen består af 650
slagtesvin på årsbasis og 2 travheste. Planteavlen har afgrøder af hvede, raps og frø.
Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, gennemløbstørreri m/gas og combineret olie- og
brændefyr.
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LENHUS", DUEODDEN, 3730
NEXØ.
HARRY MATHIAS RASMUSSEN,
gårdejer, født d. 11.12.1920, søn
af Petra Mathia og Hans Christi
an Alfred Rasmussen, gift d. 25.
03.1964 med Else Margrethe Jen
sen, født d. 18.02.1926, datter af
Jenny Didrikke og Hans Georg
Kofod Jensen. Parret har børne
ne: Gregers, født d. 31.03.1965,
og Birte, født d. 07.11.1966.
H.M.R. tog kontrolkursus på Bornholms Højskole i 1945, han er kontrolassistent for
Tjørneby Kontrolforening. Han overtog ejendommen d. 23.02.1949 efter Johannes Vibe.
Matr. nr. 25c m.fl. Ejendomsskyld 470.000. Areal 11,9 ha. Ud over dette areal er der
ca. 55 ha. skov og en stor del af skoven blev fredet i 1965.
Stuehuset er opført ca. 1820 og i tiden 1964 til 1987 blev det gennemgribende restau
reret, kvæstald, lade og foderhus er opført i 1950 og garage i 1820. Besætningen be
står af 3 årskøer og 13 ungdyr af racen Charolais og SDM. Planteavlen er til opfod
ring. Der er 2 traktorer og man benytter maskinstation efter behov.
STRANDMARKSVEJEN 9, "LILLEGAARD", POULSKER, 3730 NEXØ.
MOGENS MADSEN, gårdejer, født d. 14.10.1964, søn af Anne og Børge Madsen, gift d.
06.04.1985 med Anita Kjer Rosenqvist, sygeplejerske, født d. 07.08.1965, datter af
Edith og Henrik Rosenqvist. Parret har datteren Kathrine, født d. 16.03.1990.
M.M. er assurandør og kasserer for den Lokale Jagtforening i Poulsker. Han overtog
ejendommen d. 01.12.1987 efter Edith og Åge Ipsen.
Areal 27.1363 ha., heraf 13 ha. skov og eng. Der er bortforpagtet 13,5 ha.
Stuehuset er opført i 1845 og løbende restaureret og kvægstald, svinestald og lade er
opført i 1924. Der er 1 traktor og flisfyr.
STRANDMARKSVEJEN 10, "SKOV
LY", STRANDMARKEN, 3730
NEXØ.
KNUD BECH, gårdejer, født d.
14.07.1911, søn af Karoline og
Niels Peter Bech, gift d. 10.04.
1971 med Else Bech, født d. 10.
05.1915, datter af Marie Kathri
ne og Hans Christian Bech. Par
ret har børnene: Villy, født d.
07. 12.1934, Erik, født d. 06.02.
1935, Henning, født d. 13.09.1938,
og Egon, født d. 21.08.1942.
K.B. overtog ejendommen d. 15.02.1964, efter sin søn Villy.
Matr. nr. 29c. Ejendomsskyld 390.000. Areal 1 ha., heraf frasolgt 3,2 ha. og der er er
0,5 ha. plantage.
Stuehuset er opført i 1906 og løbende restaureret og kvægstald, svinestald og lade er
opført i 1906. Der er 2 sportsponyer, 1 traktor og kørevogn og kane til hestene.

SØNDRE LANDEVEJ 16, "MOSEGAARDEN", BODILSKER, 3730 NEXØ.
HANS CHRISTIAN PIHL, gårdejer, født d. 10.11.1956, søn af Esther Sofie og Karl
Kristian Pihl.
H.C.P.er truckfører, han var på Lyngby Landbrugsskole i 1977/78. Han overtog ejen
dommen d. 01.07.1990 efter sin far, som byggede den i 1953.
Matr. nr. 157bo m.fl. Ejendomsskyld 900.000. Areal 28,1 ha., heraf 0,5 ha. fredskov.
Der er forpagtet 4 ha.
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ningen består af ca. 350 slagtesvin på årsbasis. Planteavlen har afgrøder af hvede,
raps og frøgræs. Der er 1 traktor og man benytter maskinstation efter behov.

SØNDRE LANDEVEJ 58, "TOFTHØJ", BODILSKER, 3730 NEXØ.
BENT VILLY PIHL, gårdejer, født d. 15.01.1941, søn af Anna Karoline og Jens Peter
Pihl.
B.V.P. overtog ejendommen, der har været i slægtens eje siden 1905 da B.V.P.'s
bedstefar selv byggede den, d. 01.04.1964 efter sin far.
Matr. nr. 34d m.fl. Ejendomsskyld 460.000. Areal 17,8 ha., heraf tilkøbt 8,5 ha., der
er 0,8 ha. krat.
Stuehuset er opført i 1905, kvægstald, svinestald og lade i 1905/06. Besætningen
består af 28 ungdyr. Planteavlen har afgrøder af raps og hvede. Der er 1 traktor og
plansilo.
TANGVEJ 16, "SANDAGER", SNOGEBÆK, 3730 NEXØ.
JAN KAAS MOGENSEN, gårdejer, født d. 23.09.1943, søn af Hedvig Kathrine og Poul
Henry Holm Mogensen, gift d. 10.08.1972 med Anny Gunhild Mogensen, pakkerske,
født d. 11.02.1954, datter af Edly Krestine og Karl Alfred Mogensen. Parret har
børnene: Michael, født d. 08.12.1973, og Janni, født d. 03.09.1978.
J.K.M. overtog ejendommen, der har været i slægtens eje i 5 generationer, d. 01.03.
1985 efter sin morbror Alfred Andreas Lassen.
Matr. nr. 105a. Ejendomsskyld 420.000. Areal 12,4 ha., heraf 1 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1874 og løbende restaureret, kvægstald og svinestald er opført i
1955 og lade i 1874. Besætningen består af 2 årskøer og 22 ungdyr af bl. race samt 1
årsso og der leveres ca. 15 slagtesvin årligt. Planteavlen har afgrøder af raps, hvede
og rug. Der er 2 traktorer, kartoffeloptager og siderive. Der drives lidt gartneri på
ejendommen.

TJØRNEBYVEJEN 3, TJØRNE
BY, 3730 NEXØ.
KIRSTEN SOKNEMANN, gårdejer,
født d. 19.04.1945, datter af
Grethe Sand og Tage Willy Pe
dersen, samlever med Niels Jør
gen Lund, fisker, født d. 16.09.
1951, søn af Ely Viola og Kristi
an Kofoed Lund. Parret har bør
nene: Kent, født d. 27.02.1970,
Lena, født d. 26.06. 1973, Ditte,
født d. 19.05.1984, og Johanna,
født d. 17.05.1985. K.S. er rengøringsassistent. Hun overtog ejendommen d. 01.08.1981
efter Phillip Dahl Pedersen.
Matr. nr. 9d. Ejendomsskyld 370.000. Areal 1,2 ha.
De oprindelige bygninger er opført i 1875, men stuehuset er nænsomt restaureret.
Besætningen består af 1 årsko, 5 får, 9 lam, 30 høns og 1 hane. Der er 1 traktor.
TJØRNEBYVEJEN 4, "VESTERBO", TJØRNEBY, 3730 NEXØ.
JESPER MOGENSEN, gårdejer, født d. 01.02.1959, søn af Gunvor Marie og Henning
Mogensen, samlever med Linda Dahl, kommuneassistent, født d. 17.05.1963, datter af
Gunhild Margrethe og Frode Dahl. Parret har børnene: Kathrine, født d. 30.08.1979,
Marie, født d. 25.05.1984, og Ditte, født d. 28.10.1987.
J.M. er arbejdsmand. Han overtog ejendommen d. 01.08.1981 efter Karen og Søren
Hansen.
Matr. nr. Ild m.fl. Ejendomsskyld 310.000. Areal 1,8 ha.
Stuehuset er opført i 1925 og løbende restaureret, kvægstald og svinestald er opført i
1925 og i 1982 disse bygninger er nu indrettet med hesteboxe og maskinhuset er op
ført i 1990. Besætningen består af 7 travheste og 1 føl. Der har tidligere været mølle
på ejendommen.
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TJØRNEBYVEJEN 7, "TJØRNEBYGÅRD", POULSKER, 3730 NEXØ.
AKSEL KOFOED, gårdejer, født d. 11.03.1935, søn af Valborg og Thorvald Espersen
Kofoed.
A.K. har været på Korinth Landbrugsskole i 1957/58. Han overtog ejendommen d.
15.12.1960 fra Arne Gunnar Munch.
Ejendomsskyld 870.000. Areal 21,2 ha., heraf 0,5 ha. remise.

UDEGÅRDSVEJEN 1, "ALMELY",
POULSKER, 3730 NEXØ.
KNUD BØRGE MUNCH, gårdejer,
født d. 30.08.1926, søn af Hans
signe Marie og Lars Andersen
Munch, gift d. 16.12.1954 med
Ingeborg Larsen, filetskærer,
født d. 10.01.1932, datter af In
ger Kirstine og Peter Christian
Larsen. Parret har børnene: Lars
Peter, født d. 01.10.1955, Jens
Jørgen, født d. 19.07.1958, Kir
sten Marie, født d. 01.12.1962, Birgit Margrethe, født d. 01.03.1964, Knud Anker, født
d. 06.06.1965, og Niels Ebbe, født d. 18.01.1969.
I.M. var i 1949 på Stevns Efterskole og på Snogehøj Gymnastik Højskole i 1952/53.
K.B.M. var på Høng Husmandsskole i 1951/52, han er i bestyrelsen for Bornholms An
dels Foderstofforretning, i bestyrelsen for Mejerisammenslutningen og formand for den
Lokale Husmandsforening. Han overtog slægtsgården d. 01.12.1954 efter sine forældre.
Matr. nr. 53d. Ejendomsskyld 610.000. Areal 12,2 ha. Der er forpagtet 4,5 ha.
Stuehuset er af ukendt oprindelse og løbende restaureret, kvægstald er genopført i
1971 efter brand, svinestald er opført i 1951 og maskinhus i 1975. Besætningen består
af 600 slagtesvin på årsbasis. Planteavlen har afgrøder af hvede, raps og vinterbyg.
Der er 1 traktor.
UDEGÅRDSVEJEN 7, "DUES
VANG", POULSKER, 3730 NEXØ.
EJVIND LILLEBÆK, gårdejer,
født d. 24.04.1930, søn af Ma
thilde og Jens Lillebæk, gift d.
04.04. 1959 med Jytte Pedersen,
fuldmægtig og sektionsleder,
født d. 05.02.1937, datter af
Jenny og Egon Pedersen. Parret
har børnene: Jens, født d. 27.
03.1960, Troels, født d. 10.06.1967
og Heidi, født d. 05.05.1969.
E.L. er pensioneret major, han var på Nordborg Slots Efterskole i 1946/47. Ejendom
men blev overtaget i 1975 efter Hans Henning Jensen.
Ejendommen gennemgik modernisering i 1975/76.
UDEGÅRDSVEJEN 9, "GLÆDENS DAL", POULSKER, 3730 NEXØ.
ANETTE HÅGENSEN, gårdejer, født d. 11.04.1958, datter af Bente og Svend Larsen,
gift d. 04.10.1980 med Sten Hågensen, automekaniker, født d. 27.03.1956, søn af Åse
og Svend Åge Hågensen.
A.H. er trimmedame. Hun overtog ejendommen d. 01.07.1989 efter B.R.F.
Matr. nr. 49b. Ejendomsskyld 425.000. Areal 1 ha.
Stuehus, kvægstald og svinestald er opført i 1800.
UDEGÅRDSVEJEN 10, "AGGEHØJ", POULSKER, 3730 NEXØ.
ERLING JOHANNES PIHL, gårdejer, født d. 06.08.1944, søn af Dagny Gudrun Viktoria
og Hans Peter Pihl, gift d. 03.01.1970 med Inge Poulsen, født d. 17.05.1951, datter af
Inge og Ernst Poulsen. Parret har børnene: Tove Margrethe, født d. 22.08.1974, og
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Anne-Grethe, født d. 21.08.1977.
Erling 3. Pihl er el-montør. Han
overtog ejendommen, der har væ
ret i slægtens eje i 4 generatio
ner, d. 01.05.1988 efter sine for
ældre.
Matr. nr. 37d og 39f. Ejendoms
skyld 850.000. Areal 16 ha. På
ejendommen jorde findes en fre
det gravhøj.
Stuehuset er opført i 1858 og
gennemgik restaurering i 1949 og
der blev tilbygget i 1954, kvægstalde er opført i 1856 og i 1930 og maskinhuset i
1930. Der er 1 travhest på gården. Planteavlen har afgrøder af hvede, raps og byg.
Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo og blæser for korn. Man benytter delvis
maskinstation.
VANGSBOVEJ 7, "VANGSBO",
BODILSKER, 3730 NEXØ.
KARSTEN JAN PEDERSEN,
gårdejer, født d. 15.11.1955, søn
af Valborg Anine og Karl Jakob
Pedersen, gift d. 31.03.1983 med
Anni Lis Petersen, filetskærer,
født d. 06.06.1962, datter af
Jytte Ode og Bruno Erik Peter
sen. Parret har børnene: Dennis,
født d. 08.07.1980, og Daniel,
født d. 27.02.1988.
K.J.P. er tromlefører. Han overtog ejendommen d. 01.08.1987 efter Poul Andersen.
Matr. nr. 46g. Ejendomsskyld 480.000. Areal 7,8 ha. Der er forpagtet 2,5 ha.
Stuehuset er opført i 1800 og løbende restaureret, kvægstald og s vinestald er opført i
1800 og hønsehus, lade og maskinstation i 1900.
Besætningen består af 2 slagte kalve, 2 ponyer, 30 høns og 9 væddere. Planteavlen har
afgrøder af raps, hvede og vinterbyg. Der er 2 traktorer.
VESTRE SLAMRAVEJ 1, "TORNEGAARD", BODILSKER, 3730
NEXØ.
KAJ ANKER JENSEN, gårdejer,
født d. 30.11.1934, søn af Gerda
Krestine og Carl Marinus Jensen,
gift d. 29.03.1963 med Birthe
Jørgensen, født d. 18.01.1944,
datter af Ella Birgitte og Hans
Jørgensen. Parret har børnene:
Anni, født d. 30.06.1963, og Vivi,
født d. 17.12.1964.
B.J. var på Antvorskov Højskole i 1962. K.A.J. overtog ejendommen, der har været i
slægtens eje i 2 generationer, d. 01.04. 1963 efter sine forældre. Ejendommen kan
føres tilbage til 1500-tallet, hvor den blev kaldt "Tordengaarden".
Matr. nr. 49a m.fl. Ejendomsskyld 1.320.000. Areal 30,3 ha., heraf tilkøbt 13,8 ha.,
der 1,7 ha fredsskov. Derudover er der forpagtet 4,4 ha.
Stuehuset er opført efter brand i 1919 og løbende restaureret, kvægstald er ligeledes
opført efter brand i 1919 og senere ombygget til svinestald, svinestald er opført efter
brand i 1919, lade i 1925 og maskinhus i 1978. Besætningen består af 25 årssøer og
der leveres 450/500 slagtesvin om året. Planteavlen har afgrøder af raps og hvede.
Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, udmugningsanlæg, vendeplov, plansilo og korntør
reri med koldt og varmt luft. Man benytter maskinstation efter behov.
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KNUD CHRISTIAN HANSEN, gårdejer, født d. 22.09.1926, søn af Agnethe og Christi
an Hansen, gift d. 05.01.1957 med Gudrun Johanne Jensen, medhjælpende hustru, født
d. 16.07.1934, datter af Methea og Niels Ingvard Jensen. Parret har børnene: Stig,
født d. 17.06.1957, Ole, født d. 26.12.1958, Bent, født d. 08.09.1960, Charlotte, født
d. 16.05.1965, og Thomas, født d. 05.03.1972.
K.C.H. var på Hoptrup Højskole i 1946/47 og på Haslev Landbrugsskole i 1951/52. Han
overtog ejendommen, der har været i slægtens eje i 10 generationer, d. 01.05.1957
efter sine forældre. Ejendommen kan føres tilbage til 1662.
Matr. nr. 25a. Ejendomsskyld 1.720.000. Areal 46,3 ha., heraf 8,3 ha. fredskov.
Gården brændte i 1846 og noget af den gamle sokkel blev brugt ved nybygningen. Stue
huset er opført i 1846 og løbende restaureret, kvægstald, hestestald, svinestald og
lade er opført i 1846, maskinhus i 1978 og gylletank i 1984. Besætningen består af 25
årskøer, 30 ungdyr og 15 slagte kalve af racen RDM desuden er der 11 årssøer, hvor
fra der leveres 200 slagtesvin om året. Planteavlen har afgrøder af hvede og raps.
Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, udmugningsanlæg, malkeanlæg, plansilo, korntørreri
med varm og kold luft og flis- og halmfyr.
0. SLAMRAVEJ 7, "ØSTRE
SLAMRAGÅRD", 3730 NEXØ.
POUL BRANDT, gårdejer, født
d. 30.06.1943, søn af Elsebeth og
Knud Brandt, gift d. 16.10.1971
med Elsebeth Larsen, bankfuld
mægtig, født d. 05.01.1948, dat
ter af Sigrid og Ernst Larsen.
Parret har børnene: Michael,
født d. 08.08.1974, og Karen,
født d. 11.10.1977.
P.B. har været på Lyngby Land
brugsskole. Han overtog gården, der har været i slægtens eje gennem 3. generationer,
d. 01.07.1973 fra sin far.
Ejendomsskyld 1.710.000. Areal 35 ha., heraf 2 ha. marginaljord.

0. SLAMRAVEJ 8, "SPANAGER",
NEXØ UDMARK, 3730 NEXØ.
JENS CHRISTIAN BRANDT,
gårdejer, født d. 14.07.1935, søn
af Elsebeth Marie og Knud
Brandt, gift d. 14.07.1960 med
Ingrid Kofoed, født d. 18.11.1937,
datter af Ellen Margrethe og
Nikolaj Frederik Kofoed. Parret
har børnene: Mogens, født d.
06.05. 1961, Ole og Lene, født
d. 09.10. 1962, samt Marianne,
født d. 18. 01.1970.
I.K. har været på Ryslinge Højskole i 1957.
J.C.B. har været på Osted Efterskole i 1951 og på Korinth Landbrugsskole i 1957/58.
Han overtog ejendommen d. 06.05.1960 fra Emil Sønnik Munch.
Matr.nr. li m.fl. Ejendomsskyld 1.120.000. Areal 21,5 ha., heraf tilkøbt 9 ha. Derud
over er der forpagtet 14,5 ha.
Stuehuset er opført i 1935 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1940, svinestalde fra 1967 og 1978, lader fra 1940 og 1973, maskinhus fra
1935 og der er gastæt silo fra 1981. Gården drives som alsidigt landbrug med en
kvægproduktion på 18 årskøer, 9 ungdyr og 9 slagtekalve, af racen RDM, og en
slagtesvineproduktion på 475 stk. årligt, derudover er der 2 Frederiksborgheste.
Planteproduktionens afgrøder er raps og hvede. Der er 2 traktorer og udmugningsan
læg. Maskinstation bruges efter behov.
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SOLHVERVSFONDEN.
Fonden overtog ejendommen d. 01.01.1991 fra Bornholms Amt.
Matr.nr. 21a m.fl. Ejendomsskyld 2.230.000. Areal 14,2 ha.
I 1949 bliver "Grynegård" købt af Sigrid og Erik Rudolph Koefod, som i 11 år havde
forpagtet ejendommen. I 1967 overtager deres søn, Knud Henrik Kofoed, gården efter
forældrene og i 1974 sælger han den til Nexø Kommune med parcelhusbyggeri på en
del af jorden for øje. I 1985 sælges en del af "Grynegård" til Bornholms Amt, som i
1991 sælger til Solhversfonden. Ejendommen drives p.t. i forpagtning af Bornholms
Amtskommune som revalideringscenter med normal landbrugsproduktion.
Stuehuset er opført i 1858 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og lade fra 1911, svinestalde fra 1930 og 1971, karlekammer, bryggers og
rullestue fra 1958, senere tilbygget, samt maskinhus fra 1970.

ØSTERMARIEVEJ 4B, "GRYNEBAKKEN", IBSKER, 3740 SVANEKE.
FREJAFONDEN.
Matr.nr. 21bg. Ejendomsskyld 48.000. Areal 5,2 ha.
"Grynebakken", som oprindelig er en del af "Grynegård" Østermarievej 4a, startede d.
20.05.1985 med et areal stillet til rådighed af Nexø Kommune på 1 ha.. I 1991 blev
Grynebakkefonden stiftet og driver "Grynebakken" som økologisk Institut. Knud Henrik
Kofoed er daglig leder af stedet, hvor han er opvokset. Han samlever med Birgitte
Brandt og parret har 1 datter.
"Grynebakken" består bl.a. af flere forskellige væksthuse med rundstalden som cen
trum. Der forsøges med forskellige bolig- og produktionsformer samt teknikker inden
for grønteknologi. Ved opkøbet af Østermarievej 4 er der åbnet mulighed for andre
alternativer til vort bestående samfund; der er byggeri i gang på jordens arealer for
ca. 2 mili.
ØSTERMARIEVEJ 6, "STENS
GÅRD", IBSKER, 3740 SVANEKE.
HENNING KOFOED NIELSEN,
gårdejer, født d. 19.12.1932, søn
af Valdemar Kofoed Nielsen, gift
d. 10.11.1954 med Inger Kofoed
Marker, hundefrisør, født d. 23.
12.1935, datter af Karl Marker.
Parret har børnene: Keld, født d.
06.03.1955, Ib, født d. 25.07.1956,
Jan, født d. 23.09.1962, og Leif,
født d. 19.09.1969.
I.K.N. driver hundepension og hundesalon fra ejendommen.
H.K.N. er turistbuschauffør. Han overtog ejendommen d. 01.01.1955 fra sin far. Den
er udflyttergård fra Svaneke.
Ejendomsskyld 840.000. Areal 16,2 ha., heraf lidt skov. 13,8 ha. er bortforpagtet.
Gården er bygget i 1707 og er udflyttet i 1840. Alle udlænger brændte i 1929 og blev
genopført i 1930. Der er 1 traktor på ejendommen.
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ØSTERMARIEVEJ 8, "SVANHOLM",
IBSKER, 3740 SVANEKE.
EJNER POULSEN, avlsbruger,
født d. 25.01.1948, søn af Jonna
og Jørgen Poulsen, gift d.
21.04.1982 med Susanne Rasborg,
keramiker, født d. 29.12.1948,
datter af Margrethe og Arne
Rasborg. Parret har børnene: Su
ne, født d. 12.01. 1976, Kåre,
født d. 23.09.1978, og Emil, født
d. 21.11.1984.
E.P. overtog ejendommen d. 01. 04.1976 fra Karl Hansen.
Matr.nr. 18t. Ejendomsskyld 300.000. Areal 2,2 ha.
Stuehuset er opført i 1881 og løbende restaureret. Udbygningerne består af kvæg- og
svinestald, som i dag bruges til keramikerværksted, lade og maskinhus fra omkring
1802. På ejendommen er der 3 heste.
ØSTERMARIEVEJ 12, "VASAGÅRD", IBSKER, 3740 SVANEKE.
JØRN PEDERSEN, gårdejer, født d. 14.04.1944, søn af Inger og Jens Ejnar Pedersen,
gift d. 12.06.1976 med Ulla Margrethe Hansen, kontorassistent, født d. 23.07.1949,
datter af Margit og Knud Hansen. Parret har børnene: Anne-Lotte, født d. 12.08.1973,
Thomas, født d. 26.09.1975, Miriam, født d. 19.12.1979, Eva, født d. 22.07.1982, og
Hana, født d. 13.12.1985.
U.M.H. er kirkeværge ved Ibsker Kirke.
J.P. er kirkesanger ved Svaneke/Ibsker Kirke. Han overtog ejendommen i 1971 fra
Jens Marcher.
Matr.nr. 17a m.fl. Ejendomsskyld 1.330.000. Areal 30,2 ha., heraf 2 ha. skov. På
gårdens jord, ved Vasa Åen, findes en mere end 300 år gammel fredet eg.
Gården er opført omkring 1850. Den drives med en slagtesvineproduktion på 1.200 stk.
årligt. Planteproduktionens afgrøde er raps. Man har maskinfællesskab med "Vallegård"
dg "Timannegård". Derudover er der plantørreri og halmfyr. Maskinstation bruges til
skårlægning.
ØSTERMARIEVEJ 13, "HØJLY",
3740 SVANEKE.
JENS VERNER ANDERSEN,
gårdejer, født d. 05.12.1937, søn
af Carl Andersen, gift d. 11.05.
1968 med Rosa Kofoed, husmor,
født d. 14.02.1943, datter af
Ejnar Kofoed.
R.K. er gynmastikinstruktør.
J.V.A. har været på landbrugs
skole i 1960/61. Han overtog
ejendommen d. 01.04.1968 fra
sin far, nuværende ejer er 3. generation på gården, som kom i slægtens eje i 1901.
Ejendomsskyld 830.000. Areal 16 ha. Der er tilkøbt 3,3 ha. og forpagtet 3,5 ha.
Gården er bygget omkring 1880. Den drives med en kvægproduktion på 24 årskøer og
30 ungdyr af racerne SDM og RDM. Afgrøderne er roer, græs, byg og havre til foder.
Der er 2 traktorer. Maskinstation bruges til markarbejdet.
ØSTERMARIEVEJ 14, "VASAHØJ", IBSKER, 3740 SVANEKE.
ERNST LARSEN, gårdejer, født d. 15.03.1919, søn af Kristian Larsen, gift d. 12.11.
1943, med Sigrid Bendtsen, husmor, født d. 01.08.1912, datter af Hans Peder Bendtsen. Parret har børnene: Marianne, født d. 27.05.1946, Gunver og Elsebeth, født d.
05.01.1948, og Henning, født d. 23.12.1951.
E.L. overtog ejendommen d. 07.08.1944 fra Jens Peter Kofoed Dam.
Ejendomsskyld 860.000. Areal 16,5 ha., heraf tilkøbt 7,4 ha. 15 ha. er bortforpagtet.
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1900. Udlængerne brændte i 1926
og blev genopført samme år. Går
den drives med en svineprodukti
on på 13 årssøer og der leveres
ca. 200 slagtesvin årligt. Der er
1 traktor og udmugningsanlæg.
Man benytter husbondafløser.

ÅRSDALE KIRKEVEJ 3, "SALT
HOLMSGÅRD", IBSKER, 3740
SVANEKE.
VERNER JENSEN, gårdejer, om
tales under Paradisbakkevejen
15.
Matr.nr. 47a m.fl. Ejendomsskyld
830.000. Areal 20 ha., heraf 5
ha. skov.
Gården er opført omkring 1820-30
og udvidet i 1909. Den drives
udelukkende med planteprodukti
on bestående af hvede, raps, ærter, rajgræs og hvidkløver. Der er flisfyr.
V.J. ejer og driver desuden "Træbenegård", Paradisbakkevejen 15, Ibsker, 3740
Svaneke.
ÅRSDALE KIRKEVEJ 4,
"SKOVSHOLM", IBSKER,
3740 SVANEKE.
NIELS KOFOED, gårdejer,
født d. 31.08.1951, søn af
Bodil og Erik Kofoed, gift
d. 26.09.1980 med Rie
Snog, bankassistent, født
d. 15.02.1951, datter af
Inga og Niels Snog. Parret
har børnene: Kasper, født
d. 25.03.1974, Rasmus,
født d. 11.07.1980, Stine,
født d. 11.06.1981, og Julius, født d. 15.09.1985.
N.K. har været på Bygholm Landbrugsskole. Han er regionsformand for Bornholm, i
bestyrelsen for Steff-Houlberg og medlem af fællesudvalget for svin på Bornholm. Han
overtog ejendommen d. 31.12.1977 fra sin far, nuværende ejer er 11. generation på
gården, som kan føres tilbage til 1533.
Ejendomsskyld 4.300.000. Areal 98 ha., heraf 20 ha. skov. Der er tilkøbt 17 ha.
Gården er opført i 1879. De gamle stalde er renoveret i 1979, hvor der blev samtidig
bygget 2 nye svinestalde, svinestald er opført i 1983, 3 svinestalde i 1988/89, maskin
hus i 1984 og ny halmlade i 1990, derudover er der 4 gylletanke opført i 1979, 1985,
1989 og 1990. Gården drives med en svineproduktion på 320 årssøer, der produceres
ca. 6.500 slagtesvin årligt. Planteproduktionens afgrøder er raps, ærter og græsfrø.
Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo, flisfyr, gylleanlæg og fuldautomatisk
fodringsanlæg. Maskinstation bruges til skårlægning og der er 2 fodermestre og 1 karl
samt ungpige i huset til hjælp.
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SVANEKE.
HANS BRANDT HANSEN, gård
ejer, omtales under Ibskervej 27.
H.B.H. overtog ejendommen d.
01.07.1982 fra sin far, Carl Vig
go Brandt Hansen.
Matr.nr. 25a. Ejendomsskyld
2.580.000. Areal 68 ha., heraf 9
ha. skov. Derudover er der forpagtet 16 ha.
Stuehuset er opført i 1916. Alle
udlænger er renoveret i 1981 og i 1985 er der bygget maskinhus. Gården drives med
en slagtesvineproduktion på ca. 3.000 stk. årligt. Planteproduktionens afgrøder er raps,
ærter og græsfrø. Der er 5 traktorer, 1 mejetærsker, plantørreri og vådfodringsanlæg.
Maskinstation bruges til skårlægning og kalkspredning. På gården er ansat 1 uddannet
landmand og 1 elev.
H.B.H. ejer og driver desuden "Rågeskovsgård", Ibskervej 27.
ÅRSDALE KIRKEVEJ 8, "NY
HOLM", IBSKER, 3740 SVANE
KE.
JENS MARCHER, gårdejer, født
d. 03.11.1957, søn af Ann-Lise
og Erik Marcher, bor sammen
med Dorthe Kingo Lystrup, tje
ner, født d. 07.11.1966, datter
af Birte og Johan Lystrup.
D.L. har været på Høng Land
brugsskole i 1988/89.
J.M. har været på Høng Landbrugsskole i 1987/88 og på Lyngby Landbrugsskole i 1989. Han overtog ejendommen d.
14.02.1991 fra sin far.
Matr.nr. 47b. Ejendomsskyld 840.000. Areal 12,5 ha., heraf 0,5 ha. skov.
Gården er opført omkring 1820. Ny svinestald er bygget i 1964 og hele gården er to
talt renoveret i 1990/91. Gården drives med en slagtesvineproduktion på ca. 1.300 stk.
årligt. Planteproduktionens afgrøder er raps og rødsvingel. Der er 1 traktor, 1 Bobeat,
rendegraver, kornsilo, tørfodringsanlæg og flisfyr. Maskinstation bruges til skårlæg
ning.

ÅRSDALEVEJ 53, "THYGEGAARD", IBSKER, 3740 SVANE
KE.
PREBEN TOFT-PETERSEN, pro
prietær, født d. 05.02.1948, søn
af Minna og Erik Toft-Petersen,
gift d. 10.05.1974 med Helle An
dersen, sygehjælper, født d. 16.
06.1954, datter af Karina og
Svend Andersen. Parret har bør
nene: Rune, født d.19.04.1975,
Ditte, født d. 03.03.1978, og

Lasse, født d. 11.04.1980.
P.T.P. overtog ejendommen d. 01.02.1986 fra Rudolf Jensen.
Matr.nr. 4a m.fl. Ejendomsskyld 580.000. Areal 4,3 ha., som består af strand, plantage
og eng. Der er tilkøbt 1,6 ha.
Gårdens besætning er på 1 årsammeko, 1 ungdyr og 1 slagtekalv af racen Hereford,
samt 13 får.
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ALMEGÅRDSVEJ 14, "SMØRBYGÅRD", KNUDSKER, 3700 RØNNE.
THOR BLEM JENSEN, gårdejer, født d. 06.01.1922, søn af Anna Biem og Knud Jen
sen, gift med Anne Grethe Kofoed Jensen, husmor, født d. 27.02.1929, datter af Gun
hild og Henning Otto Jensen. Parret har børnene: Ole Henning, født d. 20.07.1950 og
Anne Birgitte, født d. 04.04.1955.
T.B.J. var på Ollerup Gymnastikhøjskole i 1940/41 og på Næsgård Landbrugsskole i
1941/42. Han overtog ejendommen, der har været i slægtens eje siden 1895, d. 01.
05.1956 efter sine forældre.
Matr. nr. 22, Selvejergaard, Knudsker Sogn. Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 32 ha.,
heraf frasolgt 20 ha. til Stenbrudet og Karolineværket.
Stuehuset er opført i 1790 til 1800 og løbende restaureret og moderniseret, kvægstald
er opført i 1880 og svinestald og lade i 1941. Besætningen består af 6/7 stk. fedekvæg
og 4 heste. Planteproduktionens afgrøder er raps, hvede og byg. Der er 2 traktorer.

ERLANDSGÅRDSVEJ 1, "GODT
HÅB", KNUDSKER, 3700 RØN
NE.
HEDVIG OLSSON, gårdejer, født
d. 26.03.1918, datter af Marie og
Valdemar Nielsen, gift d. 25.03.
1946 med Knud Børge Olsen,
født d. 31.03.1919. Parret har
børnene: Inge, født d. 13.11.1943,
Preben, født d. 11.11.1945, Jyt
te, født d. 06.12.1947, Lillian,
født d. 05.02.1950, Bente, født d.
06.08.1953, Torben, født d. 18.06.1955 og Gitte, født d. 26.12.1959.
K.B.O. er avlsbruger og i bestyrelsen for Kreaturforeningen. H.O. var på Almindingen
Højskole i 1937. Hun overtog ejendommen d. 01.09.1950.
Matr. nr. lOlck Knudsker Sogn. Ejendomsskyld 340.000. Areal 2,07 ha.
Stuehuset er opført i 1870-1880 og løbende restaureret og moderniseret, staldbygnin
ger er opført i 1870-80 og lade i 1967.
ERLANDSGÅRDSVEJ 2, "ERLANDSGÅRD",
KNUDSKER,
3700 RØNNE.
ARNE SODE, gårdejer, født d.
10.06.1941, søn af Ottoline og
Karl Olaf Sode, gift d. 16.05.
1964 med Grethe Pihl Jensen,
født d. 07.03.1943, datter af
Kirsten og Hans Peter Jensen.
Parret har børnene: Martin, født
d. 23.04.1966, Anne Marie, født
d. 26.02.1968, Simon, født d.
29.09.1972, Katrine, født d. 04.02.1976 og Kirsten, født d. 25.11.1979. G.P.S. er pleje
mor for børnene: Henrik, født d. 23.06.1976 og Agnete, født d. 03.08.1977.
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sin far. Ejendommen kan føres ca. 300 år tilbage med forskellige ejere.
Matr. nr. Ha Knudsker Sogen. Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 25 ha, heraf 3,3 ha.
"Klippeløkke".
Stuehuset er opført i 1880 og løbende restaureret, sidst med termoruder i 1991, kvæg
stald er opført i 1880 og lade i 1900. Besætningen består af 22 årskøer og 20 ungdyr
af racen SDM. Planteproduktionens afgrøder er hvede. Der er 2 traktorer, og stald
varme til stuehus fra 1987.

ERLANDSGÅRDSVEJ 3, "MARIENDAL", KNUDSKER, 3700 RØNNE.
HANS ANKER SODE, arbejdsleder, født d. 06.03.1931, søn af Agnes og Christian
Sode.

HALLEBAKKEN 1, "FRIGÅRD", KNUDSKER, 3700 RØNNE.
BRUNO HANSEN, gårdejer, født d. 15.03.1947, søn af Hjørdis og Knud Hansen, gift d.
21.10.1977 med Lonny Clausen, sygehjælper, født d. 06.05.1939, datter af Esther og
Aksel Clausen. Parret har børnene: Bettina, født d. 03.03.1961, Per, født d. 19.02.
1963, Torkild, født d. 02.10.1966, Niels Jakob, født d. 28.06.1977 og Andreas, født d.
02.03.1979. K.H. er seniorsergent og har taget 2 kurser af 1 uges varighed. Han over
tog ejendommen d. 01.03.1984 efter Svend Age Jensen.
Ejendomsskyld 680.000. Areal 13,7 ha., heraf 2,5 ha. eng. Der er forpagtet 30 ha.
Stuehus og staldbygninger er genopført i 1900 efter brand, stuehuset blev restaureret i
1984/85. Besætningen består af 20 då hjorte. Planteproduktionens afgrøder er kartof
ler, hvede, vinterraps og rug. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 sprøjte, 1 kartoffel
sætter, 1 kartoffeloptager, 1 skiveslåmaskine, 1 presse, flisfyr og anpart i vindmølle.
Man benytter maskinstation og medhjælp 30 dage årligt.
HALLEBAKKEN 2, "MYREVANG",
KNUDSKER, 3700 RØNNE.
OLE IPSEN, gårdejer, født d.
02.05.1943, søn af Kirsten og
Knud Ipsen, gift d. 02.05.1991
med Else Møller, sygeplejerske,
født d. 28.01.1949, datter af Lil
ly og Christian Møller. Parret
har børnene: Jesper, født d. 01.
01.1975 og Katrine, født d. 21.
01.1982.
O.I. overtog ejendommen d. 01.
12.1983 efter Kathrine og Åge Marker.
Matr. nr. 66 m.fl. Knudsker Sogen. Ejendomsskyld 650.000. Areal 8,8 ha. Der er
forpagtet 21 ha. Stuehus, kvægstald, svinestald og lade er genopført efter brand i
1928, stuehuset er løbende restaureret siden 1983 og maskinhus er opført i 1989.
Besætningen består af 22 årssøer og årets smågrise sælges, desuden er der 4 årsammekøer med opdræt samt 1 pony. Planteproduktionens afgrøder er raps, hvede og
byg. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og plansilo.

HALLEBAKKEN 10, "FRIHEDS
MINDE", KNUDSKER, 3700 RØN
NE.
TAGE JENSEN, gårdejer, født d.
04.12.1933, søn af Gerda og
Emil Jensen, gift d. 20.04.1967
med Inge Rønne, født d. 30.09.1934, datter af Ellen Marie og
Herman Rønne. Parret har bør
nene: Ib, født d. 20.03.1969 og
Kent, født d. 10.05.1972.
T.J. har været på Tommerup

-2Q7Højskole. Han overtog ejendommen d. 15.03.1967 efter Hans Koefoed.
Ejendomsskyld 860.000. Areal 17 ha.
Stuehuset er opført i 1900-1910 og løbende restaureret, kvægstald, svinestald og lade
er opført omkr. 1900 og maskinhus i 1975. Besætningen består af 4 årskøer, 7 ungdyr
og 10 slagtekalve af racen RDM samt 400 slagtesvin. Der er 2 traktorer og 1 me
jetærsker.

HASLEVEJ 148, "ROSMANNEGÅRD", 3700 RØNNE.
JAN KOFOED STENDER, gård
ejer, født d. 02.10.1947, søn af
Gudrun og Karl Kofoed Stender,
gift d. 02.03.1968 med Sonja Bir
gitta Pedersen, medhjælpende hu
stru, født d. 26.04.1950, datter
af Rosa og Alfred Niels Børge
Pedersen. Parret har børnene:
Irene, født d. 04.09.1968, Birgit
te, født d. 02.06.1971, Martin,

født d. 12.02.1975 og Jens, født d. 19.12.1976.
J.K.S. var på Tune Landbrugsskole i 1963/64 og i repræsentantskabet for Landbofor
eningen i perioden 1984-1990. Han overtog ejendommen d. 01.10.1971 efter Janus
Kofoed Stender.
Matr. nr. 31a og 107 Knudsker Sogn. Ejendomsskyld 2.300.000. Areal 57,6295 ha.,
heraf 5,5 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1861 og restaureret i 1980, svinestald er opført i 1950 og
maskinhuse i 1966 og i 1984. Besætningen består af 2.000 slagtesvin årligt. Plantepro
duktionens afgrøder er vinterraps, hvede og byg. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker,
tårnsilo, korntørreri med kold og varm luft samt combifyr til brænde og olie.
Ud over denne gård ejes og drives "St. Sursænkegård", Sursænkevej 10, 3700 Rønne.
KANEGÅRDSVEJ 23A, "BRANDSGAARD", 3700 RØNNE.
GERD LYKKE HANSEN, sygeple
jerske, født d. 11.12.1951, datter
af Lykke og Povl Nielsen, gift d.
10.04.1971 med Jørgen Poul Han
sen, gartneriejer, født d. 07.01.
1948, søn af Esther og Axel Lud
vig Hansen. Parret har børnene:
Rie, født d. 31.03.1974, Stine,
født d. 20.03.1976, og Thomas,
født d. 10.02.1981.
G.L.H. overtog ejendommen d. 01.02.1990 fra Svend Erik Engeli.
Areal 2 ha.
Stuehuset er opført i 1900 og restaureret i 1971, kvægstald opført i 1900 er påbegyndt
restaurering i 1991 og svinestald opført i 1900.
G.L.H. ejer og driver desuden "Lilliendal Plantecenter", Sagavej 1, Rønne.

KÆRBYVEJ 2, KNUDSKER, 3700 RØNNE.
ARNE HØJEGAARD, gårdejer, født d. 03.06.1949, søn af Marie og Kaj Højegaard, gift
d. 29.09.1972 med Lillian Ipsen, husmor, født d. 24.03.1953, datter af Lilly og Kaj
Ipsen. Parret har børnene: Linda, født d. 21.07.1972, Laila, født d. 15.04.1975 og
Lonni, født d. 04.11.1979.
A.H. er værkfører. Han overtog ejendommen, der blev overtaget af familien i 1957, d.
01.05.1972 efter sin morfar Andreas Olsen.
Matr. nr. 18g Knudsker. Ejendomsskyld 430.000. Areal 1,7 ha.
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1922, der blev pålagt nyt tag
m.m. fra 1972- 1979, kvægstald
og svinestald er opført i 1922
begge løbende moderniseret og
maskinhus i 1984. Besætningen
består af 12 slagtesvin og 3 ung
dyr. Der er 1 traktor, 1 meje
tærsker samt korn- og tårnsilo.

KÆRBYVEJ 12, "KÆRBYGÅRD",
3700 RØNNE.
POUL THORKILD SKOVGAARD,
gårdejer, født d. 08.01.1928, søn
af Chr. Skovgaard, gift d. 19.07.
1958 med Doris Else Jensen,
født d. 21.04.1934, datter af
Karl Jensen. Parret har børnene:
Jens Chr., født d. 22.03.1960,
Karen Margrethe, født d. 27.04.
1962 og Inger Birgitte, født d.
31.10.1964.
P.T.S. har været på Haslev Landbrugsskole, han er formand for Vestlandets Lokale
Husmandsforening og bestyrelsesmedlem i Bornholmske Husmandsforeninger. Han over
tog ejendommen d. 15.02.1957 efter Hans Conrad Rasmussen.
Ejendomsskyld 860.000. Areal 21,3316 ha., heraf ca. 3,5 ha. med anden beplantning.
Der er bortforpagtet 3 ha. til golfbane.
Stuehuset er opført i 1886 og restaureret i perioden 1965-1980, kvægstald og svine
stald er opført i 1959 og maskinhus i 1969. Besætningen består af 10 årsammekøer og
6 ungdyr. Der er 3 traktorer, plansilo og korntørreri med kold luft.
KÆR BYVEJ 19, "CHR ISTI ANSMIN
DE", KÆRBY, 3700 RØNNE.
JENS AAGE MOGENSEN, gård
ejer, født d. 21.06.1939, søn af
Johanne og Aage Mogensen, gift
d. 10.04.1968 med Lene Dam,
kontorassistent, født d. 29.12.1945,
datter af Eva og Erik Dam. Par
ret har børnene: Jane, født d.
01.12. 1968 og Claus, født d.
19.09. 1972.
J.AA.M. er chauffør hos Shell.
Han overtog ejendommen d. 01.11.1977 efter Agnes Kjøller.
Ejendomsskyld 740.000. Areal 8,9 ha.
Stuehuset er opført efter 1900, hestestald er opført i 1950, svinestald i 1940 og
maskinhus i 1960. Besætningen består af grise og heste. Der er 2 traktorer samt kornog tårnsilo.
KÆRBYVEJ 21, "GRØNVANG", KNUDSKER, 3700 RØNNE.
KAJ HARRY KARLSEN, gårdejer, født d. 18.01.1916, søn af Emillia og Johan Adolf
Karlsen, gift d. 17.09.1938 med Rigmor Nijane Elisabeth Olsen, født d. 11.06.1918,
datter af Karen Margrethe og Johan Olsen. Parret har sønnen Tonny Kaj, født d.
02.04.1939.
K.H.K. er i bestyrelsen for Knudsker Sygekasse. Han overtog ejendommen d.
01.11.1945 efter Karl Skovgård.
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Stuehuset er opført i 1800'tallet og løbende restaureret siden 1945, svinestald og
kvægstald er ligeledes opført i 1800'tallet. Besætningen består af 7 slagtesvin.
Planteavlen består af korn. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker og plansilo.

KÆRBYVEJ 22, "LYNGVANG",
KNUDSKER, 3700 RØNNE.
KAJ SVEISTRUP IPSEN, gård
ejer, født d. 31.05.1925, søn af
Hanssigne og Johannes Ipsen, gift
d. 31.05.1950 med Lelly Mogen
sen, født d. 28.10.1925, datter af
Helga og Valdemar Mogensen.
Parret har børnene: Lillian, født
d. 24. 03.1953, Jørn, født d. 24.
07.1956, Mogens, født d. 27.07.
1960 og Lis, født d. 15.08.1962.
K.S.I. er bestyrelsesmedlem i Amtsprogramudvalget samt i Skatteankenævnet. Han
overtog ejendommen d. 15.08.1966 efter Jørgen Larsen.
Matr. nr. lOOx m.fl. Knudsker Sogn. Ejendomsskyld 380.000. Areal 4,9 ha, heraf 2,2
ha. skov og 0,5 ha. med anden beplantning.
Stuehuset er opført i 1924 og løbende restaureret, kvægstald og svinestald er opført i
1924 og maskinhus i 1975. Driftsformen er planteavl med afgrøder af korn. Der er 2
traktorer, 1 mejetærsker, korn- og plansilo samt olie- og brændefyr.
KÆRBYVEJ 23, "SØBORG", KNUDSKER, 3700 RØNNE.
CLARA PEDERSEN, gårdejer, født d. 28.12.1950, datter af Ruth og Knud Andersen,
gift d. 09.10.1971 med Palle Pedersen, vognmand, født d. 04.01.1937, søn af Inger og
Thor Pedersen. Parret har børnene: Marianne, født d. 26.02.1968, Michael, født d.
12.01.1972 og Morten, født d. 24.01.1989.
P.P. har grønt bevis. Hun overtog ejendommen, der har været i slægtens eje siden
1949, d. 01.12.1979 efter sin svigerfar.
Matr. nr. 131 Knudsker Sogn. Ejendomsskyld 350.000. Areal 4,9 ha.
Stuehuset er opført i 1800-tallet og restaureret i 1978, kvægstald og svinestald er
opført i 1800'tallet og i 1967 blev laden ombygget til hestestald. Besætningen består
af 4 travheste, og der dyrkes korn og græs til driften. Der er 1 traktor.

KÆR BYVEJ 27, "TOFT", KÆRBY,
3700 RØNNE.
BODIL KOFOED, gårdejer, født
d. 03.03.1946, datter af Rise
Sandrea og Thomas Vilhelm Kofo
ed, gift d. 08.04.1976 med Kar
sten Bjørn Bruun Poulsen, født
d. 14.01.1946, søn af Asta Sara
og Jens Harald Møller Bruun
Poulsen. Parret har børnene: Tho
mas, født d. 27.08.1976 og Ma
thias, født d. 09.03.1980.
K.B.B.P. og B.K. er begge lærere fra Vordingborg Statsseminarium. B.K. overtog
ejendommen, der har været i slægtens eje siden 1853, d. 31.012.1977 efter sin far.
Nuværende ejer er 4. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 29,7 ha., heraf 10 ha. med anden beplantning.
Stuehuset er opført i 1875 og ombygget i 1936, kostald er opført i 1941, svinestalde
fra 1911 og 1951 og lade fra 1946. Besætningen består af 200 slagtesvin årligt, 10
årsammekøer og 10 salgte kalve af racen Charolais, samt geder, høns, gæs og ænder.
Planteproduktionens afgrøder er korn og raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1
slåmaskine, 1 ballepresser, 1 rotor høvender samt korn og plansilo.
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Ud over denne gård ejes og drives "Kærhave", Kærbyvej 25 på 1,7 ha.
K.B.B.P. ejer også ejendommen "Skovager", Kilternæshovvej 16, 4952 Stokkemark i
Storstrøms Amt.
KÆRBYVEJ 29, "SKOVFRYD",
KNUDSKER, 3700 RØNNE.
HOLGER ERIK KRISTIANSEN,
gårdejer, født d. 18.02.1930, søn
af Agnes Karla og Oluf Peter
Kristiansen, gift d. 30.01.1955
med Elly Margrethe Pedersen,
født d. 12.05.1930, datter af Hed
vig Norma og Emil Mathias Pe
dersen. Parret har børnene: Niels
Harry, født d. 06.06.1953, Flem
ming Holm, født d. 12.06.1955 og
H.E.K. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog ejendommen d.
01.09.1986 efter Viktor Sorth.
Matr. nr. 54 Knudsker Sogn. Ejendomsskyld 470.000. Areal 8,2 ha.
Stuehuset er opført i 1898 og restaureret i 1986/87, kvægstald er opført i 1898 og
svinestald og maskinhus i 1920, disse bygninger er i 1975 pålagt nyt tag. Besætningen
består af 2 travheste. Planteproduktionens afgrøder er byg og hvede. Der er 1 traktor,
korn- og plansilo samt brænde- og oliefyr. Man benytter maskinstation.

PLANTAGEVEJ 1A, "ROBBERSDAL", KNUDSKER, 3700 RØNNE.
CHRISTIAN JENSEN, gårdejer, født d. 23.04.1900, søn af Sanna Elisabeth Sandby og
Jens Chr. Jensen.
C.J. er kasserer i Husmandsforeningen i Knudsker. Han overtog ejendommen, der har
været i slægtens eje i 4 generationer, i 1940 efter sine forældre Sanna E. S. og Jens
Chr. Jensen.
Areal 11 ha., heraf bortforpagtet 5,5 ha. til Rønne Golfklub.
Stuehuset er opført i 1901/02 og kvægstald, svinestald og lade er alle opført i 1910.
På ejendommens jorde er der en fredsløkke. Gården har altid været drevet med heste.
PLANTAGEVEJ 4, "FRILØKKEN", KÆRBY, 3700 RØNNE.
FINN STANGE, gårdejer, født d. 21.11.947, søn af Else Stange, gift d. 25.05.1991 med
Birte Hansen, bogholder, født d. 03.04.1952, datter af Annelise og Christian Hansen.
Parret har datteren Julie Frederikke født d. 15.04.1986.
F.S. er konstruktør BTH. Han overtog ejendommen d. 01.05.1988 efter Louis Frank.
Matr. nr. lOOk Knudsker. Ejendomsskyld 500.000. Areal 10,8 ha., heraf 3,5 ha. eng.
Stuehuset er opført omkr. 1880 og restaureret i 1988, kvægstald og lade er også
opført omkr. 1880. Besætningen består af 10 årsammekøer, 2 ungdyr og 3 slagtekalve
af racen Hereford. Planteproduktionens afgrøder er hvede. Der er 1 traktor.

PLANTAGEVEJ 9, 3700 RØNNE.
OLE ANDREAS BAGER, gårdejer, født d. 05.03.1955, søn af Helene og Frederik
Bager, gift d. 12.06.1976 med Vera Ruth Nielsen, butiksassistent, født d. 15.04.1954,
datter af Nina og Carlo Nielsen. Parret har børnene: Ditte Christine, født d.
25.07.1978 og Lotte Louise, født d. 13.03.1982.
O.A.B. er afdelingsleder. Han overtog ejendommen d. 01.03.1976 efter Tommy Peder
sen. Matr. nr. lOlbx. Ejendomsskyld 340.000. Areal 2,3 ha., heraf 0,6 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1925 og løbende restaureret siden 1976, kvægstald er opført i
1875 og restaureret i 1971. Besætningen består af 6 travheste og ponyer. Der er 1
traktor på gården.
SMØRJEPPEVEJ 2, "SMØR JEPPEGÅRD", KNUDSKER, 3700 RØNNE.
JENS ANKER KURE MARKER, gårdejer, født d. 15.12.1932, søn af Ingvard Marker,
gift d. 29.04.1959 med Birte Hansen, født d. 07.03.1936, datter af Markus Hansen.

-211-

Birte og Jens A.K. Marker har
børnene: Lisbeth og Flemming,
født d. 12.04.1961, Torben, født
d. 30.04.1965 og Claus, født d.
21.12.1972.
J.A.K.M. var på Tune Landbrugs
skole i 1955/56 og Rødding Høj
skole i 1965 og er medlem af
Skatteankenævnet. Han overtog
ejendommen d. 20.03.1959 efter
Hans Holm.
Matr. nr. 7a m.fl. Knudsker
Sogn. Ejendomsskyld 1.750.000. Areal 39,5 ha., heraf 5 ha. skov. Der er forpagtet 2
ha. Stuehuset er ca. 300 år gammelt og løbende renoveret, kvægstald, lade, foderhus
og gylletank er alle genopført efter brand i 1964. Besætningen består af 40 årskøer,
40 ungdyr og 20 slagtekalve af racen RDM. Planteproduktionens afgrøder er raps. Der
er 3 traktorer og 1 mejetærsker. På gården er ansat 1 medhjælper.
SNORREBAKKEN 10, "STUBBE
GÅRD", KNUDSKER, 3700 RØN
NE.
HENRIK ENGELL, gårdejer, født
d. 25.11.1958, søn af Inger og
Hans A. Engeil.
H.E. er tekniker, han har grønt
bevis fra Lyngby Landbrugsskole
og blev tekniker fra Vejlby Land
brugsskole. Han overtog ejendom
men d. 01.07.1988 fra sin far.
Nuværende ejer er 5. generation
på gården, som har været i slægtens eje siden 1850. Den nedbrændte i 1913 og blev
genopført i 1914.
Matr.nr. 39a m.fl. Ejendomsskyld 1.850.000. Areal 47,4 ha., heraf 4 ha. skov og 3 ha.
granitbrud. Der er tilkøbt 14 ha.
Stuehuset er opført i 1972. Planteproduktionens afgrøder er korn, raps, ærter og
lucerne. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo og halmfyr.
STAVELUND 1, "FYNEGÅRD",
KNUDSKER, 3700 RØNNE.
HANS-JØRN MUNK, gårdejer,
født d. 13.05.1946, søn af Margit
og Knud Munk, gift d. 03.05.1969
med Hanne Madvig Clausen, øko
noma, født d. 18.10.1948, datter
af Ruth og Jørgen Clausen. Par
ret har børnene: Lonnie, født d.
10. 11.1969 og Martin, født d.
04. 04.1975.
H.J.M. er ekspedient. Han over
tog ejendommen, der har været i slægtens eje siden 1833, d. 15.02.1984 fra sine
forældre. Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 25 ha., heraf 6 ha. skov o.l. Derudover er
der forpagtet 2 ha.
Stuehuset er opført i 1800-tallet, restaureret i 1914 og ombygget til turistudlejning i
1963 og 1982. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1800-tallet restaureret i 1950,
svinestalde fra 1800-tallet og 1924 restaureret i 1965 samt lade fra 1925. Gården
drives med en ammekobesætning på 7 årskøer og 8 ungdyr af racen Hereford. Der er
2 traktorer. Maskinstation bruges til markarbejdet og der er ansat 1 fodermester.
Man driver desuden turistvirksomhed, d.v.s. værelsesudlejning på 1. salg med diverse
facaliteter.
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AKSEL JENSEN, gårdejer, født d. 27.08.1927, søn af Johanne og Conrad Jensen, gift
d. 17.01.1970 med Rosa Rasmussen, født d. 05.11.1923, datter af Kristine og Johs.
Rasmussen. Parret har børnene: Bente, født d. 26.11.1954 og Jan Ole, født d. 30.11.
1956. A.J. overtog ejendommen d. 15.03.1957 efter Kofoed Stender.
Matr. nr. 82a. Ejendomsskyld 350.000. Areal 4,6 ha., heraf 1,2 ha. skov. Der er udlejet
2,8 ha. til Rønne Golfklub.
Stuehuset er opført i 1800'tallet og restaureret i 1985, kvægstald og svinestald er
opført i 1800'tallet, og der er løbende pålagt eternit tag i årene 1970-1975.

STAVELUND 6, "KROGGÅRD",
KNUDSKER, 3700 RØNNE.
MARIANNE BIDSTRUP, gårdejer,
født d. 07.11.1949, datter af Hu
go Dahl, gift d. 01.02.1975 med
Eitel Bidstrup, blikkenslagerme
ster, født d. 14.11.1947, søn af
Helge Bidstrup. Parret har bør
nene: Eik, født d. 05.11.1974,
Mats, født d. 21.11.1979 og Tais,
født d. 04.12.1985.
M.B. er sygeplejerske. Hun over
tog ejendommen d. 01.07.1977 ved tvangsauktion.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 28,9 ha., heraf 7,1 ha. med anden beplantning. Der er
bortforpagtet 19 ha.
Stuehuset er opført i 1925 og restaureret i 1980, desuden er der kvægstald og maskin
hus. Besætningen består af 23 køer af racen Hereford. Der er 1 traktor og halmfyr.

STAVELUND 26, "LL. MYREGAARD", KNUDSKER, 3700 RØNNE.
BJØRKWALL ANDERSEN, gårdejer, født d. 23.06.1923, søn af Ingeborg og Carl Con
rad Andersen, gift d. 14.09.1957 med Kirsten Johnsen, bankfuldmægtig, født d.
23.01.1932, datter af Karen og Emil Johnsen. Parret har sønnen Bent-Ole, født d.
05.12.1958.
B.A. overtog ejendommen, der har været i slægten siden 1944, i 1957 efter sin far.
Matr. nr. 9a Knudsker Sogn. Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 15 ha. Der er forpagtet 6
ha.
Stuehuset er opført i 1860 og restaureret løbende fra 1960-1975, kvægstald er opført i
1920, svinestald i 1924 og maskinhus i 1976. Besætningen består af 1 årsso, hvorfra
der sælges 10 smågrise og leveres 5 slagtesvin årligt, desuden er der 3 stk. Herefordkvæg. Planteproduktionens afgrøder er korn og raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetær
sker, plansilo, korntørreri med kold luft samt halmfyr.
SURSÆNKEVEJ 8, "LL. SURSÆNKEGÅRD", 3700 RØNNE.
HOLGER RØMER OLSEN, gård
ejer, født d. 16.04.1928, søn af
Minni og Andr. Olsen, gift d. 31.
08.1957 med Elna Sode, husmor,
født d. 07.02.1937, datter af
Line og Karl Sode. Parret har
børnene: Verner, født d. 03.07.
1960 og Dorrit, født d. 05.11.
1962.
H.R.O. har taget alm. Land
brugsskole. Han overtog ejendommen, der har været i slægten siden 1930, d. 01.04.
1957 efter sin far Andr. Olsen.
Ejendomsskyld 1.550.000. Areal 36 ha., heraf 7 ha. med anden beplantning.
Stuehuset er restaureret i 1957, der er kvægstald, svinestald, hestestald, lade og
maskinhus. Besætningen består af 12 årskøer og 6 ungdyr af racen Jersey, 3 årssøer, 4
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grøder er korn. Der er 3 traktorer. På årsbasis benyttes 200 timers fremmed
arbejdskraft.
SURSÆNKEVE3 10, "ST. SURSÆNKEGÅRD", 3700 RØNNE.
3AN KOFOED STENDER, gårdejer, omtales under Haslevej 48, 3700 Rønne.
3.K.S. overtog ejendommen d. 01.04.1987 efter Niels Peter Sursænke.
Matr. nr. 5a og lOlda Knudsker Sogn. Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 48,9091 ha.,
heraf 5,5 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1956, svinestald og lade i 1955 og maskinhus i 1987. Der er
tårnsilo, korntørreri med varm og kold luft samt brændefyr.
3.K.S. ejer og driver desuden "Rosmannegård", Haslevej 148, 3700 Rønne.
TORNEVÆRKSVE3 100, "ANKERSMINDE", 3700 RØNNE.
OVE DAM, gårdejer, født d. 11.12.1912, søn af 3ens Dam, gift d. 09.12.1943 med
Grethe Vestergaard, født d. 29.01.1921, datter af Karl Vestergaard. Parret har
børnene: Dina, Tove, Brita, Bente, Lilli, Lone, Hanne, Karin, 3ens og Niels 3ørn.
O.D. er pensionist og har været på Tune Landbrugsskole. Han overtog ejendommen d.
15.10.1940 efter Martin Svendsen.
3orden er solgt til Rønne Kommune i 1978, men der er stadig forpagtning af ca. 11
ha.
Stuehuset er opført omkr. 1828 og moderniseret i 1930, kvægstald blev fornyet i 1960
og svinestald renoveret i 1961. Planteproduktionens afgrøder er raps, hvede og byg.
Der er 1 traktor. Man benytter delvist maskinstation.

TVÆRVE3 10, "H03EAGERGAARD", KNUDSKER, 3700
RØNNE.
SVEND ENGELL, gårdejer, født
d. 06.12.1929, søn af Ellen og
3ens Engeli.
S.E. er efterlønsmodtager og har
tidligere kørt fragtbil. Han over
tog ejendommen, der har været i
slægtens eje fra omkr. 1905, d.
01.12.1977 efter sine forældre.
Matr. nr. 33a. Knudsker Sogen.
Ejendomsskyld 330.000. Areal 5,1 ha., heraf bortforpagtet 5 ha.
Stuehuset er opført i 1880 og løbende restaureret bl.a. med nye vinduer og tag, kvæg
stald og svinestald er opført i 1800'tallet og maskinhus i 1936. Der er 1 traktor.
ÄKIRKEBYVE3 159, ROBBEDAL,
3700 RØNNE.
GLADY MODIN FEDIØW, gård
ejer, født d. 31.03.1945, datter
af Eleonora 3ørgensen og Osvald
Modin Sommer, gift d. 08.02.1964
med 3ohan Poul Fediøw, over
styrmand, født d. 12.01.1929,
søn af Paraskevia og Alexander
Fediøw. Parret har børnene: Ma
rianne, født d. 24.07.1964, An
nette, født d. 25.03.1966 og Ver
ner, født d. 29.12.1970.
G.M.F. har bibeskæftigelse som gartner. Hun overtog ejendommen d. 01.04.1976 efter
Ejner Thomsen.
Matr. nr. 327 m.fl. Rønne Markhjorde. Ejendomsskyld 820.000. Areal 12,4 ha., heraf
udlejet 11 ha. til Rønne Golfklub.
Stuehuset er opført i 1900 restaureret i 1976, kvægstald, svinestald og lade er alle
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opført i 1900,disse bygninger er godkendt til lettere industri. Ejendommen drives som
gartneri på de tilbageværende arealer, og specialafgrøden er porrer. Der er 1 traktor,
1 markvandingsanlæg og halmfyr.
ÅKIRKEBYVEJ 163, "ØSTERBORG", 3700 RØNNE.
JOEL KOFOED JENSEN, gårdejer,
født d. 08.12.1949, søn af Inger
og Børge Kofoed Jensen, gift d.
28.11.1977 med Jette Grethe Ni
elsen, kontorassistent, født d. 06.
12.1956, datter af Inger og An
ton Konrad Nielsen. Parret har
børnene: Benny, født d. 15.10.1978,
Lotte, født d. 08.03.1981 og Met
te, født d. 02.10.1989.
J.K.J. overtog ejendommen, der har været i slægtens eje i 3 generationer, d. 01.03.
1977 efter sine forældre.
Matr. nr. 331 m.fl. Ejendomsskyld 720.000. Areal 10 ha., heraf 1 ha. skov.
Stuehus, kvægstald og svinestald er alle opført før 1900, stuehuset er restaureret af 2
gange i 1977-80 og i 1988-90, maskinhus er opført i 1965 og nybygning i 1975. Besæt
ningen består af 1 årsko og 2 ungdyr af bl. race samt 1 års ammeko og 1 ungdyr af
bl. race. Der er 1 traktor.
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ÅKIRKEBY KOMMUNE

AHL EG ÅR DS VEJEN 6, "MADVIGS
MINDE", VESTERMARIE, 3700
RØNNE.
FLEMMING DAHL, gårdejer,
født d. 15.08.1960, søn af Elise
og Jørgen Dahl, gift d. 27.06.1987
med Merethe Skovlund Vægter,
omsorgsmedhjælper, født d. 08.03.1967, datter af Maja og Kurt
Vægter. Parret har børnene: Lin
da, født d. 17.04.1989 og Casper,
født d. 14.11.1990.
F.D. er mejeriarbejder og har taget Landbrugs Grundskole samt grønt bevis fra Drifts
lederskole. Han overtog ejendommen d. 01.12.1985 efter Marta og Åge Madvig Jensen.
Ejendomsskyld 625.000. Areal 12,6 ha., heraf tilkøbt 5,3 ha. og der er 3,3 ha. med
anden beplantning. Der er forpagtet 13,3 ha.
Stuehuset er opført i 1863. Driftsformen er planteavl med afgrøder af vinterraps brød
hvede og -rug. Der er 2 traktorer og man benytter maskinstation til mejetærskning.

AHLEGÅRDSVEJEN 11, "AHLEGAARD", TINGSTED, 3700 RØNNE.
RANDI OG TORBEN MUNCH, gårdejere.
R.M. er født d. 07.04.1952 og datter af Else og Gunnar Pedersen. Hun arbejder som
fuldmægtig.
T.M. er født d. 12.01.1954 og søn af Kathrine og Hans Conrad Munk. Han arbejder
som skatteinspektør. Parret har børnene: Rasmus, født d. 23.10.1979 og Kristian, født
d. 15.03.1983.
Ejendommen, der har været i slægtens eje i 3 generationer, blev overtaget d.
01.10.1985 efter Gunnar Pedersen.
Matr. nr. 60t m.fl. Ejendomsskyld 900.000. Grundskyld 170.700. Areal 23,4 ha.
Stuehuset er opført i 1800'tallet og gennemgik restaureing i 1986, svinestald er opført
i 1912, lade i 1800'tallet og maskinhus i 1986. Der er traktor og andel i mejetærsker.
ALMINDINGSVEJ 20, "BAUNEGAARD", 3720 ÅKIRKEBY.
EGON JENSEN, gårdejer, født d.
12.10.1927, søn af Oluf Jensen,
gift d. 19.12.1952 med Hjørdis
Olsen, født d. 06.01.1931, datter
af Vilhelm Olsen. Parret har
børnene: Karin, født d. 25.09.
1953, Lisbet, født d. 14.10.1960,
og Torben, født d. 26.10.1964.
E.J. var på Fyns Stifts Husmands
skole i 1947/48. Han overtog
ejendommen d. 01.12.1965 efter Henry Gerdind.
Matr. nr. 70a. Ejendomsskyld 1.000.000. Grundskyld 155.800. Areal 24.6695 ha., heraf
4,2 ha. skov. Der er bortforpagtet 6,6 ha.
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og 1 i 1952. Besætningen består af 1 stor hest og 1 pony. Planteproduktionens afgr
øder er byg og raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og halmfyr.
Ud over denne gård ejes og drives Strøbyvej 3, 3720 Åkirkeby.
Matr. nr. 344k m.fl. Ejendomsskyld 330.000. Grundskyld 28.500. Areal 2,4 ha. E.J.
overtog denne ejendom d. 01.12.1990 fra KD.
ALMINDINGSVEJ 22, "VALLENSGAARD", AAKER, 3720 ÅKIRKEBY.
ANCHER BARFOED MÜLLER, proprietær, født d. 17.11.1947, søn af Yvonne og Poul
Anker Müller, gift d. 17.02.1979 med Lene Borg Larsen, kontorassistent, født d.
21.11.1955, datter af Gunver og Hans L. Larsen. Parret har børnene: Nina og Troels.
A.B.M. var på Næsgaard Landbrugsskole i 1969/70. Han overtog ejendommen, der har
været i slægtens eje siden 1680, med 1/2 part d. 01.05.1976 og resten d. 01.05.1983,
efter sin far.
Matr. nr. la m.fl. Ejendomsskyld 4.500.000. Grundskyld 1.317.000. Areal 199 ha., heraf
3,5 ha. skov og 35 ha. eng og mose.
Stuehuset er opført i 1880 og restaureret i 1987, svinestald og lade er opført i 1938
og maskinhus i 1981. Driftsformen er planteavl med afgrøder af vinterraps, vinterhve
de, vinterbyg, rug, vårbyg og frøgræs. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, korntørreri
og halmfyr til big baller. Der er ansat 1 deltidsmedhjælper.
Ud over denne gård ejes og drives "St. Klintegaard", Klintevej 7, Vestermarie, 3720
Åkirkeby. A.B.M. overtog ejendommen d. 10.08.1972 efter Olaf Kalf-Hansen.
Matr. nr. 23a. Ejendomsskyld 1.300.000. Grundskyld 423.800. Areal 51,8 ha., heraf 10,8
ha. skov m.m. Stuehuset er opført i 1890.

ALMINDINGSVEJ 31, "STAALEGAARD", AAKER, 3720 ÅKIRKE
BY.
FREDE PEDERSEN, gårdejer,
født d. 22.04.1935, søn af Hilda
og Aksel Pedersen, gift d. 04.
06.1960 med Lydia Pedersen,
medhjælpende hustru, født d.
17.04. 1937, datter af Anna og
Christian Pedersen. Parret har 3
børn.
F.P. har været på Haslev Landbrugsskole. Han overtog slægtsgården d. 01.07.1960 efter sine forældre.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 64 ha., heraf tilkøbt 26 ha. og der er 5 ha. med anden
beplantning.
Stuehuset er opført i 1910 og løbende restaureret og der er kvægstald, svinestald, lade
og gastæt silo. Besætningen består af 42 årskøer, 33 ungdyr og 20 slagtekalve af
racen RDM. Planteavlen er hvede. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og plansilo. Man
benytter maskinstation til majsdyrkning og 1 skoledreng hjælper.
ASKELØKKEVEJEN 2, "GODTHAAB", AAKER, 3720 ÅKIRKEBY.
ERIK VANG HANSEN, gårdejer, født d. 23.04.1929, søn af Anna og Hans Conrad
Hansen, gift d. 28.05.1958 med Rigmor Mogensen, hjemmehjælper, født d. 28.07.1933,
datter af Hedvig og Martin Mogensen. Parret har børnene: Preben, født d. 26.02.1959,
Bjarne, født d. 16.03.1961, Hanne Anette, født d. 09.04.1964, og Vinnni Merethe, født
d. 04.09.1969.
E.V.H. var på Nordsjællands Landbrugsskole i 1951. Han overtog ejendommen, der har
været i slægtens eje i 3 generationer, d. 01.05.1958 efter sin far.
Matr. nr. 157. Ejendomsskyld 530.000. Grundskyld 48.100. Areal 7,1 ha., heraf 0,5 ha.
skov og 0,5 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1941 og løbende restaureret siden 1968, laden er opført i 1930
og der er tilbygget i 1948 og maskinhuset er opført i 1959. Besætningen består af
kødkvæg med 3 årsammekøer, 2 ungdyr og 1 slagtekalv. Planteproduktionens afgrøder
er raps, hvede, ærter og byg. Der er 1 traktor og man benytter maskinstation i høst.
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BY.
HANS HELGE LARSEN, gårdejer,
født d. 24.03.1924, søn af Hansi
ne og Conrad Larsen, gift d.
06.10. 1950 med Rigmor Koefoed
Hermandsen, medhjælpende hustru,
født d. 23.07.1931, datter af Rig
mor og Ejnar Hermandsen. Par
ret har børnene: Tonni, født d.
24. 08.1951, Flemming, født d.
26.

08.1952, og Jørgen, født d. 22.10.1960.
H.H.L. var på Sydsjællands Landbrugsskole i 1945/46. Han overtog ejendommen, der
har været i slægtens eje i 4 generationer, d. 15.09.1960 efter Peder Larsen.
Matr. nr. 163a m.fl. Ejendomsskyld 1.250.000. Grundskyld 206.300. Areal 23,3 ha.,
heraf tilkøbt 7,5 ha., Der er forpagtet 7,5 ha.
Stuehuset er renoveret i 1924 og siden 1950 løbende moderniseret, kvægstald er opført
i 1916, svinestald i 1924, maskinhus i 1920, lade i 1939 og hønsehus i 1973 dette er i
dag udlejet til Millitær Depot. Driftsformen er planteavl med afgrøder af raps, ærter,
byg og hvede. Der er 2 traktorer, kornsilo, korntørreri og halmfyr til alm. baller op
ført i 1980. Man benytter maskinstation. Nørrevang blev i 1971 underlagt Askeløkkevejen 7.
BAUNEVEJ 5, "GRUBBEGAARD",
3720 ÅKIRKEBY.
HENRI MUNCH SONNE, gårdejer,
født d. 30.10.1929, søn af Gud
run og Hans Adolf Sonne.
H.M.S. har været på Landbrugs
skole. Han overtog ejendommen
d. 01.07.1972.
Areal 38,2 ha.
Der er stuehus, 2 svinestalde,
lade og maskinhus. Der er 10
traktorer, 1 mejetærsker og korn
silo.
BAUNEVEJ 8, "BAUNEGAARD",
PEDERSKER, 3720 ÅKIRKEBY.
ANDERS KOFOED, gårdejer,
født d. 06.05.1954, søn af Katri
ne og Peder Kofoed, gift d.
06.07.1985 med Inger Hansen,
medhjælpende hustru, født d.
19.03.1960, dat- ter af Helga og
Ejnar Hansen. Parret har børne
ne: Signe, født d. 03.10.1986, og
Jacob, født d. 16.05.1990.
A.K. var på Lyngby Landbrugs
skole i 1977/78. Han overtog ejendommen, der har været i slægtens eje i 3 genera
tioner, d. 01.01.1982 efter Peder Kofoed.
Matr. nr. 40a og 112. Ejendomsskyld 1.100.000. Grundskyld 185.900. Areal 29 ha.,
heraf 3 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1767 og restaureret løbende siden 1982, kvægstald er opført i
1864 og moderniseret til svinestald i 1980, svinestald opført i 1908, hønsehus i 1831,
lade i 1914 og maskinhus i 1986. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 1.000
stk. årligt. Planteproduktionens afgrøder er kartofler, raps, hvede, byg og persille. Der
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markvandingsmaskine, kornsilo, korntørreri og kartoffellager. Man benytter maskinsta
tion til gylleudkørsel og en skoledreng er medhjælper.

BIALITEVEJEN 3, "AAKROGEN", VESTERMARIE, 3700 RØNNE.
BENTE JOHANSEN, gårdejer, født d. 13.07.1953, datter af Ellen Hasager og Rasmus
Poul Johansen, samlever med Arne Ipsen, født d. 15.10.1942, søn af Helga E. og Aage
Andreas Ipsen.
B.J. er dyrlæge. Hun overtog ejendommen d. 11.06 1983 efter Ebbe Kristiansen.
Ejendomsskyld 270.000. Grundskyld 47.000. Areal 3,5 ha., heraf 2,2 ha. skov.
Stuehuset og svinestalden er opført i 1827. Planteproduktionens afgrøder er græs og
der dyrkes grantræer.
BJERGEBAKKEVEJEN 2, "LL. BJERREGAARD", VESTERMARIE, 3700 RØNNE.
HANS-HENRIK VIBORG OG JAN SEERUP, gårdejere.
H.H.V. er født d. 22.02.1968, søn af Grethe og Henry Viborg. Han var på Dalum
Landbrugsskole i 1991/92.
J.S. er født d. 19.02.1969, søn af Annelise og Willy Seerup. Han var på Høng
Lanbrugsskole i 1990/91.
Ejendommen blev overtaget d. 10.04.1990 efter Lars Svendsen.
Matr. nr. 72a m.fl. Ejendomsskyld 650.000. Grundskyld 158.800. Areal 30 ha., heraf 10
ha. med anden beplantning.
BJERGBAKKEVEJEN 4, "STORE
BJERGGÅRD", VESTERMARIE,
3700 RØNNE.
POUL KOFOED DAM, gårdejer,
omtales under Svalhøjvej 45, Kle
mensker, Hasle Kommune.
Matr.nr. 83a m.fl. Ejendomsskyld
740.000. Grundskyld 146.000. Are
al 29,6 ha., heraf 19 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1755, lade i
1910 og stald i 1768.
Gården drives fra "Risegård", Svalhøjvej 45, Klemensker, i Hasle Kommune.

BJERGBAKKEVEJEN 10, "BJERG
LY", VESTERMARIE, 3700 RØN
NE.
AKSEL CHRISTIAN THORSEN,
gårdejer, født d. 05.12.1924, søn
af Jenny og Karl Christian Thor
sen, gift d. 16.05.1957 med Ella
Jensen, født d. 21.04.1928, dat
ter af Gudrun og Hjalmar Jen
sen.
E.T. er rengøringsassistent på
Davidskolen i Åkirkeby.
A.C.T. er nu efterlønsmodtager men var tidligere rutebilschauffør, han er medlem af
Vestermarie Menighedsråd i anden periode valgt på Indre Missions Liste og har været
med til at stifte den Kristne Friskole, Davidsskolen, han er kasserer i Kreaturforsik
ring og revisor i Husmændenes Kreaturforsikring samt kasserer i Davidsskolen.
Ejendommen er overtaget d. 12.03.1957 efter Carlo Emanuel Lund Svendsen.
Matr. nr. 83i. Ejendomsskyld 500.000. Grundskyld 70.700. Areal 13,1 ha., heraf 4,4 ha.
skov. Der er bortforpagtet 7,2 ha. til nabogården og en planteskole.
Bygningerne er opført i 1908, ny stald og malkerum i 1955, i 1981 blev der tilbygget
til stuehuset med nyt badeværelse og isat nye vinduer og i 1983 blev der pålagt nyt
tag og påbygget kvist. Besætningen ophørte i 1971, der 1 traktor og combifyr.
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BENNY RASMUSSEN, gårdejer,
født d. 12.04.1937, søn af Anna
og Jan Rasmussen, gift d. 28.
05.1966 med Inge Nielsen, med
hjælpende hustru, født d. 20.10.
1944, datter af Otto Nielsen.
Parret har børnene: Lene, født d.
16.11.1967 og Berit, født d. 08.
04.1970.
B.R. har været på Vallekilde
Højskole og på Lyngby Landbrugsskole i 1958/59. Han bestyrede gården i 12 år før
overtagelsen d. 01.07.1975 efter Gertrud Skovgård.
Matr. nr. 28a m.fl. Ejendomsskyld 1.950.000. Areal 69,8 ha., heraf 17 ha. med anden
beplantning. Der er forpagtet 4 ha.
Stuehuset er opført i 1908 og gennemgik restaurering i 1976, kvægstald er opført i
1890 og blev i 1976 ombygget til sostald, svinestald er opført i 1937/38, maskinhus i
1976 og der er lade. Besætningen består af 20 årssøer og der leveres 300 slagtesvin
om året, desuden er der 6 års ammekøer, 2 ungdyr og 4 slagtekalve af racen Charolaise. Planteproduktionens afgrøder er raps, hvede, rødsvingel og frø. Der er 3 trakto
rer, 1 mejetærsker, stensamler og -rive, 2 tårnsiloer og korntørreri med varm luft.
BLEMMELYNGVEJEN 19, "VIRKELYST", BLEMMELYNG, 3700 RØNNE.
PETER MADSEN, gårdejer, født d. 19.10.1955, søn af Kirsten og Hans Madsen, gift d.
01.06.1983 med Bente Pedersen, sygehjælper, født d. 04.12.1954, datter af Margit og
Martin Pedersen. Parret har børnene: Bente Christine Jørgensen, født d. 29.11.1980 og
Jakob Peter Madsen, født d. 18.11.1981.
P.M. er marinespecialist. Han overtog ejendommen d. 01.10.1989 efter Esther Simon
sen.
Ejendomsskyld 490.000. Areal 6,7 ha. Jorden er bortforpagtet.
BLEMMELYNGVEJEN 22, "BLEMMEMØLLE", NYLARS, 3700
RØNNE.
KENNY LARSEN, gårdejer, født
d. 17.03.1946, søn af Andrie og
Hans Chr. Larsen, samlever med
Birgit Mortensen, landmand, født
d. 23.03.1954. Parret har børne
ne: Jeanet, født d. 02.02.1973 og
Johnni, født d. 19.06.1975.
K.L. er tømrer og landmand.
Han overtog ejendommen d. 01.
07.1990 efter Peter Christoffersen.
Matr. nr. 71. Ejendomsskyld 1.050.000. Grundskyld 121.600. Areal 16,9 ha., heraf 0,5
ha. med anden beplantning. Der er tilforpagtet 8 ha.
Stuehuset er opført i 1982, kvægstald i 1959, svinestald i 1978 og maskinhus i 1991.
Besætningen består af 10 ungdyr, 15 årssøer og der leveres 1.000 slagtesvin om året.
Planteavlen har afgrøder af byg, hvede, raps og kartofler. Der er 3 traktorer og
kartoffeloptager. Man benytter maskinstation.
BODELYNGSVEJEN 1, "VEJRMØLLEGAARD", 3720 ÅKIRKEBY.
JENS AA. BORRESEN LARSEN, gårdejer, født d. 22.07.1945, søn af Marie og Ludvig
Larsen, gift d. 28.10.1972 med Vibeke Jensen, kontorchef, født d. 04.03.1954, datter
af Kirsten og Kaj Frederik Jensen. Parret har børnene: Mette, født d. 17.08.1974 og
Mikkel, født d. 19.09.1977.
J.Aa.B.L. er depotindehaver for Faxe. Han var på Næsgaard Landbrugsskole i 1967/68.
Ejendommen, der har været i slægtens eje i 3 generationer, blev overtaget d.
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Matr. nr. 61a. Ejendomsskyld
2.000.000. Grundskyld 468.300.
Areal 49,9 ha., heraf 9,9 ha. eng
og skov.
"Vejrmøllegaard"s stuehus er op
ført ca. 1850 og løbende restau
reret, kvægstald er opført i
1880, heste- og s vinestald i 1900
og depotbygninger i 1975 og i
1990. Besætningen består af 3
årsammekøer, 2 slagtekalve og
1 tyr. Planteproduktionens afgrøder er byg, hvede, vinterraps, italiensk rajgræs og
hvidkløver. Der er 3 traktorer, 1 truck, 3 lastbiler til ølkørsel, 1 varevogn, plansilo,
korntørreri med varm og kold luft og flisfyr. Man benytter lidt maskinstation.

BODELYNGSVEJEN 2, "ASPEGAARD", AAKER, 3720 ÅKIR
KEBY.
JØRGEN STENDER, gårdejer,
født d. 08.09.1950, søn af Ester
og Peder Stender, gift d. 25.03.1978
med Jytte Pedersen, pædagog
medhjælper, født d. 31.05.1958,
datter af Karen og Leo Peder
sen. Parret har børnene: Michael
Rene, født d. 10.08.1978, og Mo
nica Regitze, født d. 03.08.1981.
J.S. var på Lyngby Landbrugsskole i 1972/73. Han overtog ejendommen, der har været
i slægtens eje i 4 generationer, efter sin far.
Matr. nr. 62a m.fl. Ejendomsskyld 1.200.000. Grundskyld 309.100. Areal 29,8 ha.
Stuehuset er opført i 1830 og løbende restaureret, svinestald og lade er opført i 1830
og maskinhus i 1979. Driftsformen er planetavl med afgrøder af raps, hvede, maltbyg
og hvidkløver. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo og korntørreri samt halm
fyr. Man benytter maskinstation.
BODELYNGSVEJEN 11, VESTER
MARIE, 3720 ÅKIRKEBY.
MOGENS JACOBSEN, gårdejer,
født d. 23.08.1931, søn af Karen
og Peder Jacobsen, gift d. 15.11.
1953 med Else Cecilia Rasmus
sen, medhjælpende hustru, født
d. 09.04.1932, datter af Hansigne
og Marius Lund Rasmussen. Par
ret har børnene: Peder Lund,
født d. 04.04.1952, Jytte Karen,
født d. 18.08.1954, Palle Ene
mark, født d. 19.06.1956, og Carsten Enemark, født d. 15.12.1958.
M.J. er gartner og i bestyrelsen for Gartnernes Salgsforening. Han forpagtede gården
fra 1954 til 1958, hvorefter han overtog den efter sine forældre, han er nu 3. genera
tion. Matr. nr. 14c m.fl. Ejendomsskyld 950.000. Grundskyld 31.300. Areal 3,5 ha. Der
er bortforpagtet 2,5 ha.
Stuehuset er opført i 1877, drivhuse i 1970, i 1972 og i 1980, pakkerum i 1877 og
garage og fyrrerum i 1965. Salgsafgrøden er agurker og der fremdrives og sælges
170.000 årligt til Gasa i Rønne. Der er 1 traktor og pakkemaskine til agurker og der
er ansat 1 medhjælper 3 måneder om året.
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KEBY.
JØRGEN MUNCH IPSEN, gård
ejer, født d. 07.05.1962, søn af
Esther og Svend Ipsen.
J.M.I. var på Sydsjællands Land
brugsskole i 1980 og på Lyngby
Landbrugsskole i 1985/86. Han
overtog ejendommen d. 01.07.1990
efter Marcus Biem.
Matr. nr. 4a. Ejendomsskyld
1.350.000. Grundskyld 351.400. Areal 39,6 ha., heraf 2 ha. skov.
Stuehus, svinestald, sostald, fedestald, udhus og driftsbygninger er opført i 1853, so
stald blev ombygget i 1906 og laden er opført i 1953. Planteproduktionens afgrøder er
raps, hvede, byg, italiensk rajgræs og vårraps. Der er 2 traktorer, kornsilo og korn
tørreri og der benyttes maskinstation i høst.

BODELYNGSVEJEN 14, "ØSTER ENGEGAARDE", VESTERMARIE, 3720 ÅKIRKEBY.
HANS OLAF KOFOED, gårdejer, født d. 30.01.1935, søn af Agnes Margrethe og Hol
ger Munch Kofoed, gift d. 08.04.1961 med Lisa Sjøgren, medhjælpende hustru, født d.
02.07.1938, datter af Alf hild og Andreas Sjøgren. Parret har børnene: Jane, født d.
22.03.1962, og Ole, født d. 01.08.1966.
H.O.K. har været på Høng Landbrugsskole i 1959. Han overtog ejendommen, der har
været i slægtens eje siden 1873, d. 01.03.1961 efter sine forældre.
Matr. nr. 80a m.fl. Ejendomsskyld 900.000. Grundskyld 163.000. Areal 20,3 ha., heraf
tilkøbt 1,5 ha. Af arealet er der 1 ha. eng og vej. Der er forpagtet 11 ha.
Hele gården er genopført i 1887 efter brand, kvægstalden er ombygget til svin i 1968
for derefter at blive ændret til hestestald og svinestalden er ombygget til maskinhal
og lager. Planteproduktionens afgrøder er hvede, raps, italiensk rajgræs og byg. Der er
2 traktorer, 1 mejetærsker, presser, halmknuser, kornsilo, korntørreri med kold og
varm luft samt halmfyr til alm. baller.
BODELYNGSVEJEN 16, "LYNGGAARD", VESTERMARIE, 3720 ÅKIRKEBY.
THORKILD HJORTH JENSEN, gårdejer, født d. 13.06.1963, søn af Agnethe og Åge
Jensen.
T.H.J. tog grundskolen på Haslev Landbrugsskole i 1985 og var på Vejlby Landbrugs
skole i 1988/89. Han overtog ejendommen, der har været i slægtens eje i 3
generationer, d. 01.07.1990 efter sin mor.
Matr. nr. 14a mf.l. Ejendomsskyld 1.650.000. Grundskyld 295.600. Areal 32,9 ha. Der
er forpagtet 6,7 ha.
Hele gården er genopført i 1896 efter brand, stuehuset er løbende restaureret siden
1977, fedestald er opført i 1971, maskinhus i 1975 og gylletank i 1989. Besætningen
består af 19 årskøer, 18 ungdyr og 17 slagtekalve af racen RDM, desuden leveres
1.500 slagtesvin årligt. Planteproduktionens afgrøder er majs, roer, hvede, byg, raps
og græs. Der er 2 traktorer, tårnsilo, korntørreri med varm og kold luft, rørmalknings
anlæg og fuldautomatisk fodringsanlæg til grise. Man benytter lidt masKinstation.
Ud over denne gård ejes og drives "Bjergby", Klintevej 6, 3720 Åkirkeby.
Matr. nr. 98. Ejendomsskyld 500.000. Grundskyld 91.300. Areal 11,4 ha.
Stuehuset, lade og stald er opført i 1890'erne.

BODERNEVEJ 17, "PIBEREGAARD", AAKER, 3720 ÅKIRKEBY.
OLE KOFOED MARKER, gårdejer, født d. 14.03.1950, søn af Hedvig og Johannes
Kofoed Marker.
O.K.M. var på Lyngby Landbrugsskole i 1972/73. Han overtog ejendommen, der har
været i slægtens eje i 4 generationer, d. 01.05.1985 efter sin far.
Matr. nr. 88a. Ejendomsskyld 1.050.000. Grundskyld 236.700. Areal 21,3 ha.
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"Piberegaard"s stuehus er opført
i 1600-tallet og løbende renover
et, kvægstald i 1917, denne blev
i 1970 ombygget til sostald, svi
nestald er opført i 1875 og om
bygget i 1962, laderne er fra
1800-tallet og 1956. Besætningen
består af 27 årssøer og der sæl
ges 650 smågrise årligt. Plante
produktionens afgrøder er byg,
hvede, rug, raps og lucerne. Der
er 3 traktorer, 1 mejetærsker,
plansilo og korntørreri med varm og kold luft.
Ud over denne gård ejes og dri
ves "Runegaard", Grødbyvej 4,
3720 Åkirkeby.
Matr. nr. 34a. Ejendomsskyld
900.000. Grundskyld 204.300.
Areal 43,2 ha., heraf 3,3 ha.
skovvej.
Stuehuset er opført i 1800 og
gennemgik ombygning i 1890, la
den er opført i 1800-tallet og 2
staldlænger i 1850.

BODERNEVE3 30, "AAGAARD",
AAKER, 3720 ÅKIRKEBY.
ANDERS IPSEN, gårdejer, født
d. 10.02.1934, søn af Astrid Ma
rie og Andreas Peter Ipsen.
A.I. var på Dalum Landbrugssko
le i 1957/58. Han overtog ejen
dommen, der har været i slæg
tens eje i 2 generationer, i 1964
efter sin far.
Matr. nr. 89 og 41k. Ejendoms
skyld 1.250.000. Grundskyld
241.300. Areal 24,6 ha., heraf 4,6 ha. med skov, vej og å.
Stuehuset er opført i 1800 og der blev tilbygget i 1984, svinestald er opført i 1885,
kvægstald i 1952, roehus i 1973, maskinhus i 1977, lade i 1990, gastæt silo i 1986
samt indendørs køresilo. Besætningen består af 25 årskøer, 25 ungdyr, der leveres ca.
230 slagtesvin årligt. Der må leveres 140.000 kg. mælk årligt med en fedtprocent på
4,10. Planteproduktionens afgrøder er græs, roer og byg. Der er 2 traktorer, kornsilo
og rørmalkningsanlæg. Man benytter maskinstation.
BODERNEVE3 32, "SKADEGAARD", AAKER, 3720 ÅKIRKEBY.
ARNE MUNCH IPSEN, gårdejer, født d. 24.02.1953, søn af Esther og Svend Ipsen, gift
d. 28.12.1977 med Lene Margrethe Hansen, toldassistent, født d. 21.02.1953, datter af
Else og Erik Hansen. Parret har datteren Gritt Margrethe, født d. 16.12.1984.
A.M.I. var på Kohave Landbrugsskole i 1970/71 og på Lyngby Landbrugsskole i
1974/75. Han overtog ejendommen d. 01.11.1977 efter Edgar Fischer.
Matr. nr. 38a m.fl. Ejendomsskyld 2.460.000. Grundskyld 590.200. Areal 65,6 ha., heraf
tilkøbt 46,3 ha. Af arealet er der 22 ha. skov, eng og vej. Der er forpagtet 17 ha.
Stuehuset er opført i 1927 og løbende restaureret, garage og fyrrum er opført i 1927,
fedestald i 1978, drægtighedsstald og magasin i 1983, klimastald i 1986, lade i 1989,
farestald i 1991, gastæt silo i 1981 og gylletank i 1984. Besætningen består af 85 års
søer og der leveres ca. 1.700 slagtesvin årligt. Planteproduktionens afgrøder er raps,
byg og hvede. Der er 3 traktorer, kornsilo, flisfyr og automatisk fodringsanlæg i
farestalden.
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MARIE, 3700 RØNNE.
BERNT HOLMEGÅRD PEDERSEN,
gårdejer, født d. 13.10.1945, søn
af Lilly og Karl C. V. Pedersen,
gift d. 27.09.1969 med Inger Noo
mi Hansen, medhjælpende hustru,
født d. 08.05.1949, datter af Gun
vor Julie og Holger Herluf Han
sen. Parret har børnene: Jesper,
født d. 14.08.1970, Janne, født
d. 26.03.1973, Michael, født d. 03. 04.1979, og Brian, født d. 14.05.1985.
B.H.P. var på Hammerum Landbrugsskole i 1966/67. Han overtog ejendommen, der har
været i slægtens eje i 4 generationer, d. 01.07.1969 efter sine forældre.
Matr. nr. 90a m.fl. Ejendomsskyld 1.700.000. Grundskyld 348.000. Areal 54,8 ha., heraf
tilkøbt 20 ha. Af arealet er der 10 ha. skov og eng. Der er forpagtet 27,4 ha.
Stuehuset er opført i 1800, det blev restaureret i 1955 og ombygget i 1985, farestald,
kartoffelhus og svinehus er opført i 1914, fedestald i 1976, maskinhuse i 1973 og i
1988, gylletank i 1988 og gastæt silo i 1978. Besætningen består af 40 årssøer og der
leveres ca. 8.000 slagtesvin om året, derudover er der 3 ungkreaturer. Planteproduktio
nens afgrøder er raps, hvede og byg. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 rende
graver, kornsilo og brændselsfyr. Man benytter lidt maskinstation og 1 skoledreng er
medhjælper.

BOSSEVEJEN 6, "KLINTGAARD",
VESTERMARIE. 3720 ÅKIRKEBY.
EJVIND SODE FUNCH, gårdejer,
født d. 05.10.1933, søn af Ejner
Funch, gift d. 19.11.1959 med
Ingrid Mattesen, husassistent,
født d. 01.11.1938, datter af
Knud Mattesen. Parret har bør
nene: Henrik, født d. 29.07.1961,
Hanne Birgitte, født d. 25.11.1963
og Flemming, født d. 09.09.1971.
E.S.F. var på Tune Landbrugs
skole i 1955/56. Han overtog ejendommen d. 01.07.1963 efter sin far.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 19,7 ha. Der er forpagtet 2 ha.
Stuehuset er opført i 1934 og løbende restaureret og moderniseret, ko- og svinestald
blev slået sammen i 1980 og der blev indsat nyt inventar og der er lade. Besætningen
består af 23 årssøer og der sælges 140 smågrise og leveres 280 slagtesvin om året,
desuden er der 1 års ammeko, 2 ungdyr og 1 slagtekalv af kødrace. Planteproduktio
nens afgrøde er raps. Der er 2 traktorer, plansilo og korntørreri med kold luft. Man
benytter maskinstation.
BOSSEVEJEN 10, "KLINTHUS",
3720 ÅKIRKEBY.
OLE DUE, gårdejer, født d. 19.
02.1947, søn af Ely og Karl Due,
gift d. 24.07.1971 med Lene Dahl
Thorsen, født d. 30.09.1950, dat
ter af Alice og Poul Dahl Thor
sen. Parret har børnene: Trine,
født d. 28.06.1972, Tanja, født d.
04.03.1975 og Tim, født d. 23.
04.1980.
O.D. overtog ejendommen d. 15.

07.1974 efter Ernst Hansen.
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tilkøbt 28,6 ha. Stuehuset er opført i 1933, driftsbygninger i 1900 og svinestalde i
1977, i 1979 og i 1990 og der er gastæt silo og gylletank. Besætningen består af 240
årssøer, der sælges 4.500/4.600 smågrise om året. Planteavlen er ærter, raps, hvede,
vinter- og vårbyg. Der er 2 traktorer.

BOSSEVEJEN 11, "PILEVANG",
VESTERMARIE, 3720 ÅKIRKEBY.
TAGE JOHANNES OLSEN, gård
ejer, født d. 11.03.1934, søn af
Ellen A. og Børge Olsen, gift d.
30.05. 1959 med Tonny Marie
Due, omsorgsmedhjælper, født d.
26.08. 1939, datter af Marie og
Jens Due. Parret har børnene:
Linda Marie, født d. 19.11.1963,
og Niels Due, født d. 06.10.1965.
T.J.O. overtog ejendommen d.
01.05.1959 efter Chr. Skow. Matr. nr. 163. Ejendomsskyld 1.140.000. Grundskyld
828.000. Areal 8,2 ha., heraf tilkøbt 2,5 ha.
Stuehuset er opført i 1700, det blev totalrenoveret i 1959 og er løbende restaureret
siden, kvægstalde er opført i 1700 tallet men siden ombygget til turistlejligheder,
svinestalde er opført i 1969 og i 1973 samt maskinhuset i 1984. Planteproduktionens
afgrøder er raps, hvede og byg. Der er 1 traktor, tårnsilo, korntørreri og halmfyr til
alm. baller.
BUKKEVADSVEJEN 7A og B,
"BORGGAARD", PEDERSKER,
3720 ÅKIRKEBY.
MOGENS HOLM, gårdejer, født
d. 19.03.1942, søn af Dagny og
Johs. Holm, gift d. 23.10.1971
med Gunver Kjeldsen, medhjæl
pende hustru, født d. 02.07.1948,
datter af Else og Osvald Kjeld
sen. Parret har børnene: Anne
Christine, født d. 04.03.1974,
Martin, født d. 19.10.1975, Bir
gitte, født d. 25.04.1979, Meriam, født d. 19.11.1983 og Elisabeth, født d. 14.02.1987.
M.H. var på Hammerum Landbrugsskole i 1962/63. Han overtog ejendommen i 1966 ef
ter Sofus Hansen. Matr. nr. 11a. Ejendomsskyld 4.990.000. Grundskyld 512.000. Areal
79,9 ha., heraf tilkøbt 44 ha. og der er 16,5 ha. til bygninger, vej, eng og skov.
Gammelt stuehus er opført i 1917 og restaureret i 1984/85, nyt stuehus er opført i
1983, farestalde er opført i 1971, kostald i 1916, denne blev i 1976 ombygget til
farestald og løbeafdeling, klimastald er opført i 1977, drægtighedsstald i 1974 , i 1985
blev denne udvidet og løsdriftsstald er opført i 1971 og udvidet løbende, der er maskin
hus fra 1979, gastætte siloer fra 1974 og 1978 samt gylletanke fra 1978, 1980 og
1981. Besætningen består af 750
årssøer, der sælges 10.000 smågri
se og leveres 2.500 slagtesvin om
året. Afgrøden er raps. Der er 3
traktorer og 1 mejetærsker. Der
er ansat 1 driftsleder, 4 foderme
stre og 1 medhjælper samt 1 sko
ledreng.
"Stenballegaard", Pederskervejen
29, blev i 1991 sammenlagt med
"Borggaard".
M.H. ejer og driver derudover "Bukkegaard", Slotsvej 5, i Nexø Kommune.
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BUKKEVADSVEJEN 8, "AAGAARD", PEDERSKER, 3720 ÅKIRKEBY.
HANS OTTO MUNCH, gårdejer, født d. 11.02.1962, søn af Anne Marie og Poul Munch,
gift d. 16.07.1988 med Lisbet Westh Jensen, sygeplejerske, født d. 14.10.1960, datter
af Hjørdis og Egon Jensen. Parret har sønnen Anders, født d. 22.01.1990.
H.O.M. var på Kærhave Landbrugsskole i 1979 og på Lyngby Landbrugsskole i 1987/88.
Han overtog ejendommen, der har været i slægtens eje siden 1753, i juni 1990 efter
sin far.
Matr. nr. 36a m.fl. Ejendomsskyld 2.000.000. Grundskyld 399.400. Areal 49,7 ha., heraf
7,4 ha. med anden beplantning. Der er forpagtet 4 ha.
Stuehuset er opført i 1850 og løbende restaureret, kvægstald er opført i 1896, heste
stald i 1894 denne blev ombygget til slagtesvinestald i 1963, kostald opført i 1969
blev ombygget til slagtesvin i 1990, lade er opført i 1936, maskinhus i 1979 og der er
gylletank fra 1969. Besætningen består af 3.000 slagtesvin på årsbasis. Planteavlen har
afgrøder af vinter- og vårbyg, vinterraps og hvede. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker,
plan- og tårnsilo, korntørreri med varmt og koldt luft samt flisfyr. Maskinstation
benyttes lidt.
BUKKEVEJEN 2, "LYSAGER",
AAKER, 3720 ÅKIRKEBY.
MOGENS ENGEL, gårdejer, født
d. 18.11.1936, søn af Else og
Niels Engel, gift d. 06.06.1959
med Birgit Clausen, medhjælpen
de hustru, født d. 23.08.1936,
datter af Karla og Anders Clau
sen. Parret har børnene: Jette,
født d. 15.10.1959, Dorthe, født
d. 19.12.1961, Susanne, født d.
26.08.1968, og Lars, født d. 19.
01.1971. M.E. var på Dalum Landbrugsskole i 1958. Han overtog ejendommen, der har
været i slægtens eje i 2 generationer, d. 01.03.1976 efter sine forældre.
Matr. nr. 152 m.fl. Ejendomsskyld 880.000. Grundskyld 158.000. Areal 19 ha., heraf
tilkøbt 5 ha.
Stuehuset er opført i 1920 og gennemgik total restaurering i 1951, kvægstald er opført
i 1930, denne blev ombygget i 1978, svinestald er opført i 1930, garage, farestald og
maskinhus i 1978 samt foderhus i 1976. Besætningen består af 20 årskøer, 20 ungdyr
og 10 slagtekalve af racen RDM samt levering af ca. 150 slagtesvin om året. Planteproduktionens afgrøder er hvede,
raps, byg, roer og græs. Der er
2 traktorer og rørmalkningsanlæg.
Ud over denne gård ejes "Ny
gaard", Ølenevejen 14, 3720
Åkirkeby. Matr. nr. 16b m.fl.
Ejendomsskyld 570.000. Grund
skyld 78.400. Areal 15,2 ha.
M.E. overtog ejendommen i 1959
efter Svend Kristiansen. Stuehu
set, kostald og svinehus er op
ført i 1930 og kornladen i 1931.

BUKKEVEJEN 5, "BÆKKELUND", AAKER, 3720 ÅKIRKEBY.
THOR KOEFOED, gårdejer, født d. 13.11.1928, søn af Kristine Marie Engel og Markus
Conrad Koefoed, gift d. 10.06.1958 med Birgit Sode Funch, medhjælpende hustru, født
d. 11.10.1935, datter af Louise Karoline Sode og Johs. Olsen Funck. Parret har bør
nene: Mette-Margrethe, født d. 27.03.1959, Inger-Marie, født d. 14.02.1962, og Tove
Agnete, født d. 26.08.1965.
T.K. var på Korinth Landbrugsskole i 1951/52 og han er kirkeværge ved Aakirke. Han
overtog ejendommen, der har været i slægten eje i 2 generationer, d. 10.06.1958 efter
sin far.
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tilkøbt 24,3 ha.
Stuehuset er opført i 1880 og blev totalt restaureret i tiden 1960 til 1976, laden er
opført i 1940, svinestald i 1942, denne blev ombygget i 1972, hønsehus er opført i
1928 og renoveret i 1962, garage i 1951, kvægstald i 1966, gylletank i 1967 og maskin
hus i 1973/74. Besætningen består af 5 årsammekøer. Der er 3 traktorer, 1 mejetær
sker, plansilo og korntørreri med varm og kold luft.

BYGADEN 12, "ØSTRE ELLENSGAARD", AAKER, 3720 ÅKIRKE
BY.
DANIEL SKOVBO PEDERSEN,
gårdejer, født d. 11.10.1944, søn
af Anna og Chr. Pedersen, gift
d. 22.06.1967 med Kaja Peder
sen, medhjælpende hustru, født
d. 16.12.1942, datter af Emma
og Magnus Pedersen. Parret har
børnene: Christian, født d. 20.
09.1968, Anders, født d. 16.09.
1970, Niels Ole, født d. 09.03.1978, og Verner, født d. 17.01.1982.
D.S.P. var på Hillerød Landbrugsskole i 1964/65. Han overtog ejendommen d. 01.08.
1968 efter sin far.
Matr. nr. 76a m.fl. Ejendomsskyld 1.700.000. Grundskyld 386.500. Areal 64 ha., heraf
tilkøbt 12 ha. Af arealet er der 7 ha. skov og vej samt 2,9 ha. gårdsplads.
Stuehuset er opført i 1974 og løbende tilbygget, kvægstald er opført i 1940 og der er
om- og tilbygget i 1969, kalvestald er opført i 1964, maskinhus i 1947, gylletank i
1985 og der er udendørs køresilo. Besætningen består af 45 årskøer, 60 ungdyr og 40
slagtekalve af racen RDM og der må leveres 235.000 kg mælk om året. Planteproduk
tionens afgrøder er græs, byg, hvede og raps. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker,
Bobeat, rendegraver, rendeskærer, kornsilo, korntørreri samt rørmalkningsanlæg.
BYGADEN 20, "LANGHOLT", AAKER, 3720 ÅKIRKEBY.
KAJ EGGERT NIELSEN, gårdejer, omtales under LI. Myregårdsvejen 9, Aaker, 3720
Åkirkeby.
DALEGÅRDSVEJ 11, "SKOVGAARD", AAKER, 3720 ÅKIRKEBY.
KNUD TOLSTRUP, gårdejer, født d. 03.09.1954, søn af Marie og Gunnar Hansen, gift
d. 05.03.1983 med Birgitte Abildgaard Jensen, er læge, født d. 26.04.1953, datter af
Jutta Ingeborg Helene Abildgaard og Knud Gunnar Jensen. Parret har børnene: Frede
rik, født d. 14.09.1983, Johan, født d. 25.10.1984, og Marie, født d. 01.05.1987.
K.T. var på Lyngby Landbrugsskole i 1974/75. Han overtog ejendommen, der har været
i slægtens eje i 13 generationer, d. 01.04.1983 efter sine forældre.
Matr. nr. 35 m.fl. Ejendomsskyld 1.900.000. Grundskyld 487.900. Areal 54 ha., heraf
8,8 ha. mose, skov, eng og gårdsplads. Der er tilforpagtet 65 ha.
Stuehuset er opført i 1807, kvægstalde i 1912 og maskinhus i 1985. Besætningen består
af 7 årsammekøer. Planteproduktionens afgrøder er raps, hvede, byg, frøgræs og ær
ter. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, korntørreri med varm og kold luft samt
halmfyr.
Ud over denne gård ejes og drives "St. Klintegaard", Haregade 25, Aaker, 3720
Åkirkeby.

DUEGÅRDSVEJEN 2, "SOLDATERGAARDEN", AAKER, 3720 ÅKIRKEBY.
HARALD CHR. BLEM AGGERHOLM, gårdejer, født d. 13.08.1948, søn af Bodil og
Jens Holger Aggerholm.
H.C.B.A. var på Næsgård Landbrugsskole i 1970. Han overtog ejendommen, der har
været i slægtens eje i 3 generationer, i 1975 efter sin far.
Matr. nr. 52a. Ejendomsskyld 2.600.000. Grundskyld 700.200. Areal 71 ha., heraf 6 ha.
vej og mergelgrav.
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"Soldatergaarden"s stuehus er op
ført i 1870 og halvdelen blev
restaureret i 1983, svinestald er
opført i 1907, svinestald i 1935,
denne blev ombygget i 1971, la
den er opført i 1860 og ombyg
get i 1979 og maskinhuset er
opført i 1979. Driftsformen er
planteavl med afgrøder af byg,
hvede, raps og ærter. Der er 2
traktorer, 1 mejetærsker, kornsi
lo, korntørreri med varm luft
samt anpart i vindmølle.
DUEGÅRDSVEJEN 4, "LILLE
DUEGAARD", AAKER, 3720
ÅKIRKEBY.
NIELS CHR. KOEFOED, gårdejer,
født d. 16.07.1934, søn af Esther
og Knud Aage Koefoed, gift d.
1 1.05.1963 med Birthe Engel,
medhjælpende hustru, født d.
17.02. 1939, datter af Else og
Niels Engel. Parret har børnene:
Annette, født d. 21.02.1964, Er
ling, født d. 10.11.1965, og Bir
gitte, født d. 31.12.1969.
N.C.K. var på Tune Landbrugsskole i 1957/58. Han overtog ejendommen, der har væ
ret i slægtens eje i 3 generationer, d. 01.05.1963 efter sin far.
Matr. nr. 55a m.fl. Ejendomsskyld 1.550.000. Grundskyld 313.000. Areal 31 ha., heraf
tilkøbt 3 ha. og frasolgt 3 ha. Åf arealet er der 0,2 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1966, kvægstald i 1927, denne blev ombygget til svinestald i
1978, fedestald er opført i 1970 og maskinhus i 1975. Besætningen består af 30-35
årssøer og der leveres 600 slagtesvin om året. Planteproduktionens afgrøder er byg,
hvede og raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og loftsmagasin for korn. Man be
nytter maskinstation.

DUEGÅRDSVEJEN 6, "STORE DUEGAARD", AAKER, 3720 ÅKIRKEBY.
MOGENS CHR. HANSEN, gårdejer, født d. 29.10.1941, søn af Grethe og Markus Han
sen, gift d. 27.05.1972 med Ulla Merete Topp Sørensen, ekspeditrice, født d. 31.08.1940, datter af Valborg og Ejvind Sørensen. Parret har børnene: Ole, født d. 20.07.
1966, og Liselotte, født d. 14.12.1972.
M.C.H. var på Dalum Landbrugsskole i 1962/63, han sidder i Mejeriets Bestyrelse for
B.A.M. og er formand for den lokale forening for RDM. Ejendommen blev overtaget d.
01.07.1970 efter hans far, og har været i slægtens eje i 8 generationer.
Matr. nr. 54a m.fl. Ejendomsskyld 1.750.000. Grundskyld 423.000. Areal 43 ha., heraf
tilkøbt 2 ha., der er 2,2 ha. er skov.
Stuehuset er opført i 1740, kvægstald i 1911, denne blev ombygget indvendig i 1964,
svinestald er opført i 1905 og ombygget til kostald i 1975, værksted og vognport er
opført i 1904, kornlade i 1967, maskinhus i 1974 og der er foderhus. Besætningen
består af 31 årskøer, 35 ungdyr og 15 slagtekalve af racen RDM, samt høns. Plante
produktionens afgrøder er majs, roer, græs, hvede og byg. Der er 3 traktorer, roeop
tager, slamsuger, kornsilo, korntørreri med varm og kold luft, brændselsfyr og rør
malkningsanlæg. Der er ansat 1 medhjælper.
ELLEBYVEJ 11, "NDR. ELLEBYGAARD", 3700 RØNNE.
JENS JUEL-JENSEN, gårdejer, født d. 08.04.1925, søn af Johs. Juel-Jensen, gift d.
12.06.1954 med Birthe Inge Hansen, skoledirektør og borgmester, født d. 30.09.1932,
datter af Poul Hansen. Parret har børnene: Vibeke, født d. 20.04.1955, Henrik, født d.
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1963 og Peter, født d. 18.05.1966.
Jens Juel-Jensen er fhv. forret
ningsfører. Han overtog ejendom
men d. 01.07.1982 efter Gunnar
Thorsen.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal
55 ha.
Stuehuset er opført ca. 1892 og
gennemgik restaurering i 1982 og
der er svinestald og kvægstald.
Driftsformen er planteavl med
afgrøder af hvede, byg, raps og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og man
benytter delvis maskinstation.
ELMEVEJ 5, "KOFOEDSMINDE",
3720 ÅKIRKEBY.
MOGENS GREEN, gårdejer, født
d. 30.06.1950, søn af Bodil og
Albin Green, gift d. 10.04.1971
med Hanne Grethe Pedersen, hus
assistent, født d. 17.09.1952, dat
ter af Karla og Karlo Pedersen.
Parret har børnene: Fini, født d.
25.05.1973 og Rasmus, født d.
22.04.1976.
M.G. er chauffør. Han overtog
ejendommen, der har været i slægtens eje i 2 generationer, d. 30.06.1985 efter sin
mor.
Matr. nr. 262h. Ejendomsskyld 910.000. Grundskyld 131.300. Areal 14,8 ha.
Stuehuset er opført i 1987, maskinhus i 1986 og garage og maskinhus i 1991. Drifts
formen er planteavl med afgrøder af vinterraps, hvede og vinterbyg. Der er 2 trak
torer og 1 mejetærsker.

ENGEGÅRDSVEJEN 1, "NY
GAARD", VESTERMARIE, 3720
ÅKIRKEBY.
JØRN OLE IPSEN, gårdejer, født
d. 08.08.1960, søn af Thea og
Jens Jørn Ipsen, gift d. 04.07.
1987 med Bente Sørensen, med
hjælpende hustru, født d. 13.06.
1961, datter af Bitten og Holger
Sørensen. Parret har børnene:
Nicklas, født d. 22.02.1980, og
Sofie, født d. 16.10.1987.
J.O.I. var på Lyngby Landbrugsskole i 1981/82. Han overtog ejendommen d. 15.07.1982
efter Poul Holm.
Matr. nr. 30a. Ejendomsskyld 1.600.000. Grundskyld 262.300. Areal 26,8 ha., heraf 1
ha. skov. Der er tilforpagtet 28,2 ha.
Stuehuset er opført i 1890, kostald i 1928 denne er moderniseret i 1982, malkerum er
opført i 1986, hønsehus i 1890 dette blev ombygget til kalvestald i 1984, maskinhus er
opført i 1950 og blev i 1986 ombygget til småkalve, laden er opført i 1890, maskinhus
i 1977, gylletank i 1986 og der er udendørs køresilo fra 1986. Besætningen består af
56 årskøer og 65 ungdyr af racen SDM samt 10 høns. Planteproduktionens afgrøder er
roer, græs, byg, hvede og havre. Der er 2 traktorer, andel i mejetærsker, rørmalk
ningsanlæg og genvindig fra køletank til varm vand til staldbrug. Man benytter ma
skinstation.
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ENGEGÅRDSVEJEN 3, "RINGELS
HØJ", 3720 ÅKIRKEBY.
BJARNE BEYER, gårdejer, født
d. 28.11.1960, søn af Birgit og
Børge Beyer.
B.B. er teknisk tegner, han over
tog ejendommen i november 1989
efter Lars Tideman Jensen.
Ejendomsskyld 330.000. Grundskyld
47.900. Areal 6 ha., heraf 1 ha.
skov. Derudover er der tilforpagtet 2,2 ha.
Stuehuset er opført i 1904 og løbende renoveret siden 1988, derudover er staldbygnin
ger til heste. Besætningen består af 7 heste og 2 føl. Planteavlen er græs.
ENGEGÅRDSVEJEN 12, "KRATS
MINDE", 3720 ÅKIRKEBY.
KNUD ERIK THORSEN, gårdejer,
født d. 27.01.1945, søn af Ellen
og Valdemar Thorsen, samlever
med Inger Andersen, sygehjælper,
født d. 31. 03.1943, datter af
Kristine og Thorvald Chr. Ander
sen. På gården er børnene: Steen
Andersen, født d. 11.11.1964,
Lone Thorsen, født d. 19.11.1971,
og Lene Thorsen, født 26.04.1974.
K.E.T. er chauffør. Han overtog ejendommen i 1985 efter Henrik Jensen.
Ejendomsskyld 320.000. Jorden blev frasolgt i 1985.
Stuehuset er opført i 1890 og gennemgik restaurering i 1984, svinestald og vognport er
opført i 1895 og laden i 1937. Besætningen består af 5 heste. Der er 1 traktor på
gården.
FÅREBYVEJEN 2, "DALVANG",
AAKER, 3720 ÅKIRKEBY.
MARTIN ANDERSEN, gårdejer,
født d. 20.02.1921, søn af Marie
og Christian Andersen, gift d.
16.12.1961 med Lilly Kofoed, sy
geplejerske, født d. 21.12.1926,
datter af Agnes og Emil Kofoed.
Parret har børnene: Ulla, født d.
26.06.1962, og Lasse, født d. 11.
07.1965.
M.A. overtog ejendommen d. 01.

11.1961 efter Knud Pedersen.
Matr. nr. 71b m.fl. Ejendomsskyld 120.000. Grundskyld 29.200.
Stuehuset og 2 udhuse er opført i 1775. Stuehuset er totalt renoveret.
FÅREBYVEJEN 5, "NORDRE FAAREBYGAARD", AAKER, 3720 ÅKIRKEBY.
FRITS BØRGE NIELSEN, gårdejer, født d. 02.08.1936, søn af Edith Augusta og Karl
Nielsen, gift d. 10.10.1959 med Anne-Margrethe Andersen, medhjælpende hustru, født
d. 13.02.1940, datter af Anne-Lisbeth og Thorvald Andersen. Parret har børnene:
Martin, født d. 07.07.1960, Jørgen, født d. 13.05.1962, og Axel, født d. 23.01.1965.
F.B.N. er arbejdsmand. Han overtog ejendommen, der har været i slægtens eje i 2
generationer, d. 01.03.1969 efter sin svigerfar.
Matr. nr. 72a m.fl. Ejendomsskyld 630.000. Grundskyld 93.400. Areal 10,1 ha., heraf
1,7 ha. skov, krat og vej.
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ført i 1837 efter brand, der er
tilbygget til stuehuset i 1939 og
i 1952, kvægstald er ombygget
til svin i 1970/71, laden ligeledes
ombygget til svin i 1973 og ma
skinhuset er opført i 1987. Besæt
ningen består af svin til eget
brug samt 14 høns. Planteproduk
tionens afgrøder er byg, hvede
og raps. Der er 2 traktorer, 1
mejetærsker, korntørreri med
kold luft, halmfyr til alm. baller og anpart i vindmølle.

FÅREBYVEJEN 10, "ENGHØJ",
AAKER, 3720 ÅKIRKEBY.
THOR M. JØRGENSEN, gårdejer,
født d. 30.05.1930, søn af Hed
vig Oline og Johannes Peter Jør
gensen, gift d. 27.07.1957 med
Thordis Margrethe Munch, med
hjælpende hustru, født d. 22.04.
1937, datter af Lilly Gerda og
Johannes Chr. Munch. Parret har
børnene: Regitze, født d. 01.11.
1959, Yvonne, født d. 08.05.1962,
og Eilif, født d. 15.10.1968.
T.M.J. overtog ejendommen, der har været i slægtens eje i 3 generationer, d. 01.07.
1957 efter sin far.
Matr. nr. 147a m.fl. Ejendomsskyld 780.000. Grundskyld 136.500. Areal 16,6 ha., heraf
tilkøbt 4,5 ha. Der er tilforpagtet 7,5 ha.
Stuehuset er opført i 1908 og løbende renoveret, kvægstald og lade er opført i 1930
og maskinhuset i 1962, der er silo til ensilage. Besætningen består af 22 årskøer, 12
ungdyr og 30 slagtekalve af racen RDM og der må leveres 101.700 kg mælk om året
med en fedtprocent på 4,2. Planteproduktionens afgrøder er græs, roer, hvede og byg.
Der er 2 traktorer og rørmalkningsanlæg. Man benytter maskinstation og der er 1
skoledreng som medhjælp.

GRAMMEGÅRDSVEJ 4, "LADEGAARD", AAKER, 3720 ÅKIRKEBY.
HANS PETER JØRGENSEN, gårdejer, født d. 18.07.1926, søn af I. M. S. og Anton
Jørgensen. H.P.J. har børnene: Finn, født d. 08.06.1954, Steen, født d. 28.05.1956, og
Torben, født d. 25.11.1965.
H.P.J. var på Ladelund Landbrugsskole i 1951/52, han er medlem af Åkirkeby Brugs
forening. Ejendommen blev overtaget d. 01.04.1960 efter Anne Dam.
Matr. nr. 23a og 23f. Ejendomsskyld 1.650.000. Grundskyld 322.900. Areal 38,2 ha.,
heraf tilkøbt 4,7 ha. Der er tilforpagtet 24 ha.
Stuehuset er opført i 1828 og sidste gang restaureret i 1972, kvægstald er opført i
1903, denne blev ombygget til svinestald i 1976, hestestalden er opført i 1903, denne
blev også ombygget til svin i 1960, gi. svinestald er opført i 1829, farestald i 1967,
maskinhuse i 1972 og i 1984 samt gylletank fra 1990. Besætningen består af 50
årssøer og der leveres 1.000 slagtesvin om året. Planteproduktionens afgrøder er
hvede, raps, byg og græsfrø. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornloft, kornsilo og
korntørreri med varm og kold luft. Man benytter maskinstation til gylleudkørsel og
der er ansat 1 medhjælper.
GRAMMEGÅRDSVEJ 9, "ST. GRAMMEGAARD", 3720 ÅKIRKEBY.
LARS OLE HJORTH LARSEN, gårdejer, født d. 06.12.1964, søn af Sigrid og Lars Ja
kob Larsen, samlever med Annette Sjøholm, butiksassistent, født d. 06.10.1969, datter
af Lone og Poul Sjøholm.
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Lars O.H. Larsen var på Kongensgaard Landbrugsskole i 1982 og
på Gråsten Landbrugsskole i
1985/86. Han overtog ejendommen
d. 15.07.1989 efter Lasse Jørgen
sen.
Ejendomsskyld 2.300.000. Areal
54,5 ha.
Stuehuset er opført i 1924 og lø
bende renoveret, sostald er op
ført i 1978 men ombygget til
slagtesvin i 1991, foderhuset er
opført i 1927, maskinhuset i 1987 og gylletanken i 1990. Besætningen består af 2.500
slagtesvin. Salgsafgrøden er vinterraps. Der er 1 traktor, 1/3-part i mejetærsker,
plansilo, korntørreri med varm luft samt halmfyr.
GRAMMEGÅRDSVEJ 10, "TYSKEGAARD", AAKER, 3720 ÅKIR
KEBY.
ANDERS CHR. MADSEN, gård
ejer, født d. 13.05.1945, søn af
Karen Johanne og Jens Peter
Madsen, gift d. 24.05.1969 med
Ady Funch Larsen, sygehjælper,
født d. 23. 04.1948, datter af
Mary og Anton Larsen. Parret
har børnene: Bjarne, født d. 17.
07.1971, Henrik, født d. 15.01.
1973, Lisbeth, født d. 23.09.1982, og Christian, født d. 11.12.1985.
A.C.M. var på Hillerød Landbrugsskole i 1965/66 og han er formand for den Lokale
Husmandsforening i Aaker/Åkirkeby. Han overtog ejendommen den 15.06.1979 efter
H.P.Nielsen.
Matr. nr. 86b. Ejendomsskyld 900.000. Grundskyld 179.100. Areal 20,9 ha.
Stuehuset er opført i 1837, der blev tilbygget i 1949 og moderniseret i 1984, kvæg
stald er opført i 1957, denne blev moderniseret indvendig i 1986, svinestald er opført i
1957 og senere ombygget til ungkreaturstald, laden er opført i 1847 og maskinhuset i
1837, der er udendørs køresilo. Besætningen består af 24 årskøer, 26 ungdyr og 5 slag
tekalve af racen SDM, der må leveres 305.000 kg. mælk med en fedtprocent på 6,25
om året. Planteproduktionens afgrøder er roer, græs, hvede og byg. Der er 3 trakto
rer, 1 mejetærsker og roeoptager. Man benytter lidt maskinstation og børnene hjælper.

GRAMMEGÅRDSVEJ 18, "LL. GRAMMEGAARD", AAKER, 3720 ÅKIRKEBY.
OLE HANSEN, gårdejer, født d. 15.01.1926, søn af Esther og Jochum Hansen, gift d.
21.12.1949 med Agnethe Kofoed, medhjælpende hustru, født d. 03.05.1929, datter af
Gerda og Jochum Kofoed. Parret har børnene: Annie, født d. 02.05.1950, Flemming,
født d. 20.05.1951, Birgit, født d. 17.09.1954, og Ole Jacob, født d. 03.01.1966.
O.H. var på højskole i 1945/46. Han overtog ejendommen d. 15.03.1962 efter Vilmer
Juul Nielsen.
Matr. n.r 32a. Ejendomsskyld 2.600.000. Grundskyld 436.600. Areal 45 ha., heraf
tilkøbt 6 ha.
Stuehuset er opført i 1700'tallet, kvægstald i 1904, svinestald i 1907, hønsehus i 1989,
lade i 1967 og maskinhus i 1982. Besætningen består af slagtesvin med en leverance
på ca. 650 stk. om året samt 200.000 slagtekyllinger. Planteproduktionens afgrøder er
hvede, raps, byg og ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo og korntørreri
samt halmfyr til alm. baller. Man benytter lidt maskinstation.
GRØDBYVEJEN 4, "RUNEGAARD", 3720 ÅKIRKEBY.
OLE KOFOED MARKER, gårdejer, omtales under "Piberegaard",
Aaker, 3720 Åkirkeby.

Bodernevej

17,
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KEBY.
JENS OLE MORTENSEN, gård
ejer, født d. 02.07.1957, søn af
Gunver og Frede Mortensen, gift
d. 08.07.1989 med Birgit Sonne,
er lærer, født d. 15.04.1958 dat
ter af Kirsten og Jørgen Sonne.
Parret har børnene: Anne Christi
ne, født d. 15.03.1989, og Peter,
født d. 25.02.1991.
J.O.M. er værkfører på Dania
Centret i Nexø. Han overtog ejendommen, der har været i slægtens eje i 3 generationer, d. 01.08.1983 efter Frede Mortensen.
Matr. nr. 33a. Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 21,8 ha., heraf 1 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1880 og løbende renoveret siden 1983, kvægstald er opført i
1870 denne blev ombygget i 1965 til svinestald, svinestald er opført i 1870 og er
ombygget til halmrum og lade i 1985, laden er opført i 1860 og maskinhuset i 1955.
Driftsformen er planteavl med afgrøder af byg, raps og hvede. Der er 2 traktorer, 1
mejetærsker, kornsilo, indendørs tårnsilo, korntørreri med varm og kold luft samt
halmfyr fra 1985 til alm. baller. Man benytter maskinstation til sprøjtning.

GULBAKKEVEJEN 6, "GULHAVE", VESTERMARIE, 3720 ÅKIRKEBY.
BENNY JENSEN, gårdejer, født d. 22.12.1958, søn af Grethe og Hans Chr. Jensen,
gift d. 29.07.1988 med Lisbeht Lloyd Mortensen, kontorassistent, født d. 31.07.1964,
datter af Ella og Erik Lloyd Mortensen. Parret har sønnen Jonas, født d. 06.04.1988.
B.J. er arbejdsmand. Han overtog ejendommen d. 01.10.1987 efter Arne Dam.
Matr. nr. 226a m.fl. Areal 16,4 ha., heraf 2 ha. skov og park. Der er bortforpagtet 13
ha.
Stuehuset er opført i 1952 og blev gennemrenoveret i 1970, kvægstald og svinestald er
opført i 1900 og begge ombygget i 1956, garagen er opført i 1900, laden i 1940 og
maskinhuset i 1966 det blev udvidet i 1972. Flg. dyr forefindes på ejendommen: høns,
50 chincilla avlsdyr, påfugle, ænder, gæs, hængebugsvin, kalkuner, perlehøns og katte.
Der er 1 traktor.

HALLEGÅRDSVEJEN 5, "SOSEGAARD", 3720 ÅKIRKEBY.
LARS JAKOB LARSEN, gårdejer, født d. 04.01.1937, søn af L.P.K. Larsen, gift d.
20.04.1962 med Sigrid Hjorth, husmor, født d. 30.05.1940, datter af Axel Hjorth.
Parret har børnene: Lars Ole, født d. 06.12.1964, Jens Axel, født d. 23.12.1969, Niels
Philip, født d. 28.11.1971 og Nanna, født d. 08.05.1976.
L.J.L. er Landbrugsorganisationspolitiker med talrige poster herunder formand for
Bornholms Landøkonomiske Forening. Han har været i praktik og på 9 mdrs. kursus på
Lyngby Landbrugsskole. Ejendommen blev overtaget d. 20.04.1963 efter Anna Jensen.
Ejendomsskyld 5.100.000. Grundskyld 921.000. Areal 104 ha., heraf 6 ha. skov og 1 ha.
eng. På gårdens jorder er der en broncealderhøj. Der er tilkøbt 62 ha. og forpagtet 35
ha., derudover er der driftsfællesskab for 55 haStuehuset er opført i 1791 og restaureret i tiden 1980/90, kvægstald er opført i 1966,
1976 og i 1986, lader er opført i 1982 og i 1988, maskinhus i 1982, gylletanke i 1966,
1976 og i 1988 og der er udendørs køresilo fra 1977. Besætningen består af 85 års
køer, 150 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktiones afgrøder er
hvede, vinterraps og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, rendegraver, gyllevogn,
gyllepumpe, plansilo, korntørreri med varmt luft, flisfyr og genvindingsanlæg på køler
tank. Der er ansat 1 fodermester og 2 medhjælpere.
HAREGADE 25, "ST. KLINTEGAARD", AAKER, 3720 ÅKIRKEBY.
KNUD TOLSTRUP, gårdejer, omtales under Dalegårdsvej 11.
K.T. overtog ejendommen d. 01.04.1987 efter Niels Ole Nielsen.
Matr. nr. 22a m.fl. Ejendomsskyld 2.100.000. Grundskyld 550.000. Areal 64 ha., heraf
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10 ha. eng.
Stuehus og kvægstald er opført i 1907, hønsehus og gastæt silo i 1977. Besætningen
består af slagtesvin med en leverance på ca. 1.200 stk. årligt og der er hønseri med
65.000 hønniker. På gården er der 4 traktorer og 1 mejetærsker og der er ansat 1
medhjælper. Man benytter maskinstation.
K.T. ejer og driver desuden "Skovgaard", Dalegårdsvej 11, Aker, 3720 Åkirkeby.
HEGNEDEVEJEN 7, "BRANDSGAARD", AAKER, 3720 ÅKIRKE
BY.
KNUD AAGE RASMUSSEN, gård
ejer, født d. 15.02.1942, søn af
Hedvig og Hans Conrad Rasmus
sen, gift d. 04.10.1975 med Bir
the Dagmar Ravn Andersen, med
hjælpende hustru, født d. 23.10.
1945, datter af Martha og Valde
mar Andersen. Parret har børne
ne: Tina, født d. 05.02.1977, og

Morten, født d. 20.12.1978.
K.A.R. var på Gråsten Landbrugsskole i 1966/67. Han overtager ejendommen, der så
har været i slægtesne eje i 4 generationer, d. 01.01.1992, efter sin mor.
Matr. nr. 16a m.fl. Ejendomsskyld 1.700.000. Grundskyld 398.300. Areal 66 ha., heraf
0,5 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1912, svinestald i 1908 og lade og maskinhus i 1957. Driftsfor
men er udelukkende planteavl med afgrøder af byg, hvede, raps og frøgræs. Der er 2
traktorer, combifyr og solvarmeanlæg.
K.Aa.R. ejer og driver også Nexøvej 17, Åkirkeby.

HEGNEDEVEJEN 22, "LILLEMYREGAARD", PEDERSKER, 3720
ÅKIRKEBY.
OLE K. MARKER, gårdejer, født
d. 02.04.1936, søn af Eli og Ingvard J. Marker, gift d. 14.04.1962
med Anne-Lise Koefoed, født d.
10.06.1942, datter af Elisabeth
og Gunnar L. Koefoed. Parret
har børnene: Ghita, født 04.09.
1962, Jesper Kurt, født 01.01.
1964, og Jette, født 17.04.1969.
O.K.M. har været på Tune Landbrugsskole. Han overtog ejendommen, der har været i
slægtens eje i 3 generationer, d. 01.05.1962 efter sin svigerfar.
Matr. nr. 28a m.fl. Ejendomsskyld 3.250.000. Grundskyld 579.400. Areal 79 ha., heraf
tilkøbt 10 ha. og 6,6 ha. er skov. Der er tilforpagtet 16,7 ha.
Stuehuset er genopført i 1904 efter brand, herefter løbende vedligeholdt, farestald er
opført i 1970, løbestald i 1974, fravændingsstald og løbestald i 1980, maskinhuse i
1967 og i 1974 samt gylletank opført i 1987. Besætningen består af 100 årssøer, 800
avlsdyr og der leveres ca. 1.000 slagtesvin om året. Planteproduktionens afgrøder er
raps, hvede og byg. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo og korntørreri med
varm og kold luft. Man benytter maskinstation og der er ansat 1 medhjælper.
HEGNEDEVEJEN 26, "STORE GADEGAARD", PEDERSKER, 3720 ÅKIRKEBY.
CHRISTIAN LUND, gårdejer, født d. 04.07.1961, søn af Inger og William Lund.
C.L. var på Lyngby Landbrugsskole i 1985/86, han er i bestyrelsen for Lokalforeningen
og Pedersker Idrætsforening. Han overtog ejendommen, der har været i slægtens eje
siden 1612, den 01.01.1987 efter Holger Jensen.
Matr. nr. 27a m.fl. Ejendomsskyld 2.000.000. Grundsskyld 480.800. Areal 53,5 ha. Der
er tilforpagtet 15 ha.
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opført i 1771 og der er tilbygget
i 1906, kvægstald er opført i
1956, denne blev ombygget til
svin i 1986, svinestald og lade er
opført i 1956, maskinhus i 1989
og i 1987 blev der opført gylle
tank. Besætningen består af slag
tesvin med en leverance på ca.
3.300 stk. om året. Planteproduk
tionens afgrøder er hvede, byg
og raps. Der er 2 traktorer, 1
mejetærsker, kornsilo, korntørreri med varm og kold luft samt automatisk fodrings
anlæg. På gårdens jorder findes gamle vikingehuse.

HOVEDGÅRDSVEJEN 3, "SELLESBORG OG TÅRNEGAARD", NYLARS, 3720 ÅKIR
KEBY.
HANS JØRGEN SONNE, gårdejer, født d. 01.08.1952, søn af Åse og Knud Sonne, gift
d. 16. juni 1990 med Lisa Jensen, medhjælpende hustru, født d. 23.07.1960, datter af
Grethe Jensen og Ole Jørgensen. Parret har børnene: Mia, født d. 23.08.1979, og
Julie, født d. 01.03.1987.
H.J.S. driver maskinstation og har pasningsaftaler med andre landbrug. Han var på
Højskole i 1972/73 og på Næsgaard Landbrugsskole i 1974/75. Han overtog halvdelen
af ejendommen i 1978 og resten i 1991 efter sine forældre.
Matr. nr. 44a. Areal 124 ha., heraf tilkøbt 7 ha. og siden 33 ha. og der er 19 ha. skov
og eng. Der er tilforpagtet 57 ha.
Maskinlader er opført i 1977 og i 1991 og 2 hønsehuse i 1990. Besætningen er på
40.000 høns, der leveres ca. 13.000.000 æg årligt. Planteproduktionens afgrøder er hve
de, byg, rajgræs, hundegræs, raps og havre. Der er 6 traktorer, 2 mejetærskere, 4 gra
vemaskiner, 1 rendegraver, 1 BobCat, luftsprøjte, såmaskine, tårnsilo, korntørreri med
varm og kold luft og pakkeri til æg. Der er ansat 8 faste medhjælpere og EFG-elever.
HØJLYNGSVEJEN 1, "HØJLYNGS
KLIPPE", ÅKER, 3720 ÅKIRKE
BY.
THOR MARKER, gårdejer, født
d. 12.02.1930, søn af Ellen og
Janus Marker, gift d. 16.12.1961
med Inge Nielsen, pensionist,
født d. 11.07. 1938, datter af
Christian Nielsen. Parret har
børnene: Marianne, født d. 28.
05.1958, Bo, født d. 01.04.1960,
Finn, født d. 14.08.1962, Helle,
født d. 06.01.1964, Ole, født d. 06.06.1965 og Brian, født d.
T.M. er pensionist. Han overtog ejendommen, der har været i
d. 01.04.1960 efter sin far.
Ejendomsskyld 500.000. Areal 16,2 ha., heraf ca. 8 ha. skov.
ha. Gården er opført i 1875, stuehuset er udvidet i 1978 og
uden er der svinestald og lade. Der er 1 traktor.

01.02.1973.
slægtens eje siden 1879,

Der er bortforpagtet 7,2
restaureret i 1990, des

HØJLYNGSVEJEN 10, "SORTEBJERG", AAKER, 3720 ÅKIRKEBY.
BJARNE HOLM, gårdejer, født d. 24.11.1947, søn af Tove og Ejler Holm, gift med
Kirsten Terkelsen, sygeplejerske. Parret har børnene: Stefan, født d. 18.12.1976, og
Siri, født d. 20.12.1977.
B.H. er blikkenslager. Han overtog ejendommen i 1976 efter J. Tørnsen.
Matr. nr. 81c m.fl. Ejendomsskyld 730.000. Grundskyld 164.000. Areal 32 ha., heraf
tilkøbt 19 ha., der er 5 ha. skov.
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1900, der blev ombygget i 1957,
fra 1987 til 1990 blev det total
renoveret, kvægstald er opført i
1957 og blev i 1982 modernise
ret, svinestald er opført i 1900
og blev ombygget til kvægstald i
1984 og maskinhuset er opført i
1875 og blev ombygget i 1986.
Besætningen består af 8 årsammekøer, 3 ungdyr og 7 slagtekalve af racen Limousine. Plante
produktionens afgrøder er hvede, byg og raps. Der er 2 traktorer, andel i mejetærsker,
korntørreri med kold og varm luft samt brændselsfyr.

KALBYVEJEN 18, "ASPELY", 3720 ÅKIRKEBY.
JOHANNE MOGENSEN, gårdejer, født d. 05.12.1917, datter af Marie og Jens Mogen
sen, gift d. 27.03.1937 med Aage Mogensen, født d. 23.04.1907, død d. 24.12.1978, søn
af Karoline og Karl Mogensen. Parret har børnene: Kirsten, født d. 16.01.1938, Jens
Aage, født d. 21.06.1939, Karl Johan, født d. 25.02.1942, Addy Lise, født d.
07.06.1945, og Knud Erik, født d. 06.10.1955.
J.M. overtog ejendommen i 1979 efter Flemming Jensen.
Matr. nr. 52h. Ejendomsskyld 580.000. Grundskyld 33.800. Areal 3,5 ha.
Bygningerne er opført i 1800-tallet. Driftsformen er planteavl med afgrøder af hvede,
byg og raps.
KALBYVEJEN 24, "NY HOLM", VESTERMARIE, 3720 ÅKIRKEBY.
BILLY PEDERSEN, gårdejer, født d. 05.09.1929, søn af Ella og Viggo Pedersen, gift d.
03.02.1955 med Signe Kure, omsorgsassistent, født d. 04.02.1932, datter af Magda og
August Kure. Parret har børnene: Carsten, født d. 15.06.1955, Anne, født d. 09.02.
1957, og Jette, født d. 15.06.1964.
B.P. overtog ejendommen d. 01.03.1991 efter Knud Erik Mogensen.
Ejendomsskyld 500.000. Grundskyld 50.800. Areal 4,72 ha.
Stuehuset er opført i 1912 og gennemgik restaurering i 1991, lade og værksted er
opført i 1912 og hønseri i 1981. Besætningen består af 5 slagtesvin, 2 Herefordkøer, 1
tyr, 4 ponyer, 2 får, 3 gæs og 30-40 høns. Planteproduktionens afgrøder er byg og
græs. Der er 1 traktor og kornsilo.

KALBYVEJEN 28, "KALBYGAARD", AAKER, 3720 ÅKIR
KEBY.
LEIF SVENDSEN, gårdejer, født
d. 27.10.1930, søn af Rigmor og
Hans Svendsen, gift d. 15.03.1957
med Elin Nielsen, omsorgsmed
hjælper, født d. 31.03.1935, dat
ter af Eva og Holger Nielsen.
Parret har børnene: Birgitte,
født d. 26.02.1959, og Ole, født
d. 09.01.1961.
L.S. er chauffør og var på Dalum Landbrugsskole i 1951/52. Han overtog ejendommen
d. 01.03.1957 efter Magda Pedersen.
Matr. nr. 94a. Ejendomsskyld 770.000. Grundskyld 130.900. Areal 16,8 ha., heraf 5,8
ha. skov.
Besætningen består af 1 årsammeko, 1 ungdyr og 1 slagtekalv af racen Hereford samt
4 får. Planteproduktionens afgrøde er byg. Der er 2 traktorer, der benyttes maskinsta
tion i høsten.
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BØRGE BANGSGÅRD HANSEN,
gårdejer, født d. 06.10.1926, søn
af Kirstine Bangsgård og Anton
Christen Hansen, gift d. 29.07.1952
med Else Marie Schow, medhjæl
pende hustru, født d. 03.02.1930,
datter af Mona og Holger Schow.
Parret har børnene: Lene, født d.
10.08.1958, Lillian, født d. 15.06.
1960, og Torben, født d. 02.08.
1963.
B.B.H. var på Tune Landbrugsskole i 1950. Han overtog ejendommen i 1952 efter Meta
Christiansen.
Matr. nr. 92a m.fl. Ejendomsskyld 800.000. Grundværdi 154.100. Areal 19 ha., heraf
3,5 ha. skov og åbrinke.
Stuehuset er opført i 1818 og løbende restaureret siden 1952, kvægstald er opført i
1910 men ombygget til svinestald i 1973, hønsehus er opført i 1818 og laden er opført
i 1948, denne blev udbygget til maskinhus i 1960. Besætningen består af 12 årssøer og
der leveres 200 slagtesvin om året. Planteproduktionens afgrøder er byg, hvede og
raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og svalerum til æg. Man benytter maskinsta
tion i høsten.
KANTEDAMSVEJEN 1, "GRØN
VANG", ÅRSBALLE, 3700 RØN
NE.
POUL HENRIK BRANDT, gård
ejer, født d. 22.08.1954, søn af
Helga og Poul Brandt, gift d.
12.03.1977 med Anne Marie
Munk, kommuneassistent, født d.
28.02. 1955, datter af Else og
Frede Munk. Parret har børnene:
Anja, født d. 17.12.1976 og Ted
dy, født d. 25.04.1980.
P.H.B. er lagerarbejder og traktormekaniker. Han overtog ejendommen d. 01.01.1984
efter Kristian Lauersen.
Matr. nr. 60c m.fl. Ejendomsskyld 460.000. Areal 7,0677 ha., heraf 0,7 ha. med anden
beplantning.
Stuehuset er opført i 1933 og gennemgik restaurering i 1984 og der er svinestald,
maskinhus og foderhus. Driftsformen er planteavl med afgrøder af vinterhvede.

KANTEDAMSVEJEN 5, "KANTEDAMSGAARD", 3700 RØNNE.
HOLGER ENGELL HERMANSEN,
gårdejer, søn af Jenny og Carl
Hermansen, gift d. 19.09.1959
med Ellen Jesen, husassistent,
født d. 21.05.1936, datter af
Gundhild og Anton Jensen. Par
ret har børnene: Charlotte, An
nette og Flemming.
H.E.R. overtog ejendommen d.
15.05.1972 efter Marie Engeli.
Matr. nr. 56a m.fl. Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 51 ha., heraf tilkøbt 10 ha. og der
er 2 ha. med anden beplanting. Der er tilforpagtet 20 ha.
Stuehuset er opført i 1975, kvægstald i 1972, svinestald i 1977, lade i 1973 og gastæt
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silo i 1978. Besætningen består
af 2.000 slagtesvin på årsbasis.
Der er 3 traktorer, 1 mejetær
sker, 6 specialmaskiner og flis
fyr.
Ud over denne gård ejes og dri
ves:
"Skovly", Krashavevej 19 i Hasle
Kommune.
Matr. nr. 170b m.fl. Ejendoms
skyld 680.000. Areal 11 ha.
KILDESGÅRDSVEJEN 1, "HJULEREGAARD", NYLARS, 3700
RØNNE.
FINN KRØIER SVENDSEN, gård
ejer, født d. 27.06.1954, søn af
Bodil Munch og Ernst Krøier
Svendsen, samlever med Elsebeth
Jensen, bogholder, født d. 30.
10.1950, datter af K. og E. Jen
sen. E.J. har børnene: Steen,
født d. 24.04.1973, og Allan,
født d. 02.12.1974. F.K.S. har
børnene: Sia, født d. 11.05.1977, og Theis, født d. 07.04.1981.
Han overtog ejendommen, der har været i slægtens eje i 3 generationer, d. 01.06.1983
efter sine forældre.
Matr. nr. 27a. Ejendomsskyld 1.500.000. Grundskyld 278.700. Areal 36,7 ha., heraf 6,3
ha. skov, have og gårdsplads.
Stuehuset er opført i 1916 og løbende vedligeholdt, kalvestald, kviestald og lade er
opført i 1916, kalvestalden blev ombygget i 1981, maskinhus er opført i 1982, foderhus
i 1985 og gylletank i 1988. Besætningen består af 32 årskøer, 35 ungdyr og 20 slagtekalve af racen RDM og SDM, samt 1 hest. Planteproduktionens afgrøder er korn, byg,
hvede og græs. Der er 3 traktorer, kornsilo, halmfyr til alm. baller, rørmalkningsanlæg
og genvindingsanlæg fra køletank til varmt vand til staldbrug. Man benytter maskin
station.
KILDESGÅRDSVEJEN 2, "KILDESGAARD", NYLARS, 3700 RØNNE.
KAJ ANDREAS HANSEN, gårdejer, født d. 21.08.1942, søn af Ruth og Sofus Hansen,
gift d. 15.12.1973 med Marleen van den Hende, sygeplejerske, født d. 08.11.1947,
datter af Valeria og Georges van den Hende. Parret har børnene: Henrik Kaj, født d.
24.01.1975, og Poul Andreas, født d. 04.04.1977.
K.A.H. er salgsdirektør for Norfo og næstformand for Menighedsrådet. Han overtog
ejendommen d. 01.08.1973 efter Mogens Køller.
Matr. nr. 34a. Ejendomsskyld 840.000. Grundskyld 112.900. Areal 14,3 ha.
Stuehuset er opført i 1904 og løbende vedligeholdt, svinestald er opført i 1947 og om
bygget til hestestald i 1982 og maskinhus er opført i 1904. Besætningen består af 1
hest, 9 ponyer, 1 ged og 10 høns. Planteproduktionens afgrøder er raps, hvede og byg.
Der er 1 traktor og man benytter maskinstation. Gården samdrives med Landbrugskom
pagniet Broholm A/S.

KIRKEVEJ 12, "SKOVVANG", NYLARS, 3720 ÅKIRKEBY.
HENNING KNUDSEN, gårdejer, født d. 22.02.1947, søn af Knud Knudsen, gift d. 16.
10.1975 med Britmari Andersen, assistent indenfor P & T,født d. 26.09.1947, datter af
Knud Andersen. Parret har børnene: Bjørn, født d. 16.05.1975 og Birgitte, født d.
24.06.1977.
H.K. er postbud og næstformand for Nylars Borgerforenings Bestyrelse. Han overtog
ejendommen d. 01.03.1980 efter Andreas Sode.
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Ejendomsskyld 450.000. Areal 4,7
ha. Der er tilforpagtet 9,5 ha.
"Skovvang" er opført i 1924 og
løbende vedligeholdt og der er he
stestald. Besætningen består af 5
Fjordheste. Planteproduktionens
afgrøder er byg, hvede og raps.
Der er 2 traktorer og man benyt
ter maskinstation til mejetærsk
ning, skårlægning og gyllekørsel.

KIRKEVEJ 21, "PRÆSTEGAARD",
NYLARS, 3720 ÅKIRKEBY.
LUCIE IPSEN, gårdejer, født d.
04.10.1935, datter af Jens Ko
foed, gift d. 05.09.1965 med
Svend Helt Ipsen, født d. 02.07.
1922, død d. 12.12.1989, søn af
Sigurd Ipsen. Parret har børnene:
Anders, født d. 10.01.1967 og
Mette, født d. 22.03.1972.
L.I. er sygeplejerske. Hun over
tog ejendommen d. 01.03.1957
efter Markus Hansen. Ejendomsskyld 1.650.000. Areal 23.7127 ha. 23 ha. er bortforpagtet til 31.12.1994.
Stuehuset er opført ca. 1850 og gennemgik restaurering i 1965. Der er opdrætterhus
til ca. 14.000 hønniker som er bortforpagtet også til d. 31.12.1994.

KIRKEVEJ 23, "FYNEGAARD",
NYLARS, 3720 ÅKIRKEBY.
JØRGEN KOFOED KAAS, gård
ejer, født d. 28.07.1934, søn af
Adelheid Juliette og Arne Kaas.
J.K.K. var på Landbrugsskole i
1955/56. Han overtog ejendom
men, der har været i slægtens
eje i 3 generationer, d. 01.07.
1976 efter sin far.
Matr. nr. 31a m.fl. Ejendoms
skyld 910.000. Grundskyld 211.900.

Areal 28 ha., heraf 5,5 ha. fredsskov.
Stuehuset er opført i 1850, kvægstald og svinestald i 1922 og lade i 1850. Besætningen
består af 5 års ammekøer og 7 ungdyr. Planteavlen har afgrøder af vårraps, italiensk
rajgræs, hvede, byg og vedvarende græs. Der er 2 traktorer og man benytter maskin
station.
KIRKEVEJ 25, "FEJLEREGAARD", NYLARS, 3720 ÅKIRKEBY.
JØRGEN PETER MADSEN, gårdejer, født d. 28.10.1938, søn af Gerda og Kristian
Madsen, gift d. 25.03.1967 med Marna Brun Tanderup, kontorassistent, født d. 05.05.1942, datter af Anna og Otto Tanderup. Parret har børnene: Vibeke, født d. 13.02.
1968, Kristian, født d. 31.12.1968 og Otto og Klaus, født d. 27.05.1972.
J.P.M. var på Lyngby Landbrugsskole i 1964. Han overtog ejendommen, der har været
i slægtens eje i 4 generationer, d. 01.05.1965 efter sin far.
Matr. nr. 32a. Ejendomsskyld 1.600.000. Grundskyld 431.600. Areal 45,7 ha., heraf
tilkøbt 16 ha. og der er 5 ha. skov.
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"Fejleregaard"s stuehus er opført
i 1923 og løbende restaureret,
karlekammer og brændehus er op
ført i 1882, karlekammeret er
ombygget til turistlejlighed, ma
skinhuse er opført i 1952 og i
1982, lade i 1983 og garage i
1984. Driftsformen er planteavl
med afgrøder af vinterraps, hve
de og vårbyg. Der er 3 traktorer,
1 mejetærsker, plansilo og korn
tørreri med varm og kold luft.
Man benytter lidt maskinstation.

KIRKEVEJ 27, "SMEDEGAARD", 3720 ÅKIRKEBY.
ERLING JØRGENSEN, gårdejer, født d. 26.12.1925, søn af Arne Jørgensen, gift d.
21.03.1952 med Gudrun Dam, født d. 23.05.1927, datter af Hedvig og Axel Dam. Par
ret har børnene: Flemming og Birgitte.
E.J. har taget 5 mdrs. kursus på Malling Landbrugsskole. Han overtog ejendommen,
der har været i slægtens eje siden 1909, d. 01.04.1952 efter sin far.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 44 ha., heraf tilkøbt 20 ha. i 1966 og der er 4 ha. med
anden beplantning.
Stuehuset er opført i 1750 og gennemgik restaurering i 1917, kvægstalde er opført i
1916 og lader i 1930 og i 1972. Driftsformen er planteavl med afgrøder af korn, raps
og frø. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og korntørreri med varm luft.

KLINTEVEJ 6, "BJERGBY", 3720 ÅKIRKEBY.
THORKILD HJORT JENSEN, gårdejer, omtales under Bodelyngsvejen 16, 3720 Åkir
keby.

KLINTEVEJ 7, "ST. KLINTEGAARD", VESTERMARIE, 3720 ÅKIRKEBY.
ANCHER BARFOED MÜLLER, proprietær, omtales under Almindingsvej 22, Aaker,
3720 Åkirkeby.
KONGSTUBBEVEJEN 5, "HAKKELED", 3700 RØNNE.
FINN JOHANNSEN, gårdejer, født d. 16.05.1945, søn af Minna og Chr. Johannsen, gift
d. 12.02.1978 med Lisbeth Kofod, sygeplejerske, født d. 22.04.1951, datter af Lily og
Johs. Kofod. Parret har datteren Ditte, født d. 19.03.1973.
F.J. er byggearbejder, han overtog ejendommen d. 01.01.1978 efter Hans Kofod.
Matr. nr. 70a. Ejendomsskyld 1.250.000. Grundskyld 264.000. Areal 29 ha., heraf 5 ha.
med anden beplantning.
Stuehuset er opført i 1948 og der er svinestald og lade. Besætningen består af 1.200
slagtesvin, gæs, ænder og høns. Planteproduktionens afgrøder er korn og raps. Der er
1 traktor, tårnsilo, korntørreri med varm og kold luft. Der benyttes maskinstation.

KONGSTUBBEVEJEN 7, "KONGSTUBBE", TINGSTED, 3700 RØN
NE.
ANNELISE ANDERSEN, gårdejer,
født d. 23.01.1948, datter af
Helga Elisabeth og Aage Andre
as Ipsen, gift d. 14.06.1969 med
Carsten Ravn Andersen, født d.
19.12.1945, død d. 31.05.1985,
søn af Edith H. og Carl Ravn
Andersen. Parret har børnene:
Patrick, født d. 06.09.1969, Majbritt, født d. 23.05.1972, og Morten, født d. 16.07.1977.
A.A. overtog ejendommen d. 01.05.1972 efter Alfred Munch.
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Matr. nr. 93. Ejendomsskyld 900.000. Grundskyld 104.200. Areal 12,7 ha, heraf 1,5 ha.
med skov og eng. Der er tilforpagtet 7 ha.
Stuehuset er opført i 1911 og gennemrestaureret i 1983/84, svinestalden blev opført i
1911 og gennemgik restaurering i 1979/80. Driftsformen er planteavl med afgrøder af
byg, hvede, ærter, lucerne, havre og raps. Der er 2 traktorer, halvpart i mejetærsker,
tårnsilo, korntørreri med kold og varm luft.

KRATGÅRDSVEJEN 3, "KRATGAARD", 3720 ÅKIRKEBY.
SANDER LUND MUNCH, gårdejer,
født d. 15.10.1939, søn af Lilly
og Johannes Chr. Munch, gift d.
24.11.1962 med Christa Andersen,
medhjælpende hustru, født d. 11.
12.1938, datter af Gina og Ejler
Andersen. Parret har børnene:
Chlaus Jørgen, født d. 05.09.1964,
Merethe, født d. 11.08.1966, An
ne Birgitte, født d. 01.07.1970,

og Inger Marie, født d. 28.10.1974.
S.L.M. driver maskinstation og var på Hillerød Landbrugsskole i 1960/61. Han overtog
ejendommen, der har været i slægtens eje i 3 generationer, d. 01.03.1964 efter sin
svigerfar.
Matr. nr. 19a m.fl. Ejendomsskyld 2.200.000. Grundskyld 338.800. Areal 61,2 ha., heraf
tilkøbt 10 ha. i 1966. Af arealet er der 6,1 ha. skov og eng. Der er forpagtet 30 ha.
Stuehuset er opført i 1914 og løbende vedligeholdt, svinestald er opført i 1956, lade i
1948 denne blev restaureret i 1970, maskinhus og gastæt silo i 1975, kvægstald og
foderhus i 1964. Besætningen består af 60 årskøer, 80 ungdyr og 40 slagtekalve af
racerne Jersey og SDM. Der må leveres 400.000 kg. mælk om året med en fedtpro
cent på 4,90. Planteproduktionens afgrøder er majs, roer, helsæd, hvede, byg og raps.
Der er 8 traktorer, 3 mejetærskere, majssnitter, majssåmaskine, roeoptager, stensam
ler, fintsnitter, rendegraver og gummiged, desuden er der tårnsilo, halmfyr til alm.
baller og rørmalkningsanlæg. På gården er der ansat 1 fodermester og 5 faste
medhjælpere.
Ud over denne gård ejes og drives "Krathøj", Nexøvej 32.
Matr. nr. 19f m.fl. Ejendomsskyld 420.000. Grundskyld 65.400. Areal 8,6 ha.

KÆLLINGEBYVEJEN 2, "SKRÆDDERG AARD", PEDERSKER, 3720 ÅKIRKEBY.
JENS CHR. NIELSEN, gårdejer, født d. 19.06.1967, søn af Ellen Sofie og Hans Chr.
Nielsen, samlever med Tina Glud, bankassistent, født d. 22.01.1963, datter af Birgit
og Arne Glud.
J.C.N. arbejder på maskinstation. Han overtog ejendommen, der har været i slægtens
eje i 4 generationer, d. 01.07.1990 efter sin far.
Matr. nr. 8a. Ejendomsskyld 1.350.000. Grundskyld 353.500. Areal 42,7 ha., heraf 3,8
ha. skov.
Stuehuset er opført i 1917 og løbende restaureret, hestestald og kvægstald er opført i
1900 og gennemgik ombygning i 1954/56, maskinhuset er opført i 1874. Driftsformen
er planteavl med afgrøder af vinterraps, hvede, vårbyg, rajgræs og timothe. Der er 1
traktor og man benytter maskinstation.
KÆLLINGEBYVEJEN 7, "FRIGAARD", PEDERSKER, 3720 ÅKIRKEBY.
STIG FLEMMING JENSEN, gårdejer, født d. 21.10.1964, søn af Esther og Harald Jen
sen, samlever med Lene Grønvall, pædagogmedhjælper, født d. 05.08.1961, datter af
Ebba og Vilner Pedersen. Parret har børnene: Sille, født d. 05.01.1989 og Maja, født d.
09.07.1991.
S.F.J. er kleinsmed. Han overtog ejendommen d. 28.07.1991 efter sin mor.
Matr. nr. 7a m.fl. Ejendomskyld 1.270.000. Grundskyld 271.500. Areal 32,4 ha., heraf 2
ha. med anden beplantning.
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1925 og løbende restaureret,
kvægstald er opført i 1960 og
blev i 1972 ombygget til svinestald, s vinestald er opført i 1850
og er løbende renoveret siden
1951, hønsehus er opført i 1949,
kornlager i 1965 og maskinhus i
1974. Driftsformen er svinepro
duktion med en leverance af
1.000 slagtesvin om året. Der er
2 traktorer, 1 mejetærsker, 3

kornsiloer og korntørreri med kold luft.

KÆRGÅRDSVEJ 2, "MYREBYGAARD", MYREBY, 3720 ÅKIR
KEBY.
ERIK FRIGAARD MOGENSEN,
gårdejer, født d. 23.05.1937, søn
af Henny Petrea og Christian
Frigaard Mogensen, gift d. 05.
08.1964 med Tove Margrethe
Rasmussen, korrespondent, født
d. 15.06.1941, datter af Hedvig
og Hans Conrad Rasmussen. Par
ret har børnene: Elsebeth, født
d. 04.03.1966, Hans Christian, født d. 07.03.1968, og Anne Margrethe, født 24.12.1975.
T.M.F.M. er i bestyrelsen for Menighedsrådet i Vestermarie.
E.F.M. er forretningsfører for Den Kristelige Fagbevægelse, i L.O.F.'s Amtsbestyrelse.
Han var på Lyngby Landbrugsskole i 1958/59. Ejendommen, der har været i slægtens
eje i 2 generationer, blev overtaget d. 01.05.1960 efter C. F. Mogensen.
Matr. nr. 75a. Ejendomsskyld 1.010.000. Grundskyld 145.900. Areal 15,6 ha. Al jorden
er bortforpagtet. Stuehuset er opført i 1892 og er løbende vedligeholdt, kvægstald er
opført i 1900, svinestald i 1900, denne blev moderniseret i 1960 og i 1974, og maskin
huset blev opført i 1984. Der er 2 traktorer og halmfyr.
KÆRGÅRDSVEJ 4, "MYREBYGAARD", VESTERMARIE, 3720
ÅKIRKEBY.
AKSEL PEDERSEN, gårdejer,
født d. 10.05.1936, søn af Dorris
og Richard Pedersen, gift d. 04.
08.1962 med Grethe Jensen, hus
assistent, født d. 15.12.1936, dat
ter af Jenny og Thorvald Jensen.
Parret har børnene: Vivi, født d.
22.07.1958, Bjarne, født d. 23.
01.1963, og Steen, født 28.01.1965.
A.P. er slagteriarbejder. Han overtog ejendommen d. 01.08.1983 efter Ib Hansen.
Matr. nr. 10a. Ejendomsskyld 890.000. Grundskyld 140.000. Areal 17,2 ha.
Stuehuset er opført i 1900 og gennemgik restaurering i 1978/79, 3 svinestalde er
opført i 1900 og alle blev restaureret i 1978 og maskinhuset er opført i 1976. Besæt
ningen består af 20 årssøer og der sælges 450 smågrise samt 200 slagtesvin om året.
Planteproduktionens afgrøder er hvede, byg og raps. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker
og halmfyr til alm. baller. Man benytter maskinstation.
LIMENSGADEN 2, STRØBY, 3720 ÅKIRKEBY.
THORVALD JENSEN, gårdejer, født d. 09.03.1925, søn af Matilde og Martin Jensen,
gift d. 24.09.1949 med Lilly Marie Lambrecht, rengøringsassistent, født d. 19.06.1930,
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Lambrecht. Parret har børnene:
Svend Erik, født d. 31.03.1950,
Carsten, født d. 09.09.1951,
Bjarne, født d. 30.06.1954, John
ny, født d. 11.03.1957, Kjeld,
født d. 28.10. 1958, tvillingerne
Jan og Per, født d. 01.12.1959,
og Ole, født d. 28.01.1965.
Thorvald Jensen overtog ejendom
men d. 14.04.1953 efter Otto
Marker.
Matr. nr. 315a. Ejendomsskyld 550.000. Grundskyld 70.000. Areal 8,1 ha., heraf tilkøbt
5,5 ha. i 1968.
Hele gården blev restaureret i 1960'erne og der blev tilbygget i 1971. Driftsformen er
planteavl med afgrøder af byg og hvede. Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker på
gården.

LIMENSGADEN 15, "LIMENSGAARD", AAKER, 3720 ÅKIR
KEBY.
HENRIK SEEST DAM, gårdejer,
født d. 04.03.1953, søn af Lis og
Olaf Seest Dam, gift d. 26.04.1980
med Birgit Folkmann Andersen,
pædagog, født d. 03.05.1953, dat
ter af Addy Folkmann og Georg
Andersen. Parret har børnene:
Lene, født d. 08.02.1983, og Ma
thias, født d. 12.01.1987.
H.S.D. var på Lyngby Landbrugsskole i 1973/74. Han overtog ejendommen, der har
været i slægtens eje i 11 generationer, d. 01.01.1980 efter sine forældre.
Matr. nr. 57a. Ejendomsskyld 1.500.000. Grundskyld 362.800. Areal 36 ha., heraf 2 ha.
eng.
Stuehuset er opført i 1720 og løbende vedligeholdt, svinestalde er opført i 1912 og i
1986, lade i 1720 og maskinhus i 1980. Besætningen består af slagtesvin heraf leveres
ca. 1.800 årligt. Planteproduktionens afgrøder er byg, hvede og raps. Der er 2 trakto
rer, kornsilo og korntørreri med kold og varm luft. Maskinstation bruges benyttes.

LIMENSGADEN 20, "ST. BUKKEGAARD", 3720 ÅKIRKEBY.
VIGGO KOFOED, gårdejer, født
d. 03.07.1937, søn af Gudrun og
Ejvind Biem Kofoed, gift d. 28.
01.1961 med Ellen Louise Esper
sen, medhjælpende hustru, født
d. 13.03.1938, datter af Johanne
og Jens Espersen. Parret har bør
nene: Anne Birgitte, født d. 12.
01.1967, Jens, født d. 01.04.1970,
og Ole, født d. 25.02.1976.
V.K. var på Dalum Landbrugsskole i 1959/60. Han overtog ejendommen, der har været
i slægtens eje i 15 generationer, d. 01.06.1965 efter sin far.
Matr. nr. 59a. Areal 71,7 ha., heraf tilkøbt 23,5 ha. og der er 1,5 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1867 og siden 1965 løbende vedligeholdt, svinestald er opført i
1903, kyllingehus i 1919, hønsehuse i 1968, i 1970 og i 1974, værksted i 1919, maskin
hus i 1980 og gylletank i 1975. Besætningen består af 600 slagtesvin og 15.000 høns.
Planteproduktionens afgrøder er byg, ærter, hvede, raps og rug. Der er 4 traktorer, 1
mejetærsker, plansilo, korntørreri med varm og kold luft samt foderblandingsanlæg fra
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Ud over denne gård ejes "Kuregaard", Sdr. Landevej 144, Åkirkeby.
Matr. nr. 42a m.fl. Ejendomsskyld 1.850.000. Grundskyld 456.200.

LIMENSGADEN 25, "SKOVS
HOLM", AAKER, 3720 ÅKIRKE
BY.
KNUD ANDERS BOHN WESTH,
gårdejer, født d. 05.12.1938, søn
af Elna og Hermann Bohn Westh,
gift d. 29.05.1981 med Marianne
Funk, medhjælpende hustru, født
d. 24.10.1952, datter af Ella og
Otto Funk. Parret har børnene:
Charlotte, født d. 04.09.1982, og
Vibeke, født d. 24.09.1984.
K.A.B.W. var på Tune Landbrugsskole i 1959/60. Han overtog ejendommen, der har
været i slægtens eje siden 1944, d. 01.01.1967 efter sin mor.
Matr. nr. 56e m.fl. Ejendomsskyld 1.600.000. Grundskyld 358.900. Areal 36 ha., heraf
tilkøbt 23 ha. Af arealet er der 3 ha. vej, eng og åbrink.
Stuehuset er opført i 1844 og gennemrestaureret i 1981, svinestald er opført i 1979,
maskinhus i 1964 og gylletank i 1985. Besætningen består af 80 årssøer og der leveres
ca. 1.800 slagtesvin om året, samt 2 heste. Planteproduktionens afgrøder er hvede,
raps og byg. Der er 1 traktor, kornsilo, korntørreri med varm og kold luft samt auto
matisk fodringsanlæg. Man benytter maskinstation.
LIMENSGADEN 29, "LL. MUNKEGAARD", AAKER, 3720 ÅKIRKEBY.
THORKILD LUND, gårdejer, omtales under "LI. Bakkegaard", Sdr. Landevej 94, 3720
Åkirkeby.

LIMENSGADEN 30, "BJØRNS
PLANTER", AAKER, 3720 ÅKIR
KEBY.
ULLA HANSEN, gårdejer, født
d. 07.09.1944, datter af Anna og
Karl Pihl, gift d. 15.07.1967 med
Jens Bjørn Hansen, gartner, født
d. 15.03.1943, søn af Anna og
Harald Hansen. Parret har bør
nene: Annette, født d. 06.09.1968,
og Jesper, født d. 27.09.1972.
U.H. er medhjælpende hustru.
Hun overtog ejendommen d. 10.07.1986 efter Verner Ipsen.
Matr. nr. 54g. Ejendomsskyld 690.000. Grundskyld 13.500. Areal 1,2 ha.
Stuehuset er opført i 1915 og ombygget i 1976, kostald og hestestald er opført før
1915, men blev i 1973 ombygget til ferielejligheder, drivhus er opført i 1988 og udhus
og garage i 1915.
LL. MYREGÅRDSVEJEN 1, "ØST
ERVANG", 3720 ÅKIRKEBY.
KARL KRISTIAN JENSEN, gård
ejer, født d. 24.04.1930, søn af
Anna og Alfred Jensen, gift med
Lissy Sonja Carlsen, datter af
Dagny og Svend Åge Carlsen.
K.K.J. overtog ejendommen, der
har været i slægtens eje i 4
generationer, d. 15.10.1986 efter
sin far.
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Areal 8,2 ha., heraf frasolgt 1 ha.
Der er stuehus, kvægstald og svinestald. Besætningen består af 6/8 års ammekøer og
10/15 ungdyr af racen Charolais. Planteproduktionens afgrøder er byg og hvede. Der
er 2 traktorer og man benytter maskinstation.
LL. MYREGÅRDSVEJEN 3,"ØST
ERVANG", 3720 ÅKIRKEBY.
KENN ERIK NIELSEN, gårdejer,
født d. 10.04.1957.
K.E.N. er lastvognsmekaniker.
Han overtog ejendommen d.
01.10.1990 efter K.D.
Ejendomsskyld 740.000. Areal 9,5
ha. Der er forpagtet 9,4 ha.
Stuehuset er restaureret i 1983,
kvægstald og svinestald er ombyg
get til lade m.m. og der er lade,
maskinhus og gylletank. Driftsformen er planteavl med afgrøder af byg, hvede og
raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og halmfyr.

LL. MYREGÅRDSVEJEN 7, "STUBBEGAARD", AAKER, 3720 ÅKIR
KEBY.
PALLE NIELSEN, gårdejer, født
d. 12.08.1945, søn af Marie og
Edgar Nielsen, samlever med Ul
la Johansen, medhjælpende hustru,
født d. 23.08.1955, datter af
Margrethe og Henry Johannes Jo
hansen. Parret har sønnen Ben
ny, født d. 27.09.1976.
P.N. er vognmand og entrepre
nør. Han overtog ejendommen d. 15.02.1987 efter Poul Hansen.
Matr. nr. 10a m.fl. Ejendomsskyld 1.300.000. Grundskyld 285.300. Areal 44,5 ha., heraf
4 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1863 og der er tilbygget i 1976, kvægstald er opført i 1913,
svinestald i 1932 og lade og maskinhuse i 1863. Besætningen består af 10 årssøer, der
leveres ca. 150 slagtesvin årligt, 10 årsammekøer, 15 ungdyr og 40 slagtekalve. Plan
teproduktionens afgrøder er byg, hvede, raps, ærter og roer. Der er 3 traktorer, 1 me
jetærsker, plansilo og korntørreri. Man benytter delvist maskinstation.
Ud over denne gård ejes og drives P.N.'s fødehjem, "Skovly", Nexøvej 24.
LL. MYREGÅRDSVEJEN 9, "LL. MYREGAARD", AAKER, 3720 ÅKIRKEBY.
KAJ EGGERT NIELSEN, gårdejer, født d. 26.07.1922, søn af Kristine og Johan Niel
sen, gift d. 10.05.1949 med Else Marie Vesth, medhjælpende hustru, født d.
29.08.1927, datter af Magda og Janus Vesth. Parret har børnene: Kitty Marian, født d.
25.02.1951, Vivi Rene, født d. 01.07.1958, Kåre Bue, født d. 16.07.1960, og Maj Britt,
født d. 04.11.1961.
K.E.N. overtog ejendommen, der har været i slægtens eje i 7 generationer, d. 01.04.
1986 efter Børge Michael Nielsen. Sønnen Kåre Bue Nielsen overtog halvpart i gården
d. 01.04.1986.
Matr. nr. 77a og 77c. Ejendomsskyld 2.000.000. Grundskyld 245.700. Areal 38,2 ha.
Der er forpagtet 6,1 ha.
Stuehuset er opført i 1777 og der blev tilbygget i 1919, spaltekostald er opført i
1987/90, ungkreaturstald er opført i 1919, hønsehus i 1930, staklade i 1952, lade i
1941 samt foderhus og gylletank i 1987. Besætningen består af 90 årskøer, 45 ungdyr
og 45 slagtekalve af racerne Jersey og RDM, der må leveres 483.000 kg mælk om
året med en fedtprocent på 4,87. Planteproduktionens afgrøder er roer, græs, byg og
hvede. Der er 3 traktorer, Bobeat, presser og gyllevogn.
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Ud over denne gård ejes og drives "Lyngholt", Bygaden 20.
Matr. nr. 77s m.fl. Ejendomsskyld 771.000. Grundskyld 123.900. Areal 24 ha., heraf
tilkøbt 4,4 ha. fra Bakkehøj i 1969.
K.E.N. overtog ejendommen d. 01.03.1949, og sønnen overtog sin halvpart 01.01.1987.
Stuehuset er opført i 1875, kostald i 1980, laden i 1875, hønsehus i 1965, stakhjelm i
1875, ungdyrs/kalvestald i 1875 og tilbygget i 1950, svinestald i 1915 denne blev
ombygget til kostald i 1980 og endelig opførtes maskinhuset i 1970.
LL. MYREGÅRDSVEJEN 15, "AK
SELHØJ", AAKER, 3720 ÅKIRKE
BY.
JENS MUNCH IPSEN, gårdejer,
født d. 11.09.1960, søn af Esther
og Svend Ipsen, gift d. 22.02.1986
med Susan Kjøller, medhjælpende
hustru, født d. 03.12.1964, datter
af Elsa og Leif Kjøller. Parret
har børnene: Daniel Antoni, født
d. 23.01.1987, og Bettina Helena,
født d. 25.08.1989.
S.K.I. var på Hvilen Landbrugsskole i 1980/83 samt Svaløv i 1983/84.
J.M.I. var på Lyngby Landbrugsskole i 1980/82. Han overtog ejendommen d. 01.08.1985
efter sin far.
Matr. nr. 181a m.fl. Areal 33 ha., heraf tilkøbt 9,8 ha. Af arealet er der 0,5 ha. skov.
Der er bortforpagtet 8,3 ha.
Stuehuset er opført i 1897 og løbende restaureret, kvægstald er opført i 1897 og mo
derniseret i 1986, kalvestald er opført i 1897, lade i 1943 og maskinhus og gylletank i
1986. Besætningen består af 32 årskøer og 40 ungdyr af racen RDM, der må leveres
200.000 kg mælk om året med en fedtprocent på 4,35. Planteproduktionens afgrøder
er raps, hvede, byg, roer, majs og græs. Der er 2 traktorer og rørmalkningsanlæg. Man
benytter maskinstation og en skoledreng hjælper.
LL. MYREGÅRDSVEJEN 19,
"HAVSTENSMYRE", ÅKER, 3720
ÅKIRKEBY.
EJGIL MORTENSEN, gårdejer,
født d. 01.02.1932, søn af Karen
og Harry Mortensen, gift d. 10.
11.1956 med Kirsten Hansen,
hjemmehjælper, født d. 07.06.1939,
datter af Klara og Hans Peter
Hansen. Parret har børnene: Ka
te Merete, født d. 16.04.1957,
Kenn Erik, født d. 20.10.1958,
Helle,
født d. 13.05.1961 og Gitte, født d. 31.10.1963.
E.M. overtog ejendommen d. 01.05.1957 efter Edvard Hansen.
Matr. nr. 196r og 196gf. Areal 11,6 ha., heraf lidt skov og mose ved Vallingebjerget.
Hele gården er opført i 1888 og stuehuset er løbende restaureret, kvægstald og svine
stald er ombygget i 1967 og lade er opført i 1952. Besætningen består af 2 årsammekøer og 1 slagtekalv af krydsningsrace. Planteproduktionens afgrøder er byg, hvede,
raps og græs. Der er 1 traktor og man benytter en del maskinstation.

LYKKESVEJ 19, "FAAREBYGAARD", 3720 ÅKIRKEBY.
BENT FOLKMANN, gårdejer, født d. 13.01.1950, søn af Emmy og Ejnar Folkmann,
gift d. 02.03.1974 med Jytte Andersen, sekretær, født d. 20.07.1951, datter af Mimmi
og A.C. Andersen. Parret har børnene: Peter, født d. 07.12.1975 og Jakob, født d.
21.08.1980.
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visor og medindehaver af revisi
onsfirmaet "Rådgiverhuset" i Røn
ne. Han overtog ejendommen,
der har været i slægtens eje
siden 1908, d. 01.07.1984 efter
sin far.
Ejendomsskyld 870.000. Areal 19
ha. Der er bortforpagtet 17,5 ha.
Der er halmfyr på ejendommen.

NDR. SMÅLYNGSVEJ 5, "RØMERSVANG", 3720 ÅKIRKEBY.
OLE MATTSSON, gårdejer, født d. 19.11.1956, søn af Else og Poul Mattsson, gift d.
10.08.1984 med Annette Fillipsen, bankassistent, født d. 06.08.1959, datter af Bodil og
Tage Fillipsen. Parret har børnene: tvillingerne Michael og Jonas, født d. 19.01.1977
samt Pernille, født d. 05.10.1990.
O.M. er tømrer og i bestyrelsen for Aaker og Åkirkeby Husmandsforening. Han over
tog ejendommen d. 01.09.1982 efter Ejgil Pedersen.
Matr. nr. 243a m.fl. Ejendomsskyld 450.000. Grundskyld 72.500. Areal 8,9 ha.
Stuehuset er opført i 1910 og gennemrestaureret i 1982/83 samt igen i 1990, kvæg
stald, s vinestald og lade er opført i 1886. Driftsformen er planteavl med afgrøder af
ærter, raps, byg og hvede. Der er 2 traktorer, brændefyr samt anpart i vindmølle.
Man benytter maskinstation.
NEXØVEJ 17, "ST. MYREGAARD",
AAKER, 3720 ÅKIRKEBY.
KNUD AAGE RASMUSSEN, gård
ejer, omtales under Hegnedevejen 17
K.Aa.R. overtog ejendommen d.
01.01.1972 efter sin far.
Matr. nr. 2a. Ejendomsskyld
2.000.000. Grundskyld 520.300.
Areal 72 ha., heraf tilkøbt 5,6
ha. Af arealet er der 9 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1800, svinestald og garage i 1825, maskinhus fra 1952 blev tilbygget i 1983. Besætningen be
står af slagtesvin med en leverance på ca. 300 stk. årligt. Planteproduktionens af
grøder er byg, hvede, raps og frøgræs. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo,
korntørreri med varm og kold luft samt halmfyr til alm. baller. Man benytter lidt
maskinstation.
Ud over denne gård ejes og drives "Brandsgaarde", Hegnedevejen 7.

NEXØVEJ 24, "SKOVLY", AAKER, 3720 ÅKIRKEBY.
PALLE NIELSEN, omtales under "Stubbegaard", LI. Myregårdsvejen 7, Aaker, 3720
Åkirkeby.
Matr. nr. 85v m.fl. Ejendomsskyld 600.000. Grundskyld 137.300. Areal 18 ha.
P.N. overtog ejendommen d. 01.08.1985 efter sin far, Edgar Nielsen.
NEXØVEJ 50, "GADEGAARD", AAKER, 3720 ÅKIRKEBY.
NIELS ANKER SONNE, gårdejer, født d. 04.06.1954, søn af Valborg og Harald Sonne,
gift d. 27.09.1980 med Anne Marie Nordvig Lind, pædagog, født d. 07.08.1957, datter
af Evy og John Lind. Parret har børnene: Anka, født d. 22.04.1980, Allan, født d.
29.09.1981, Mette, født d. 11.04.1984, og Thea, født d. 05.01.1988.
N.A.S. var på Kærhave Grundskole i 1972 samt på Lyngby Landbrugsskole i 1976/77.
Han overtog ejendommen, der har været i slægtens eje i 3 generationer, d. 01.07.1979
efter sin far.
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28,8 ha. skov, krat, vandløb og vej. Der er tilforpagtet 9,4 ha.
Stuehuset er opført i 1775, kvægstald i 1914, svinestald i 1775, maskinhus i 1987 og
lade i 1775, hvor der er tilbygget i 1957, der forefindes gastæt silo. Besætningen
består af 50 slagtekalve. Planteproduktionens afgrøder er raps, hvede, ærter, byg,
rajgræs og kartofler. Der er 2 traktorer, anpart i mejetærsker, frølægger og sorterermaskine, desuden kornsilo og flisfyr. Man benytter maskinstation og 1 skoledreng
hjælper til.
NEXØVEJ 54, "BJERGEGAARD",
3720 ÅKIRKEBY.
ARNE JOHANNES HOLM, gård
ejer, født d. 19.09.1920, søn af
Manna Dorthea og Jens Nilius
Holm, gift d. 02.05.1947 med
Edel Sofie Hansen, født d. 05.
10.1926, datter af Sophie og An
ker Kofoed Hansen. Parret har
børnene: Preben, født d. 18.03.
1949, Thorkild, født d. 24.11.1951,
Nancy, født d. 28.07.1956 og Do-

rete, født d. 05.12.1965.
A.J.H. var på Højskole i 1940/41 og Lyngby Landbrugsskole i 1943/44. Han overtog
ejendommen, der har været i slægtens eje siden 1897, d. 15.04.1947 efter Anker K.
Hansen.
Matr. nr. 100a. Ejendomsskyld 960.000. Areal 29,1 ha., heraf 2 ha. skov med lyng, 1
klipper, 1 fredet høj og skibssætning.
Stuehuset er opført i 1942 og der er kvægstald, svinestald og maskinhus og garage.
Alle afgrøder sælges og der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og kornsilo. Ejendommens
hvide sydgavle er i ældre tid blevet brugt som Sømærke.
NEXØVEJ 72, "ØSTRE SKOV
GAARD", ÅKER, 3720 ÅKIRKE
BY.
HELMER ANDREAS KURE, gård
ejer, født d. 18.01.1930, søn af
Alma og Karl Kure, gift d. 21.
10.1956 med Edel Kristine Kri
stiansen, medhjælpende hustru,
født d. 20.10.1934, datter af
Martha og Thorvald Kristiansen.
Parret har børnene: Susanne,
født d. 24.07.1957, Vibeke, født
d. 09.04.1961, Helle, født d. 07.08.1963, Jeanette, født d. 06.09.1966 og Kim, født d.
08.09.1971.
H.A.K. var på Ladelund Landbrugsskole i 1952/53. Han overtog ejendommen d. 01.11.
1963 efter John Muller.
Matr. nr. 15a m.fl. Ejendomsskyld 2.950.000. Grundskyld 833.800. Areal 127,3 ha.,
heraf tilkøbt 64,8 ha., der er ca. 37 ha. skov og klippeløkke.
Stuehuset er opført i 1897 og blev totalrenoveret i tiden 1969 til 1971, kvægstalde er
opført i 1924 og blev ombygget til svinestalde i 1965 og i 1968, hestestald og lade er
ombygget til svinestald i 1964/66, kornmagasin er opført i 1974 og maskinhus i 1975.
Driftsformen er planteavl med afgrøder af ærter, vinterraps, græsfrø, vinterhvede,
vinterbyg og rug. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, plan- og tårnsilo, korntørreri
med varm og kold luft og brændefyr. Man benytter lidt maskinstation. Der er ansat 1
medhjælper.
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PEDERSKERVE3EN 23, "KRAT
LUND", PEDERSKER, 3720 ÅKIR
KEBY.
FLEMMING KOFOED, gårdejer,
født d. 06.06.1942, søn af Ulla
og Harald Kofoed, gift d. 04.04.
1970 med Britta Cecilie Peder
sen, husholdningslærer, født d.
03.09.1947, datter af Karen og
Herluf Pedersen. Parret har bør
nene: Marianne, født d. 06.06.
1972, 3ens Peter, født d. 17.08.
1973, Susanne, født d. 08.04.1978, og Ole Conrad, født d. 08.11.1979.
F.K. var på Dalum Landbrugsskole i 1963/64. Han er formand for Brugsen og i Kreds
bestyrelsen, formand for Menighedsrådet og for Landsforeningen for Menighedsråds
Medlemmer samt vurderingsmand for Nexø og Åkirkeby Vurderingskreds. Han overtog
ejendommen, der har været i slægtens eje i 2 generationer, d. 01.01.1981 efter sin
far. Matr. nr. lOd m.fl. Ejendomsskyld 930.000. Grundskyld 220.100. Areal 20 ha, her
af 2 ha. skov. Der er tilforpagtet 3 ha.
Hele gården er opført i 1857 og er løbende moderniseret. Besætningen består af slag
tesvin med en leverance på ca. 300 stk. årligt samt 10 høns. Planteproduktionens
afgrøder er byg, hvede og raps.
Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, trætårnsilo,
korntørreri med kold og varm luft samt halmfyr til alm. baller. Der er ansat 1 fast
medhjælper.
Ud over denne gård ejes og dri
ves "Tyskegaard", Sdr. Landevej
180, Aaker, 3720 Åkirkeby.
F.K. overtog ejendommen, der
har været i slægtens eje i 7
generationer, i 1967 efter An
ders Kofoed.
Mat. nr. 44a m.fl. Ejendomsskyld
1.100.000. Grundskyld 257.300.
Areal 50 ha., heraf tilkøbt 1,5
ha. Af arealet er der 25 ha.
klitarealer, som er lejet af millitæret.
Stuehuset er opført i 1840 og løbende vedligeholdt, kvægstald er opført i 1927, svinestalde i 1927 og i 1973, lade i 1927, denne blev udvidet i 1976 og maskinhuset i 1937.
Besætningen består af 20 årskøer, 20 ungdyr og 5 slagtekalve af racen RDM og SDM,
samt 30 årssøer, 300 smågrise flyttes til "Kratlund" og der levers 200 slagtesvin om
året. Planteproduktionens afgrøder er byg, roer og græs. Der er 4 traktorer, 1 meje
tærsker, roeoptager og rørmalkningsanlæg, desuden kornsilo og tørreri.

PEDERSKERVE3EN 56, "SKOVHOLT", PEDERSKER, 3720 ÅKIR
KEBY.
NIELS PETER KOFOD IBSEN,
gårdejer, født d. 10.09.1962, søn
af Gunhild Andrea og Andre Pe
ter Kofod Ibsen, samlever med
Jette Helene Biem, kontorassi
stent, født d. 27.07.1968, datter
af Ingrid Klausen og Knud Erik
Biem.
N.P.K.I. er tømrer. Han var på
Kærhave Landbrugsskole i 1983 og på Lyngby Landbrugsskole i 1985/86. Han overtog
ejendommen d. 01.01.1989 efter Bent Dahl.
Matr. nr. 5e m.fl. Ejendomsskyld 690.000. Areal 19,7 ha.
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Hele gården er opført i 1877 og består af stuehus, kvægstald, svinestald, lade og
fodersilo. Driftsformen er planteavl med afgrøder af raps, byg og hvede.
Ud over denne gård ejes og drives: "Stensebygaard", Stensebyvejen 30, Nexø.
PEDERSKERVEJEN 62, "JORDSMINDE", PEDERSKER, 3720
ÅKIRKEBY.
SVEND KOFOED, gårdejer, født
d. 14.03.1936, søn af Agnes og
Emil Kofoed.
S.K. er fodermester på Tyskegaard.
Han overtog ejendommen, der
har været i slægtens eje i 2 ge
nerationer, d. 01.01.1977 efter
sin forældre.
Matr. nr. 5e. Ejendomsskyld

200.000. Areal 3,33 ha. Der er bortforpagtet 3,3 ha.
Stuehuset er opført i 1867 og løbende vedligeholdt, laden er opført i 1867 og garagen
i 1900-tallet.

PEDERSKERVEJEN 64, "ÅVANG",
PEDERSKER, 3720 ÅKIRKEBY.
HELMUTH SEERUP PEDERSEN,
omtales under Pederskervejen
68.
H.S.P. overtog ejendommen i
1989 efter Åkirkeby Kommune.
Matr. nr. Ilf. Ejendomsskyld
380.000. Grundskyld 49.200. Are
al 5,4 ha., heraf 1 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1933 og to
talt renoveret i 1989, gi. stuehus
er opført i 1870 og maskinhuset
i 1991. Planteproduktionens af
grøder er raps, hvede og byg.
Der er 3 traktorer og 1 mejetærsker. H.S.P. ejer og driver desuden "Dyrekobbel",
Pederskervejen 68, Pedersker, 3720 Åkirkeby.
PEDERSKERVEJEN 68, "DYRKOB
BEL", PEDERSKER, 3720 ÅKIR
KEBY.
HELMUTH SEERUP PEDERSEN,
gårdejer, født d. 24.04.1926, søn
af Oline Karoline Mathilde Seerup og Jens Johnsen Pedersen,
gift d. 28.12.1951 med Erna Han
sen, medhjælpende hustru, født
d. 03.05.1933, datter af Karen
Marie og Aksel Chr. Hansen.
H.S.P. overtog ejendommen d.
01.09.1954 efter Henry Karlsen.
Matr. nr. 9f m.fl. Ejendomsskyld 1.280.000. Grundskyld 169.800. Areal 22,5 ha., heraf
tilkøbt 14,7 ha.
Stuehuset er opført i 1975, kostald i 1958, svinestald i 1965, hønsehus i 1955, garage
og lejlighed i 1966, lade i 1962 og maskinhus i 1977. Driftsformen er planteavl med
afgrøder af hvede, byg og raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plan- og tårnsilo
og korntørreri med kold og varm luft. Man benytter maskinstation til sprøjtning.
Ud over denne gård ejes og drives "Åvang", Pederskervej 64, Pedersker, 3720
Åkirkeby.
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PEDERSKERVEJEN 70, "SOMMERGAARD", 3720 ÅKIRKEBY.
BRITT-MARI BRANDT, gårdejer,
født d. 15.03.1956, datter af Ka
ren og Kjeld Jørgensen, gift d.
18.06.1983 med Kim Brandt, land
brugsvikar, født d. 23.06.1948,
søn af Edith og Jens K. Brandt.
Parret har børnene: Lars, født d.
01.10.1986 og Nina, født d. 24.
06.1988.
B.M.B. er ekspedient. Hun over
tog ejendommen d. 01.03.1987 efter Judith og Carl Hansen.
Matr. nr. 9a m.fl. Ejendomsskyld 1.050.000. Grundskyld 175.000. Areal 24,8 ha., heraf
lidt skov.
Stuehuset er opført i 1776, kvægstald i 1940, maskinhus og foderhus i 1976 og der er
hestestald. Besætningen består af 32 årskøer og 36 ungdyr af racerne RDM og SDM.
Planteproduktionens afgrøder er majs, vårbyg og hvede. Der er 2 traktorer og bobeat.
Man benytter maskinstation.
PEDERSKERVEJEN 72, "HJORTEGAARD", PEDERSKER, 3720
ÅKIRKEBY.
KJELD HJORTEGAARD JENSEN,
gårdejer, født d. 08.03.1951, søn
af Kirsten Elisabeth og Skat An
ker Jensen, gift d. 07.06.1986
med Vinnie Andersen, kontoras
sistent, født d. 06.11.1957, dat
ter af Dorris Andersen. Parret
har børnene: Anni, født d. 26.01.
1989, og Morten, født 11.02.1991.
K.H.J. var på Bygholm Landbrugsskole i 1974 og han er i bestyrelsen for RDM-Foreningen. Han overtog ejendommen, der har været i slægtens eje i 4 generationer, d.
01.05.1978 efter sin far.
Matr. nr. 35a m.fl. Ejendomsskyld 1.450.000. Grundskyld 202.300. Areal 27,8 ha., heraf
3 ha. skov, eng og å.
Stuehuset er opført i 1834 og løbende restaureret, kvægstaid, kostald og halmlade er
opført i 1978, 2 ungkreaturstalde og kostald i 1850, disse er totalt renoveret, maskin
huse er opført i 1977 og i 1982 samt gylletank i 1978. Besætningen består af 52 års
køer og 60 ungdyr af racen RDM samt 3 heste. Planteproduktionens afgrøder er majs,
helsæd og roer. Der er 5 traktorer, 2 tårnsiloer samt rørmalkningsanlæg. Der benyttes
maskinstation. Der forefindes en samling af gamle traktorer på gården.

PEDERSKERVEJEN 83, "DAMMEGAARD", PEDERSKER, 3720 ÅKIRKEBY.
HANS CONRAD MUNCH, gård
ejer, født d. 05.11.1926, søn af
Maren og Aage Munch, gift d.
11.03.1953 med Kathrine Peder
sen, født d. 12.04.1927, datter af
Hansine Duekær og Hans Hansen
Pedersen. Parret har børnene:
Torben, født d. 12.01.1954, Hele
ne Kathrine, født d. 25.02.1956,
Hans Aage, født d. 03.08.1959, Anne Marie, født d. 16.07.1960 og Steffen, født d.
25.10.1961.
H.C.M. var på Korinth Landbrugsskole i 1950. Han overtog ejendommen, der har været
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Matr. nr. 24a. Ejendomsskyld 1.300.000. Grundskyld 292.800. Areal 38,7 ha., heraf 1,5
ha. med anden beplantning.
Stuehuset er opført i 1887, kvægstald i 1850, svinestalde i 1850 og i 1917 og maskin
hus i 1975. Driftsformen er planteavl med afgrøder af raps, hvede og byg. Der er 2
traktorer, 1 mejetærsker, 2 plansiloer og brændefyr.

PRÆSTEGÅRDSVE3EN 2, "PRÆ
STEGÅRD", VESTERMARIE, 3700
RØNNE.
EIGIL GRØNBECH SOMMER,
EDB-medarbejder, født d. 26.05.
1952, søn af Irene og Christian
Sommer, samlever med Lisbeth
Sonne, fysioterapeut, født d. 07.
03.1957. Parret har datteren Ni
coline, født d. 09.10.1978.
E.G.S. overtog ejendommen d.
01.08.1983 fra Frits Sonne. Ejendommen har tidligere været brugt som præstebolig.
Ejendomsskyld 290.000. Areal 2,4 ha., heraf 1,8 ha. eng.
Stuehuset er under restaurering. Avlsbygningerne, som består af kvægstald, svinestald
og lade, benyttes ikke.

PRÆSTEGÅRDSVE3EN 3, "LILLEGAARD", VESTERMARIE, 3700
RØNNE.
TORBEN BLEM KOFOED, gård
ejer, født d. 18.03.1962, søn af
Inger og Niels Biem Kofoed, gift
d. 27.07.1985 med Esther Kristi
ne Hansen, butiksassistent, født
d. 05.12.1962, datter af Else og
Erik Hansen. Parret har børnene:
Anders, født d. 23.10.1987, og
Mikael, født d. 08.09.1990.
været i slægtens eje i 2 generationer, d. 31.12.
T.B.K. overtog ejendommen, der
1983 efter sin far.
Ejendomsskyld 1.900.000. Grundskyld 400.000. Areal 50 ha., heraf tilkøbt 0,5 ha., Af
arealet er der 5 ha. skov og 5 ha. eng.
Hele gården er opført i 1850, stuehuset blev restaureret i 1983, kvægstald blev om
bygget til farestald og goldsostald i 1990, svinestald ombygget til fedesvin i 1987,
svinestald ombygget til smågrisestald i 1988, svinestald ombygget til udleveringsrum i
1991 og maskinhuset og gylletanken er opført i 1987. Besætningen består af 60 årssøer
og der leveres ca. 1.200 slagtesvin om året. Planteproduktionens afgrøder er raps,
hvede og byg. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, rendegraver, 2 tårnsiloer, korntør
reri med kold og varm luft samt flisfyr.
RAVNSGÅRDSVE3EN 1, "SORTEGAARD", AAKER, 3720 ÅKIRKE
BY.
ELLEN MARGRETHE ANDERSEN,
gårdejer, født d. 12.03.1954, dat
ter af Ruth og Viggo Madsen,
gift d. 11.04.1974 med Alex Arno
Frigaard Andersen, smed, født d.
19.05.1950, søn af Hjørdis og
Holger Andersen. Parret har bør
nene: Tina, født d. 07.01.1976,

-252og Iben, født d. 14.02.1980.
E.M.A. er sygehjælper. Hun overtog ejendommen, der har været i slægtens eje i 3
generationer, d. 01.10.1987 efter sine forældre.
Matr. nr. 12a m.fl. Ejendomsskyld 1.550.000. Grundskyld 267.000. Areal 38,9 ha., heraf
3 ha. med anden beplantning.
Stuehuset er opført i 1860 og løbende vedligeholdt, kvægstald er opført i 1900,
svinestald og garage i 1952, svinestald i 1972, løsdriftsstald i 1974, lade i 1954,
maskinhus i 1973, gylletank i 1961 og der forefindes gastæt silo. Besætningen består
af 1.000 slagtesvin på årsbasis, 11 årsammekøer, 12 ungdyr, 16 slagtekalve og 20 høns.
Planteproduktionens afgrøder er byg, hvede, raps, havre, rajgræs og majs. Der er 3
traktorer, 1 mejetærsker, 1 rendegraver, kornsilo og halmfyr til alm. baller. Man
benytter lidt maskinstation.

RAVNSGÅRDSVEJEN 3, "RAVNSGAARD", 3720 ÅKIRKEBY.
JOHANNES PEDERSEN, gårdejer,
født d. 18.07.1933, søn af Hilda
og Aksel Pedersen, gift d. 23.06.
1962 med Mary Kofoed Christen
sen, hjemmehjælper, født d. 03.
07.1941, datter af Emma og Pe
der Kofoed Christensen.
J.P. overtog ejendommen d. 01.
05.1962 efter Olga og Jens Hald.
Matr. nr. 78a m.fl. Ejendoms
skyld 850.000. Grundskyld 137.600. Areal 24 ha., heraf 4,4 ha. fredsskov og 0,5 ha.
eng. Avlsjorden er bortforpagtet siden 1980.
Stuehuset er opført i 1841 og af bindingsværk, resten af bygningerne er genopført i
rødsten i 1938 efter brand. Der er 1 traktor og combifyr.
RAVNSGÅRDSVEJEN 5, "UDMARKSHØJ", 3720 ÅKIRKEBY.
PETRA LETH NISSEN, gårdejer, født d. 26.09.1916, datter af Marie og Kristian Leth.
P.L.N. har børnene: Grethe, født d. 06.02.1948 og Else, født d. 22.08.1949. Hun
overtog ejendommen i 1957 efter Jens Otto Bech.
Areal 6,6 ha., heraf tilkøbt 2,2 ha.
Bygningerne er genopført efter brand. Besætningen består af 2 heste. Planteavlen har
afgrøder af hvede, byg, roer og grønsager. Der er 1 traktor og man benytter maskin
station.
RINGEBYVEJEN 2, "RINGEBYGAARD", VESTERMARIE, 3700
RØNNE.
GUNNAR BLEM KOFOED, gård
ejer, født d. 11.08.1960, søn af
Inger Marie og Niels Biem Ko
foed, gift d. 30.12.1989 med Lis
bet Rasmussen, landmand, født
d. 21.05.1964, datter af Inger og
Hans-Jørgen Rasmussen. Parret
har børnene: Kristian, født d.
10.04.1990 og Rasmus, født d.
18.07.1991. L.K. var på Ladelund Landbrugsskole i 1985 og på Lyngby Landbrugsskole i
1987/88.
G.B.K. var på Kærhave Landbrugsskole i 1977/78 og på Høng Landbrugsskole i 1985/
86. Han overtog ejendommen, der har været i slægtens eje i 3 generationer, d. 01.01.
1987 efter sine forældre.
Matr. nr. 41a m.fl. Ejendomsskyld 2.100.000. Grundskyld 400.000. Areal 57,9 ha., heraf
7,9 ha. med anden beplantning. Der er tilforpagtet 32 ha.
Stuehuset er opført i 1856, kvægstald i 1860, denne blev total renoveret i 1987, ma-
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skinlænge er opført i 1863 men blev ombygget i 1987 til kalvestald, svinestald opført i
1866 også denne blev ombygget i 1987 til ungdyrsstald, foderhus er opført i 1989 og
gylletank i 1987. Besætningen består af 75 årskøer af racen SDM og 80 ungdyr. Plan
teproduktionens afgrøder er byg, vinterhvede, rajgræs til frø, roer, majs og vedvaren
de græs. Der er 3 traktorer, minilæsser, majshøster, flisfyr, rørmalkningsanlæg samt
hængebane til roer, kraftfoder og mineraler. Man benytter maskinstation og der er
ansat 1 medhjælper.
RINGEBYVEJEN 3, "SØGAARD",
VESTERMARIE, 3700 RØNNE.
SVEND ERIK KLO, gårdejer,
født d. 30.06.1945, søn af Gerda
og Gunnar Klo.
S.E.K. er landbrugsmedhjælper. I
1968 var han på Dalum Landbrugs
skole. Han overtog ejendommen,
der har været i slægtens eje i 3
generationer, d. 02.10.1973 efter
sine forældre.
Matr. nr. 40a. Ejendomsskyld
850.000. Grundskyld 199.200. Areal 26,8 ha., heraf 10,3 ha. skov og eng. Der er bortforpagtet 16,1 ha.
Stuehuset er opført i 1801 og løbende vedligeholdt, kostald, garage og lade er opført i
1801 og maskinhus i 1984. Besætningen består af 1 årsammeko og 1 slagtekalv af
racen RDM. Der er 2 traktorer på gården.
RUNDLØKKEVEJEN 13, "TITAN", AAKER, 3720 ÅKIRKEBY.
KJELD OLSEN, gårdejer, født d. 10.12.1948, søn af Poula og Holger Olsen, gift d.
25.06.1977 med Kirsten Olsen, sygeplejerske, født d. 23.12.1955, datter af Else og
Herluf Olsen. Parret har børnene: Lisbeth, født d. 29.04.1973, og Jesper, født d.
23.05.1979.
K.O. overtog ejendommen, der har været i slægtens eje i 2 generationer, d. 01.04.1979
efter sin far.
Ejendomsskyld 540.000. Grundskyld 63.000. Areal 11 ha., heraf tilkøbt 5,5 ha.
Stuehuset er opført i 1904 og gennemgik modernisering i 1984, kvægstald, hønsehus og
lade er opført i 1904, svinestald og ung kreaturstald i 1984, maskinhus i 1986 og nyt
hønsehus i 1989. Besætningen består af 15 årskøer, 19 ungdyr, 9 slagtekalve samt høns
og kaniner. Planteproduktionens afgrøder er roer, græs og byg. Der er 4 traktorer,
trætårnsilo. Der spand malkes. Maskinstation benyttes i høsten.
RØNNEVEJ 35, "MØLLEGAARD",
VESTERMARIE, 3720 ÅKIRKEBY.
KARL AAGE LUNDBERG, gård
ejer, født d. 16.10.1927, søn af
Jenny og Ejnar Lundberg.
K.Aa.L. var på Luthersk Højsko
le i Hillerød i 1947/48. Han over
tog ejendommen d. 15.03.1961
efter Andreas Jensen.
Matr. nr. 13a. Areal 32,2 ha.,
heraf 4,5 ha. plantage. Der er
bortforpagtet 6,6 ha.
Stuehuset er opført i 1700-tallet, kvægstald i 1922, svinestald i 1911, lade i 1700-tallet og der er maskinhus. Der er en mælkekvote på 55.000 kg med en fedtprocent på
4,2 om året. Driftsformen er planteavl med afgrøder af vinterraps, rajgræs, hvede og
vårbyg. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker. Man benytter maskinstation til sprøjtning.
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3720 ÅKIRKEBY.
INGVARD KOFOED, gårdejer,
født d. 14.05.1922, søn af Inge
borg Kristine og Karl Kofoed,
gift d. 10.03.1951 med Karen
Margrethe Rottensten, medhjælpen
de hustru, født d. 01.04.1929,
datter af Thea og Jens Chr. Rot
tensten. Parret har børnene: Jens
Ingvard, født d. 29.06.1952, Inger
Marie, født d. 01.03.1955, og

Carl Erik, født d. 08.11.1958.
I.K. var på Lyngby Landbrugsskole i 1945/46. Han overtog ejendommen, der har været
i slægtens eje i 4 generationer, d. 15.01.1951 efter sin far. I 1982 overtog sønnen Carl
Erik halvpart i gården og han er dagligt med i driften.
Matr. nr. 96a m.fl. Ejendomsskyld 2.350.000. Grundskyld 616.000. Areal 66 ha., heraf
tilkøbt 37,8 ha., 5,5 ha. er skov og å. Der er tilforpagtet 21,4 ha.
Stuehuset er opført i 1827 og løbende vedligeholdt, kvægstald, værksted, vognport,
lade og hønsehus er opført i 1802, maskinhus i 1964, svinestald i 1965, kornsilo i 1969
samt plansilo og halmlade i 1986. Besætningen består af 25/30 årssøer og der leveres
ca. 450 slagtesvin om året, desuden er der 12 får. Planteproduktionens afgrøder er
raps, hvede, byg og italiensk rajgræs. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker. Der benyttes
lidt maskinstation.
RØNNEVEJ 44, "HERMANSMIN
DE", ÅKER, 3720 ÅKIRKEBY.
ELSE FLENSBORG LARSEN,
gårdejer, født d. 30.05.1964,
datter af Inge Marie og Hans
Larsen, samlever med Ole Riis
Buchholdt, chauffør, født d.
11.02.1944, søn af Inger og Gun
nar William Riis Buchholdt.
E.F.L. er køkkenassistent. Hun
overtog ejendommen d. 15.05.1987
efter Edith Larsen.
Ejendomsskyld 290.000. Areal 1,53 ha.
Gården er genopført i 1930 efter brand, stuehuset er under restaurering i 1991/92 og
der er stald, udhus og garage. Der er 2 traktorer, siderive, slåmaskine, såmaskine,
harve, plov, tipvogne, aflæsservogn m/møgspreder og kreaturvogn.
RØNNEVEJ 46, "BIRKELUND", 3720 ÅKIRKEBY.
MOGENS ANDERSEN OG BETTINA LEMVIG, gårdejere.
M.A. er født d. 20.03.1967 og søn af Conny og Bjarne Andersen. Han er mekaniker og
luftshavnsarbejder. B.L. er født d. 18.08.1965 og datter af Gerda og Kenny Lemvig.
Hun er klinik assistent. Parret blev gift d. 23.07.1989. Ejendommen blev overtaget d.
01.09.1987.
Matr. nr. 75d. Ejendomsskyld 350.000. Grundskyld 30.000.
Gården er genopført i 1928 efter brand. Der er halmfyr.
RØNNEVEJ 48, "TVILLINGSGAARD", VESTERMARIE, 3720 ÅKIRKEBY.
NIELS JØRGENSEN, gårdejer, født d. 08.03.1937, søn af Helga og Hans Chr.
sen, gift d. 10.07.1965 med Elene Engel, født d. 06.06.1944, død i 1984, datter
og Niels Engel. Parret har børnene: Flemming, født d. 18.02.1967, og Bjarne,
22.01.1970.
N.J. var på Tune Landbrugsskole i 1959/60. Han overtog ejendommen, der har
slægtens eje i 4 generationer, d. 01.07.1965 efter sin far.
Areal 37,4 ha., heraf 2 ha. skov og krat. Der er tilforpagtet 4,2 ha.

Jørgen
af Else
født d.
været i
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opført i 1890 og løbende restau
reret, kvægstald er opført i 1901
og der er tilbygget i 1960 og
igen i 1972/73, spaltestald er
opført i 1974, lade i 1936 denne
blev udvidet i 1990, maskinhuset
er opført i 1979 og der er ajle
beholder og udendørs køresilo.
Besætningen består af 50 årskø
er, 70 ungdyr og 30 slagtekalve
af racen SDM og der må leveres
328.000 kg mælk om året med en fedtprocent på 4,27. Planteproduktionens afgrøder
er roer, græs, hvede og byg. Der er 3 traktorer, loft for opbevaring af korn og malke
anlæg. Maskinstation benyttes i høsten, der er ansat 1 fodermester og 1 medhjælper.

RØNNEVEJ 49, "ENGEGAARD", VESTERMARIE, 3720 ÅKIRKEBY.
JENS JOCHUM SKOUV, gårdejer, født d. 27.03.1934, søn af Betty og Herluf Skouv,
gift d. 15.02.1957 med Ellen Johanne Hansen, medhjælpende hustru, født d. 16.07.
1938, datter af Poula Dorthea og Johannes Hansen. Parret har børnene: Alice Dorthe,
født d. 31.05.1957, og Johnny Christian, født d. 15.05.1961.
J.J.S. driver maskinstation og er medlem af bestyrelsen for B.A.F. Han var på Tune
Landbrugsskole i 1954/55. Ejendommen, der har været i slægtens eje i 5 generationer,
blev overtaget d. 01.02.1957 efter hans mor.
Matr. nr. 92a m.fl. Areal 33 ha., heraf tilkøbt 5,5 ha. og 3,5 ha. Der er 1,5 ha. eng.
Der er forpagtet 210 ha.
Stuehuset er opført i 1927 og løbende restaureret, svinestald er opført i 1961 og blev
ombygget i 1988, garage og fyrrum er opført i 1981 og blev ombygget i 1984 og 1986
efter brand, halmlade er opført i 1986, lade og kornmagasin er genopført i 1981 efter
brand, maskinhus er opført i 1979 og værksted i 1991. Driftsformen er planteavl med
afgrøder af hvede, raps, ærter og rajgræs. Der er 5 traktorer, 1 mejetærsker, 3
Bigballepressere, rendegraver og gummiged, samt korntørreri med kold og varm luft,
halmfyr fra 1981 og automatisk halmindførsel. Der er ansat 3 faste medarbejdere.
Derudover er der samarbejde med sønnen Johnny samt pasningsordning af 55 ha. jord.

RØNNEVEJ 50, "ØSTER SMØRENGSGAARD", VESTERMARIE, 3720 ÅKIRKEBY.
BJARNE ROHMANN LARSEN, gårdejer, født d. 08.03.1956, søn af Gunhild Rohmann
og Henning Larsen, gift d. 08.08.1981 med Zohar I. Sereth, økonoma, født d. 27.09.
1959. Parret har børnene: Daniel, født d. 08.12.1981, og Jan, født d. 06.01.1985.
B.R.L. var på Nordisk Landbrugsskole i 1979/80. Han overtog ejendommen, der har
været i slægtens eje i 3 generationer, med første halvdel i 1975 og resten i 1984 efter
sine forældre.
Matr. nr. 15a. Ejendomsskyld 1.530.000. Areal 41 ha., heraf 6 ha. skov, eng og vej.
Stuehuset er opført i 1725 og løbende restaureret, svinestald i 1800 og halm- og
kornlade i 1987. Driftsformen er udelukkende planteavl med afgrøder af hvede, raps,
rajgræs’, timote og byg. Der er 2 traktorer, 4 mejetærskere, plansilo og korntørreri
med kold og varm luft. Man benytter maskinstation i høsten.
Ud over denne gård ejes og drives "Tvillingsgaard", Vestermarievej 86, Vestermarie,
3720 Åkirkeby.
RØNNEVEJ 52, "SMØRENGGAARD", VESTERMARIE, 3720 ÅKIRKEBY.
CONRAD RASMUSSEN, gårdejer, født d. 22.08.1933, søn af Anna og Ivar Rasmussen,
gift d. 21.07. 1962 med Martha Helene Anker, født d. 11.05.1938, død d. 23.09. 1988,
datter af Helene og Svend Åge Anker. Parret har børnene: Steen Anker, født d. 06.11.
1964, og Anne Anker, født d. 30.03.1967.
C.R. var på Hammerum Landbrugsskole i 1955/56. Han overtog ejendommen d. 01.05.
1963 efter Ove Bendtsen.
Matr. nr. 16ab m.fl. Areal 77 ha., heraf tilkøbt 47 ha. og frasolgt 0,5 ha. Der er
forpagtet 46 ha.
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ført i 1853 og i 1963 blev det
gennemgribende restaureret, og
siden er det løbende vedligeholdt,
goldsostald, fedestald og garage
er genopført i 1958 efter brand,
fedestald er opført i 1972, farestald i 1978, klimastald i 1984,
halmlade i 1989, maskinhus i
1975 dette blev udvidet i 1985
desuden gylletank fra 1980 og
gastæt silo fra 1974. Besætningen består af 120 årssøer samt opfedning. Planteproduktionens afgrøder er raps, hvede
og byg. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, gyllevogn, trætårnsilo samt automatisk fod
ringsanlæg. Der er ansat 1 medhjælper. I 1970 blev "Lykkegaaard", på 25 ha. lagt un
der "Smørenggaard", i 1988 "Lykkely" på 4 ha. og sidst "Kuregaard" i 1990 på 18,2 ha.
RØNNEVEJ 54, "SMØRENGEGAARD", VESTERMARIE, 3720 ÅKIRKEBY.
ERLING AABYE DAM, gårdejer, født d. 12.08.1950, søn af Esther og Niels Anker
Aabye Dam, gift d. 27.12.1980 med Birgit Knudsen, lærer, født d. 28.07.1953, datter
af Kirsten og Villy Knudsen. Parret har børnene: Tobias, født d. 28.05.1983, Trygve,
født d. 21.11.1985, og Marie, født d. 16.12.1988.
E.Å.D. var på Næsgård Agerbrugsskole i 1974/75 og tog Næsgård Økonomi i 1976. Han
er medlem af BLF og overtog ejendommen, der har været i slægtens eje i 4 genera
tioner, i december 1977 efter sin far.
Matr. nr. 17a m.fl. Ejendomsskyld 2.600.000. Grundskyld 263.000. Areal 40 ha., heraf
tilkøbt 10 ha. Af arealet er 2 ha. skov. Der er tilforpagtet 20 ha.
Stuehuset er opført i 1850 og løbende restaureret, kostald er opført i 1978, kalvestald
i 1990, lade i 1978, denne blev ombygget til ungdyrsstald i 1990 samt foderhus som er
opført i 1989. Besætningen består af 80 årskøer, 100 ungdyr og 55 slagtekalve af ra
cen SDM. Der må leveres 530.000 kg. mælk med en fedtprocent på 4,3 om året. Plan
teproduktionens afgrøder er majs, roer, byg, helsæd og græs. Der er 2 traktorer, Bob
eat, plantørring med varm og kold luft samt vandkølede kølertanke. Maskinstation
benyttes i høsten og der er ansat 1 fodermester og 1 deltidsmedhjælper.
RØNNEVEJ 73, "HYLDEDAM", LOBBÆK, 3720 ÅKIRKEBY.
JAN NIELSEN, gårdejer, født d. 08.11.1936, søn af Vera og Johannes Nielsen.
J.N. overtog ejendommen, der har været i slægtens eje i 2 generationer, i efteråret
1966 efter sin far.
Matr. nr. 41 m.fl. Ejendomsskyld 605.000. Grundskyld 83.700. Areal 8,3 ha., heraf
tilkøbt 1 ha. i 1971. Der er tilforpagtet 8,9 ha.
Stuehuset er opført i 1907, kostald i 1907, kalvehus og værksted i 1877, duehus i 1952,
lade i 1952 og maskinhus i 1984. Besætningen består af 22 årskøer, 16 ungdyr og 11
slagtekalve af racerne RDM og SDM. Der må leveres 80.830 kg. mælk med en fedt
procent på 3,9 om året. Planteproduktionens afgrøder er græs, roer og byg. Der er 2
traktorer og halmpresser. Der leveres varme fra halmværket. Maskinstation benyttes
til høst og roer. J.N. har pasningsordning for Halmværket på ca. 1 ha.

RØNNEVEJ 105, "SØNDREGÅRD",
NYLARS, 3720 ÅKIRKEBY.
JENS GEORG HANSEN, født d.
28.05.1960, søn af Mimi og
Johannes Hansen.
J.G.H. er landbrugstekniker. Han
overtog ejendommen d. 01.07.1990
fra sin far, nuværende ejer er 4.
generation.
Ejendomsskyld 1.260.000. Areal
18,6 ha., heraf 5 ha. marginaljord.
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GEORG NIELSEN, gårdejer, født
d. 01.04.1948, søn af Edith og
Andreas Nielsen.
G.N. var på Dalum Landbrugssko
le i 1969/70. Han overtog ejen
dommen, der har været i slæg
tens eje i 3 generationer, med
halvdel i 1975 og resten i 1985
efter sin far.
Matr. nr. 37a m.fl. Ejendomsskyld
1.900.000. Grundskyld 442.900. Areal 44,5 ha., heraf 7,5 ha. skov.
Kvægstald er opført i 1950, men blev i 1965 ombygget til sostald, svinestald er opført
i 1956, hønsehus i 1970, dette er senere blevet ombygget til lade og maskinhal, laden
er opført i 1952 og maskinhus i 1974. Besætningen består af 25 årssøer og der leveres
ca. 450 slagtesvin årligt. Planteproduktionens afgrøder er hvede, byg, raps og ærter.
Der er 2 traktorer, tårnsilo og tørreri med varm og kold luft. Der benyttes maskin
station i høsten. G.N. driver 30 ha. for en kollega.
RØNNEVEJ 115, "BAASEGAARD",
NYLARS, 3700 RØNNE.
POUL OLSEN, gårdejer, født d.
15.01.1921, søn af Jenny og Jens
Chr. Olsen.
P.O. var på Lyngby Landbrugs
skole i 1947/48. Han overtog
ejedommen, der har været i slæg
tens eje i 5 generationer, d.
25.09.1950 efter sin far.
Matr. nr. 43a. Ejendomsskyld
1.200.000. Grundskyld 283.900.
Areal 29,1 ha., heraf 2,5 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1920 og gennemgik ombygning i tiden 1943/57, kvægstald er op
ført i 1926, svinestalde i 1911 og i 1912 og laden er opført i 1912. Driftsformen er
planteavl med afgrøder af hvede, havefrø og byg. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker,
kornsilo og brændefyr. Man benytter maskinstation.
Ud over denne gård ejes og drives: Vellensbyvejen 8, 3700 Rønne.
Matr. nr. 11b. Ejendomsskyld 340.000. Grundskyld 47.300. Areal 4,2 ha.
RØNNEVEJ 116, "ALMEGAARD",
NYLARS, 3720 ÅKIRKEBY.
JØRGEN SONNE, gårdejer, født
d. 10.02.1930, søn af Dagny og
Thorvald Sonne, gift d. 20.02.
1957 med Kirsten Lawatz Ole
sen, pædagog, født d. 31.08.1933,
datter af Else og Ole Olesen.
Parret har børnene: Birgit, født
d. 15. 04.1958, Vibeke, født d.
26.12. 1960 og Henrik, født d.
26.09. 1968.
J.S. arbejder på maskinstation. Han er formand for Nylars/Lobbæk Brugsforening.
Ejendommen blev overtaget d.11.01.1973 efter hans far.
Matr. nr. 36a. Ejendomsskyld 1.450.000. Grundskyld 259.600. Areal 31,8 ha., heraf fra
solgt 2 ha. og der er 5 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1856, kvægstald ca. 1776, ny svinestald i 1966, lade ca. 1900 og
maskinhus ca. 1800. Driftsformen er planteavl med afgrøder af hvede, raps, vinter- og
vårbyg. Der er 1 traktor, plansilo og halmfyr. Man benytter maskinstation.
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NYLARS, 3720 ÅKIRKEBY.
MOGENS KOFOED, gårdejer,
født d. 02.01.1944, søn af Ellen
og Knud Kofoed, gift d. 29.07.1967
med Kirsten Pauch Engel, syge
hjælper, født d. 23.09.1940, dat
ter af Else Pauch og Niels Chr.
Engel. Parret har datteren Vibe
ke, født d. 11.06. 1970.
M.K. var på Tune Landbrugsskole
i 1965/66. Han overtog ejendom
men, der har været i slægtens eje siden 1599, d. 01.04.1967 efter sin far.
Ejendomsskyld 1.250.000. Grundskyld 234.200. Areal 24 ha., heraf 1 ha. skov.
Oorden er bortforpagtet til Landbrugskompagniet Broholm A/S, med hvem gården samdrives.
Stuehuset er opført i 1912 og løbende restaureret, kvægstald er opført i 1756 men
blev i 1971 ombygget til svinestald og i 1977 til farestald, svinestald er opført i 1856
denne blev ombygget i 1937 og igen i 1969, hestestald er opført i 1856 og blev reno
veret i 1967 til fedestald og laden er opført i 1756. Planteproduktionens afgrøder er
vinterbyg, vinterhvede og vårbyg. Der er 1 traktor og korntørreri med kold og varm
luft.

RØNNEVEJ 130, "HYLDEBRANDSGAARD", NYLARS, 3720 ÅKIR
KEBY.
CARL JACOB MULLER, gård
ejer, født d. 07.03.1939, søn af
Esther og Villy Frederik Muller,
gift d. 28.10.1967 med Jytte
Merete Sonne, kontorassistent,
født d. 24.02.1947, datter af
Thora og Louis Sonne. Parret
har børnene: Birgitte, født d.
06.01.1960, Susanne, født d. 29.
03.1974, og Christine, født d. 12.01.1978.
C.J.M. er formand for Kontrolforeningen. Han overtog ejendommen, der har været i
slægtens eje i 3 generationer, d. 01.08.1969 efter sin far.
Matr. nr. 23a mf.l. Ejendomsskyld 1.500.000. Grundskyld 322.900. Areal 37,2 ha., heraf
tilkøbt 7 ha., af arealet udgør 2 ha. skov og krat. Der er tilforpagtet 8,3 ha.
Gården har været udsat for brand i 1906 og igen i 1915. Stuehuset er opført i 1906 og
er løbende vedligeholdt, kvægstalde er opført i 1915 og renoveret i 1969, svinestald og
hestestald er opført i 1915, hestestalden blev ombygget i 1971 til svin og igen til ung
dyr i 1976, spaltestald og halmlade blev opført i 1980, lade fra 1915 blev ombygget til
ungdyrstald i 1970, roehus i 1971, maskinhus i 1983/84, gylletank i 1980 samt udendørs
køresilo under tag. Besætningen består af 60 årskøer, 60 ungdyr og 40 slagtekalve af
racen RDM og SDM samt 3 årsammekøer, der må leveres 342.000 kg. mælk om året
med en fedtprocent på 4,03. Planteproduktionens afgrøder er byg, græs og roer. Der
er 4 traktorer og rørmalkningsanlæg og der er ansat 1 medhjælper og 1 skoledreng.
SANDVEJEN 1, "SKYTTEGAARD", PEDERSKER, 3720 ÅKIRKEBY.
VERNER STÅLEGÅRD POVLSEN, gårdejer, født d. 26.02.1951, søn af Aksa og
Svend-Åge Povlsen, gift d. 11.09.1976 med Lillian Lyster Kirkegård, medhjælpende
hustru, født d. 24.02.1954, datter af Anna og Ejner Kirkegård. Parret har børnene:
Henrik, født d. 01.07.1977, Lisbeth, født d. 05.09.1980, Helle, født d. 22.04.1984, og
Simon, født d. 27.09.1990.
V.S.P. har været på Lyngby Landbrugsskole. Han overtog ejendommen, der har været i
slægtens eje i 2 generationer, d. 01.08.1976 efter sin mor.
Matr. nr. 37a m.fl. Ejendomsskyld 1.800.000. Grundskyld 322.100. Areal 37,1 ha. Der
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er forpagtet 9,9 ha.
Stuehuset er opført i 1981, kvægstald er opført i 1954, denne blev ombygget og ud
videt i 1979, fyrrum og garage er opført i 1954, foderhus, roehus og fodersiloer i 1979
samt maskinhus i 1989. Besætningen består af 53 årskøer og 59 ungdyr af racen Jer
sey. Planteproduktionens afgrøder er roer, majs, hvede, raps og byg. Der er 2 trak
torer, staldvarme til stuehus, rørmalkningasanlæg og genvinding på kølertank til varm
vand for brug i stald. Man benytter maskinstation og der er ansat 1 medhjælper.
SANDVEJEN 5, "ST. MYREGAARD", PEDERSKER, 3720
ÅKIRKEBY.
ARNE FOLKMANN, gårdejer,
født d. 26.04.1944, søn af Emmy
og Ejnar Folkmann, gift i 1977
med Elis M.S assersen, medhjæl
pende hustru, født d. 07.10.1946,
datter af Manny og Johannes
Sassersen. Parret har børnene:
Lena, født d. 05.05.1972, Ole
Due, født d. 27. 06.1980, og
Torben Due, født d. 11.02.1982.
A.F. har været på Høng Landbrugsskole. Han overtog ejendommen i 1971 efter Henry
Kjøller. Matr. nr. 16. Ejendomsskyld 2.100.000. Grundskyld 442.000. Areal 46,4 ha.,
heraf tilkøbt 8,1 ha. og der er 4 ha. med anden beplantning.
Stuehuset er opført i 1910 og løbende restaureret, kvægstald er ombygget til svine
stald i 1971, fedestald er opført i 1952, farestald i 1974, kornlade i 1985 og maskinhus
i 1977. Besætningen består af 40 årssøer og der leveres 700/800 slagtesvin om året.
Planteproduktionens afgrøder er raps, hvede og byg. Der er 2 traktorer, kornsilo, korn
tørreri med varm og kold luft samt halmfyr til alm. baller. Man benytter maskinsta
tion.
SANDVEJEN 7, "ASPESGAARD",
PEDERSKER, 3720 ÅKIRKEBY.
BØRGE CHR. MADSEN, gårdejer,
født d. 23.07.1934, søn af Astrid
og Axel Madsen, gift d. 28.06.
1958 med Anna Kirstine Hansen,
medhjælpende hustru, født d. 10.
04.1930, datter af Karen Agnes
og Hans Vilhelm Hansen. Parret
har børnene: Arne, født d. 11.11.
1958, Irene, født d. 11.01.1960,
Anette, født d. 23.02.1961, Mo
gens, født d. 14.10.1964 og Flemming, født d. 29.08.1968.
B.C.M. var på Høng Landbrugsskole i 1955/56. Han driver sommerhusudlejning. Ejen
dommen, der har været i slægtens eje siden 1690, blev overtaget d. 01.01.1963 efter
broderen Esper Madsen.
Matr. nr. 38a m.fl. Ejendomsskyld 1.250.000. Grundskyld 195.400. Areal 32 ha., heraf
4,5 ha. skov. Der er bortforpagtet 5,5 ha. Stuehuset er opført i 1879 og løbende ved
ligeholdt, farestald og fedestald er opført i 1879 og løbende moderniseret, halmlade er
opført i 1927 og maskinhus i 1979. Besætningen består af 15 årssøer og der leveres
ca. 2.500 slagtesvin om året. Planteproduktionens afgrøder er vinterraps, hvede og vin
terbyg. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo, korntørreri med kold og varm luft
og automatisk halmfyr. Man benytter lidt maskinstation.
SANDVEJEN 8, "NYHOLM", PEDERSKER, 3720 ÅKIRKEBY.
ANKER ANDREAS MUNCH, gårdejer, omtales under Sandvejen 10.
Matr. nr. 18e. Ejendomsskyld 550.000. Grundskyld 95.000. Areal 8,8 ha. Gården blev
tilkøbt i 1987 efter Carl Edv. Pedersen.
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ANKER ANDREAS MUNCH, gårdejer, født d. 30.11.1952, søn af Hedvig Margrethe og
Svend Åge Nielsen Munch, gift d. 28.09.1979 med Edel Merethe Sassersen, bankassi
stent, født d. 24.05.1952, datter af Manny og Johannes Sassersen. Parret har børnene:
Louise Dorthea, født d. 22.07.1979, Hans Christian, født d. 12.02.1981, og Nanna
Margrethe, født d. 04.11.1988.
A.A.M. var på Syd Sjællands Landbrugsskole i 1971 samt på Lyngby Landbrugsskole i
1974/75, i 1985 blev han indvalgt til Åkirkeby Kommunalbestyrelse. Ejendommen, der
har været i slægtens eje i 3 generationer, blev overtaget d. 01.08.1976 efter faderen.
Matr. nr. 18a m.fl. Ejendomsskyld 2.210.000. Grundskyld 284.100. Areal 53,02 ha.,
heraf 25,02 ha. med anden beplanting.
Stuehuset er opført i 1879, ungdyrsstald i 1979, kyllingehus i 1986, lader i 1979 og i
1986, maskinhus i 1979 samt udendørs køresilo i 1981. Besætningen består af 4 års
køer, 4 ungdyr og 140 slagtekalve af racen RDM samt kyllinger, hvoraf der leveres
ca. 180.000 til slagtning om året. Planteproduktionens afgrøder er byg, hvede, raps og
majs. Der er 2 traktorer, 1 plansilo, 3 tårnsiloer og korntørreri med kold luft.
Ud over denne gård ejes og drives "Nyholm", Sandvejen 8.
SDR. LANDEVEJ 15, "SKYTTEGAARD", NYLARS, 3700 RØNNE.
HANS RASMUS SPERSEN, gårdejer, født d. 19.05.1936, søn af Karen og Hans Peter
Espersen, gift d. 26.10.1963 med Glennie Jacobsen, hjemmehjælper, født d. 16.02.1940,
datter af Astrid og Axel Jacobsen. Parret har børnene: Carsten Peter, født d. 07.12.
1964, Hanne Charlotte, født d. 10.04.1967, og Susanne Majbritt, født d. 21.08.1973.
G.E. var i 1960/62 på Ankerhus Husholdningsseminarium i Sorø.
H.R.E. var på Ladelund Landbrugsskole i 1958, på Landbrugs Højskole i 1959/62 og
han er i bestyrelsen for B.A.F. Han overtog ejendommen, der har været i slægtens eje
i 3 generationer, d. 01.09.1970 efter sin far.
Matr. nr. 41a. Ejendomsskyld 1.700.000. Grundskyld 250.000. Areal 25 ha., heraf 1 ha.
skov.
Stuehuset er opført i 1830 og gennemgik restaurering i 1973 og i 1978, drægtigheds
stald og fravænningsstald er opført i 1918, fravænningstald til smågrise i 1978,
drægtighedsstald i 1987, farestald i 1976, lade i 1918 samt gylletank i 1978. Besæt
ningen består af 120 årssøer, der sælges 2.200 smågrise om året. Planteproduktionens
afgrøder er hvede, byg, raps og ærter. Der er 2 traktorer, rørvandingsanlæg, kornsilo
og korntørreri med kold og varm luft.
SDR. LANDEVEJ 17, "LL.STRANDBYGAARD", NYLARS, 3720 ÅKIRKEBY.
MIKAEL BRANDT, gårdejer, født
d. 14.11.1962, søn af Edith og
Jens K. Brandt, gift d. 09.09.1989
med Ann-Marie Ipsen, gartnermed
hjælper, født d. 05.11.1964, dat
ter af Conny og Jens Ipsen. Par
ret har datteren Cecilie, født d.
01. 03.1991.
M.B. er salgskonsulent. Han læ
ste agrar økonomi på Næsgård Agerbrugsskole i tiden 1984/86. Ejendommen blev over
taget d. 01.03.1990 efter Jens K. Brandt.
Matr. nr. 12a. Ejendomsskyld 1.550.000. Grundskyld 345.500. Areal 33,3 ha.
Stuehuset er opført H909 og løbende vedligeholdt, laden og garagen er opført i 1898,
og kartoffellager i 1929. Besætningen består af 2 årsammekøer og 2 ungdyr. Plante
produktionens afgrøder er kartofler, raps, hvede, lucerne og græs. Der er 2 traktorer,
1 mejetærsker, kartoffelsætter-, kartoffeloptagnings- og hyppemaskine, markvandings
maskine, Bobeat og gaffeltruck, tårnsilo, korntørreri med varm og kold luft samt
sorteringsanlæg.
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GUNNAR MARCHER, gårdejer, født d. 29.12.1951, søn af Inger og Otto Marcher, gift
d. 30.03.1990 med Jytte Kofoed Larsen, kontorassistent, født d. 01.01.1952, datter af
Jenny og Arne Larsen. Parret har børnene: Brit, født d. 04.06.1975, og Kim, født d.
30.03.1977.
G.M. er slagteriarbejder. Han overtog ejendommen d. 01.11.1987 efter Hans Ancher
Kofoed.
Matr. nr. Ha. Ejendomsskyld 900.000. Grundskyld 18.200. Areal 6,1 ha., heraf 3,3 ha.
skov og 2,8 ha. eng og mose
Stuehuset er opført i 1852 og det har gennemgået renovering i 1977, 1982 samt i
1987, svinestald , garage, hestestald og lade er opført i 1941. Der er 1 traktor og
halmfyr til alm. baller.

SDR. LANDEVEJ 49, "BROGAARD", AAKER, 3720 ÅKIRKEBY.
MOGENS RUNGE SVENDSEN, gårdejer, født d. 22.04.1935, søn af Elisabeth og Harald
Runge Svendsen, gift med Elly Marie Jensen, medhjælpende hustru, født d. 15.08.1938,
datter af Anna og Arne Jensen.
M.R.S. er direktør for Agro Specific Aps, han var på Ladelund Landbrugsskole i
1957/58. Han overtog ejendommen i 1962 efter sine forældre.
Matr. nr. 39a b. Ejendomsskyld 2.800.000. Areal 70 ha., heraf tilkøbt 16 ha. og fra
solgt 2 ha. Af arealet er der 10 ha. skov. Der er forpagtet 13 ha.
Stuehuset er opført i 1968, kvægstald i 1875 og endnu en i 1905, denne er ombygget
til lagerplads, svinestalde er opført i 1965 samt i 1967, heraf er en omdannet til
lagerplads samt lade opført i 1945. Planteavlen består af raps, hvede, ærter og
lucerne. Der er 3 traktorer. Maskinstation benyttes og der er ansat 1 medhjælper.
SDR. LANDEVEJ 63, "LL. GADEGAARD", 3720 ÅKIRKEBY.
JESPER PAULSEN, gårdejer, født d. 04.06.1958, søn af Elna og Knud Poulsen, sam
lever med Else Færge, datter af Dagny og Anders Færge. Parret har datteren Solvej,
født d. 24.11.1988.
J.P. var på Kærhave Landbrugsskole i 1977 samt på Lyngby Landbrugsskole i 1980.
Han overtog ejendommen, der har været i slægtens eje i 5 generationer, d. 01.07.1985.
Ejendomsskyld 1.250.000. Grundskyld 219.000. Areal 40,9 ha., heraf tilkøbt 4 ha. 6 ha.
er med anden beplantning. Der er forpagtet 6 ha.
Stuehuset er opført i 1917 og løbende restaureret, kvægstald er ombygget i 1979,
svinestald og lade er opført i 1980 og maskinhus i 1984. Driftsformen er planteavl
med afgrøder af jordbær, byg, hvede og raps. Der er 2 traktorer, markvandingsmaski
ne, halmudlægger, plansilo, korntørreri med kold og varm luft samt flisfyr. Man
benytter løs arbejdskraft.
SDR. LANDEVEJ 73, "BROGAARD", PEDERSKER, 3720 ÅKIRKEBY.
JENS ERIK KOFOED, gårdejer, født d. 04.03.1945, søn af Agnes og Poul Kofoed, gift
d. 26.05.1976 med Inger Thorsen, medhjælpende hustru, født d. 04.05.1953, datter af
Grethe og Niels Thorsen. Parret har børnene: Carl Nicolaj, født d. 20.12.1976, Helle
Barbra, født d. 26.05.1978, og Pernille Kirstine, født d. 09.09.1983.
J.E.K. har tillidshverv hos Steff Houlberg samt hos SPF Selskabet. Han overtog ejen
dommen, der har været i slægtens eje ca. 400 år, d. 01.07.1972 efter sin far.
Matr. nr. 17a m.fl. Ejendomsskyld 3.300.000. Grundskyld 501.700. Areal 63,5 ha., heraf
3,5 ha. skov og eng. Der er forpagtet 24,4 ha.
Stuehuset er opført i 1890 og der er pålagt nyt tag og isat nye vinduer i 1991,
svinestald er opført i 1953, slagtesvinestald i 1990, småsvinestald i 1987, sopoltestald
i 1972, drægtighedsstald i 1973, lade i 1974, halmlade i 1984 og der er gylletank og
gastæt silo. Besætningen består af 210 årssøer, der leveres 2.500 slagtesvin om året
og sælges 1.800 polte. Planteproduktionens afgrøder er hvede, byg og raps. Der er 4
traktorer, 1 mejetærsker, rendegraver, kapekløver, kalkspreder, gyllevogn, tårnsilo
brændefyr samt automatisk fodringsanlæg. Man beskæftiger 2 medhjælpere.
Ud over denne gård ejes og drives "Bedesvang", Sdr. Landevej 222.
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GAARD", 3720 ÅKIRKEBY.
FLEMMING JENSEN, gårdejer,
født d. 10.04.1965, søn af Edith
og Henning Jensen, gift d. 24.11.
1990 med Jette Jensen, sygeple
jerske, født d. 20.11.1964, datter
af Birthe og Leif Jensen.
F.J. tog grundskolen på Haslev
Landbrugskole i 1983/84 og drifts
lederskolen på Gråsten Landbrugs
skole i 1987/88. Han overtog

ejendommen d. 01.06.1990 efter Erik Kofoed.
Matr. nr. 15a m.fl. Ejendomsskyld 3.670.000. Grundskyld 286.400. Areal 44,4 ha., heraf
11 ha. skov. Der er bortforpagtet 6 ha.
Stuehuset er opført i 1915 og løbende restaureret, farestald, løbeafdeling og maskin
hus er opført i 1988, drægtighedsstald i 1975 denne undergik renovering i 1988,
ungsvine- og klimastald samt lade og gylletank er opført i 1978. Besætningen består
af 430 årssøer, 9.500 solgte smågrise og 150 slagtesvin om året. Planteproduktionens
afgrøder er raps, byg og hvede. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, genvin
ding af staldvarme til opvarmning af stuehus samt automatisk fodringsanlæg. Man
beskæftiger 2 medhjælpere.
SDR. LANDEVEJ 90, "ST. BAKKEGAARD", AAKER, 3720 ÅKIR
KEBY.
AXEL OLE KOEFOED, gårdejer,
født d. 27.06.1938, søn af Inger
og Thor Koefoed, gift d. 10.07.
1965 med Margit Hansen, med
hjælpende hustru, født d. 11.06.
1941, datter af Emma og Carl
Hansen. Parret har børnene:
Charlotte, født d. 10.10.1966,
Jørn-Erik, født d. 29.11.1967,
og Susanne, født d. 25.06.1972. A.O.K. var på Tune Landbrugsskole i 1959/60. Han er i
Kommunal Bestyrelsen for Åkirkeby Kommune, i bestyrelsen for Dan Æg samt i repræ
sentantskabet for Bornholmer Banken og Slagteriet. Ejendommen, der har været i slæg
tens eje siden 1651, overtog han i 1964 efter sin far.
Matr. nr. 47a. Ejendomsskyld 2.400.000. Grundskyld 499.500. Areal 68 ha., heraf til
købt 6,6 ha. og der er 13,8 ha strandng g mose.
Stuehuset er opført i 1600'tallet og der er tilbygget i 1972, svinestald, og maskinhus
er opført i 1978, hønsehus i 1969, lade i 1860 og gylletank i 1990. Besætningen består
af 40 årssøer, der leveres ca. 200 smågrise og 600 slagtesvin om året, desuden 9.000
høns, hvorfra der leveres 170 tons æg om året. Planteproduktionens afgrøder er rug,
hvede, byg, græsfrø og ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, korntørreri med
varm og kold luft samt automatisk ægindsamler. Man benytter lidt maskinstation.
SDR. LANDEVEJ 94, "LL. BAKKEGAARD", 3720 ÅKIRKEBY.
THORKIL LUND, gårdejer, født
d. 22.05.1959, søn af Johanne
Marie og Mogens Lund, gift d.
27.05.1989 med Anne Marie
Munch, kontorassistent, født d.
16.07.1960, datter af Kristine og
Hans Konrad Munch. Parret har
børnene: Mogens Alexander, født
d. 10.07.1987, og Peder Christof-
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fer, født d. 06.02.1989.
T.L. var på Bygholm Landbrugsskole i 1983/84. Han overtog ejendommen d. 01.12.1985
efter Hans Henrik Kofoed.
Matr. nr. 49a m. fl. Ejendomsskyld 2.250.000. Grundskyld 445.000. Areal 46 ha., heraf
10 ha. strand, eng og skov. Der er forpagtet 22 ha.
Besætningen består af 150 årssøer, der leveres ca. 1.900 smågrise og 1.100 slagtesvin
om året. Planteproduktionens afgrøder er raps, hvede, byg, ærter og rug. Der er 3
traktorer, 1 mejetærsker, plan- og tårnsilo, korntørreri med varm og kold luft, halm
fyr til alm. baller samt gylletank
fra 1987. Der er ansat 2 medhjæl
pere.
Ud over dene gård ejes og drives
"LI. Munkegaard", Limensgade
29, 3720 Åkirkeby.
Matr. nr. 56a. Ejendomsskyld
1.650.000. Grundskyld 452.900.
Areal 45,4 ha., heraf 5,5 ha.
skov. Stuehuset er opført i 1770,
svinestalde i 1966, 1976 og i
1981, lade eropført i 1870 og ma
skinhus i 1948.

SDR. LANDEVEJ 102, "PÆREGAARD", ÅKER, 3720 ÅKIRKE
BY.
JENS JØRGENSEN, gårdejer,
født d. 15.02.1956, søn af Erik
Jørgensen, gift d. 10.07.1982
med Lise Dandanell Hansen, læ
rer, født d. 21.01.1957, datter af
Helge Hansen. Parret har børne
ne: Sune, Johanne og Jeppe.
J.J. er lærer. Han overtog ejen
dommen d. 01.05.1990 efter
Bjørn Larsen.
Areal 3,8 ha., heraf 3 ha. med bakker og fredet skov.
Gården er opført i 1798 og gennemgik restaurering i 1920.
SDR. LANDEVEJ 110, "MUNKERUP", ÅKER, 3720 ÅKIRKEBY.
KNUD BØRGE IPSEN, gårdejer,
født d. 08.09.1921, søn af Agnes
Margrethe og Aage Conrad Ipsen,
gift d. 10.01.1947 med Astrid
Madsen, medhjælpende hustru,
født d. 14.12.1925, datter af La
ura Hansigne og Rasmus Peter
Madsen. Parret har børnene:
Flemming, født d. 20.10.1947,
Carsten, født d. 16.06.1950, Pre
ben, født d. 27.06.1951, død d. 21.04.1952, Birthe, født d. 06.08.1954, Solveig, født d.
16.03.1956 og Mogens, født d. 30.06.1961.
K.B.I. var på Sydsjællands Landbrugsskole i 1942/43. Han forpagtede gården fra 1946
til overtagelsen i 1951, efter sin far.
Matr. nr. 91d. Ejendomsskyld 720.000. Grundskyld 105.00. Areal 10,9 ha. Der er for
pagtet ca. 0,8 ha.
Stuehuset er opført i 1926, og gennemgik restaurering i 1983 bl.a. med nyt tag, kvæg
stald er opført i 1937 og blev i 1980 ombygget til sostald, hestestald er opført ca.
1800 og blev ombygget i 1952, lade er opført i 1937 og ombygget til fedesvin i 1974
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og maskinhus er opført i 1980 desuden er der gylletank. Driftsformen er planteavl
med afgrøder af vinterraps, vinterbyg og hvede. Der er 1 traktor, plan- og tårnsilo.
Man benytter askinstation.
SDR. LANDEVEJ 122, "STANSEGAARD", AAKER, 3720 ÅKIRKE
BY.
JENS CHRISTIAN JUUL NIELSEN,
gårdejer, født d. 10.06.1930, søn
af Lilli og Edvard Juul Nielsen,
samlever med Ella Birgitte Mor
tensen, hjemmehjælper, født d.
27.04.1942, datter af A. Jensen.
E.B.M. har børnene: Lisbeth, Ulla
og Karen. J.C.J.N. har børnene:
Benedikte, født d. 31.12.1956,
Annette, født d. 14.02.1957, Niels Henrik, født d. 28.02.1966, og Torben, født d.
27.11.1968. J.C.J.N. var på Næsgaard Landbrugsskole i 1953/55. Han forpagtede går
den fra 1958 indtil overtagelsen i 1968 efter sin far, og er nu 12. generation på
slægtsgården. Matr. nr. 44a. Ejendomsskyld 1.300.000. Grundskyld 304.200. Areal 28
ha., heraf 2 ha. skov, strand og bakker. Der er bortforpagtet 22 ha.
Stuehuset er opført i 1764 og der er tilbygget i 1908 og i 1927 samt moderniseret i
1969, svinestalde er opført i 1927 og i 1886 samt lade og maskinhus i 1953. Der er 2
traktorer og plansilo.
SDR. LANDEVEJ 124, "LAUEGAARD", AAKER, 3720 ÅKIR
KEBY.
MOGENS MUNCH NIELSEN,
gårdejer, født d. 15.07.1947, søn
af Ruth og Viggo Nielsen, gift d.
17.10.1970 med Rita Schowgård,
medhjælpende hustru, født d. 15.
03.1949, datter af Katrine og
Jens Schowgård. Parret har bør
nene: Lotte, født d. 08.09.1971,
og Lene, gødt d. 1 1.03.1974.
M.M.N. var på Høng Landbrugsskole i 1969/70. Han overtog ejendommen, der har væ
ret i slægtens eje i 2 generationer, d. 01.01.1973 efter sin far.
Matr. nr. 43a. Ejendomsskyld 2.100.000. Grundskyld 450.000. Areal 49 ha., heraf 8 ha.
strandeng. Der er forpagtet 6,5 ha.
Stuehuset er opført i 1874 og blev restaureret i tiden 1974 til 1985, svinestalde er op
ført i 1957 og 1974, sostald i 1979, lade i 1957 og maskinhus i 1983. Besætningen be
står af 85 årssøer, der sælges 800 smågrise og 650 slagtesvin om året. Planteproduk
tionens afgrøder er raps, hvede, byg og ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plan
silo, korntørreri med varm og kold luft samt vindmølle. Man benytter maskinstation.
SDR. LANDEVEJ 130, "STRAND
LYST", AAKER, 3720 ÅKIRKE
BY.
JØRN KOFOED, gårdejer, født
d. 12.08.1951, søn af Lissi og
Helge Kofoed, samlever med
Yvonne, planteskole medarbejder,
født d. 22.07.1964. På gården er
børnene: Jesper, født d. 24.02.1977,
Steffen, født d. 14.12.1984, og
Ditlev, født d. 13.04.1991.
J.K. er arbejdsleder ved Åkirke-
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Matr. nr. 43b m.fl. Ejendomsskyld 490.000. Grundskyld 40.700. Areal 7,7 ha. Der er
bortforpagtet 6,2 ha.
Stuehuset er opført i 1907 og løbende restaureret, svinestald er opført i 1907 men er
ombygget til turistlejlighed og laden er opført i 1934.

SDR. LANDEVEJ 160, "ST. MUNKEGAARD", ÅKER, 3720 ÅKIR
KEBY.
KAREN MARGRETHE KOEFOED,
gårdejer, født d. 08.07.1940, dat
ter af Mathea og Niels Ingvard
Jensen, gift d. 08.10.1966 med
Hans Richard Koefoed, født d.
27.11.193, død i 1977, søn af
Gudrun og Jens Johannes Koefo
ed. Parret har børnene: Ann-Jeanett, født d. 22.02.1968, Marle
ne, født d. 01.07.1971 og John
Georg, født d. 02.10.1972.
K.M.K. overtog ejendommen, der har været i slægtens eje siden 1651, d. 01.03.1966
efter Gudrun Koefoed.
Matr. nr. 40a m.fl. Ejendomsskyld 2.400.000. Grundskyld 622.600. Areal 61 ha., heraf
2 ha. skov og 1 ha. eng. Der er bortforpagtet 58 ha.
Stuehuset er opført i 1867 og gennemgik restaurering i 1974 og i 1979, svinestald er
opført i 1867 og blev ombygget i 1970, kornlade er opført i 1867 og blev ombygget i
1966, garage og udhus er opført i 1867 og ombygget i 1976, lade er opført i 1935 og
maskinhus i 1974. Der er korntørreri på gården.
SDR. LANDEVEJ 180, "TYSKEGAARD", AAKER, 3720 ÅKIRKEBY.
FLEMMING KOFOED, gårdejer, omtales under Pederskervejen 23, 3720 Åkirkeby.
SDR. LANDEVEJ 182, "VESTERGAARD", PEDERSKER, 3720 ÅKIRKEBY.
NIELS KOEFOED, gårdejer, født
d. 17.05.1966, søn af Judith og
Hans Chr. Koefoed.
N.K. er arbejdsmand, han var på
Kærhave Landbrugsskole i 1985
samt Lyngby Landbrugsksole i
1988. Ejendommen blev overta
get d. 01.07.1989 efter hans far.
Matr. nr. 45a. Ejendomsskyld
800.000. Grundskyld 145.900. Areal 17,3 ha., heraf 2 ha. med anden beplantning.
Stuehuset er opført i 1900 og blev ombygget i 1961, kvægstald er opført i 1880, denne
blev restaureret i 1961, svinestald er opført i 1880 og restaureret i 1963, anden svi
nestald er opført i 1880, denne blev restaureret i 1952, lade og maskinhus er opført i
1880 samt nyt maskinhus i 1981. Driftsformen er planteavl med afgrøder af byg,
hvede og raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og korntørreri med kold
luft. Man benytter lidt maskinstation.

SDR. LANDEVEJ 190, "VASSEGAARD", PEDERSKER, 3720 ÅKIRKEBY.
JENS OLE MUNCH, gårdejer, født d. 21.01.1942, søn af Margrethe og Knud Munch.
J.O.M. har børnene: Helene, født d. 21.01.1973, Christel, født d. 23.04.1975, Karin,
født d. 30.03.1977 og Anders Rune, født d. 14.03.1979.
J.O.M. arbejder indenfor fiskeindustrien. Han var på Dalum Landbrugsskole i 1963/64.
Ejendommen, der har været i slægtens eje i 5 generationer, blev overtaget i 1970
efter hans far.
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Matr. nr. 42a m.fl. Ejendomsskyld 3.400.000. Grundskyld 582.400. Areal 67,5 ha., heraf
tilkøbt 8 ha. og der er 3 ha. med anden beplantning. Der er forpagtet 1,5 ha.
Det gamle stuehus er opført i 1849 og et nyt blev opført i 1969/70, fodermesterhus i
1922, kvægstald i 1976, svinestald i 1923, fedestalde i 1968 og i 1991, kalvestald i
1954, lade i 1989, maskinhus i 1953 og gylletanke i 1976 og i 1991. Besætningen be
står af 2.800 slagtesvin på årsbasis. Planteavlen har afgrøder af vinterraps, vinterbyg,
hvede og ærter. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker og man benytter maskinstation.

SDR. LANDEVEJ 200, "BAKKEGAARD", PEDERSKER, 3720 ÅKIRKEBY.
POUL ERIK HANSEN, gårdejer,
født d. 21.02.1937, søn af Hansig
ne og Emil Hansen, gift d. 28.12.
1961 med Birthe Funch Lund,
medhjælpende hustru, født d.
12.01. 1938, datter af Bodil og
Johannes Lund. Parret har børne
ne: Lene, født d. 22.11.1964, og
Torkild, født d. 28.05.1970.
P.E.H. overtog ejendommen, der har været i slægtens eje i 3 generationer, d. 01.12.
1961 efter sine svigerforældre.
Matr. nr. 25a m.fl. Ejendomsskyld 1.200.000. Grundskyld 236.300. Areal 42,7 ha., heraf
tilkøbt 12,3 ha., af arealet er der 3 ha. skov. Der er forpagtet 4,4 ha.
Stuehuset er opført sidst i 1800-tallet og er løbende restaureret siden 1961, kostald er
opført i 1969, hestestald i 1927 denne er ombygget til kalvestald, laden er opført ca.
1892 og der er foderhus. Besætningen består af 23 årskøer, 30 ungdyr og 12/14 slagte
kalve af racen RDM, der må leveres 125.000 kg mælk med en fedtprocent på 4,10 om
året. Planteproduktionens afgrøder er roer, græs, hvede, raps, rug og byg. Der er 3
traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo, korntørreri med kold og varm luft og der spand
malkes. Man benytter lidt maskinstation til specialafgrøder.
SDR. LANDEVEJ 202, "DIGNEGAARD", 3720 ÅKIRKEBY.
KARSTEN POULSEN, gårdejer, omtales under "Maegaard", Strandvejen 8, 3720
Åkirkeby.

SDR. LANDEVEJ 216, "ST. HULLEGAARD", PEDERSKER, 3720
ÅKIRKEBY.
JENS HJORTH JENSEN, gårdejer,
født d. 30.09.1953, søn af Kir
sten og Aksel Jensen.
J.H.J. er udlært smed og var på
Lyngby Landbrugsskole i 1975/76.
Han overtog ejendommen, der
har været i slægtens eje i 2
generationer, d. 01.07.1984 efter
sin far.
Ejendomsskyld 2.000.000. Grundskyld 270.600. Areal 30,9 ha., heraf 3,9 ha. med anden
beplantning. Der er forpagtet 8,5 ha.
Stuehuset er opført i 1914, og løbende restaureret, kvægstald er opført i 1910, denne
blev ombygget i 1984 til svinestald, svinestald er opført i 1959, malkerum i 1910,
magasinbygning i 1988, maskinhus i 1977 og laden i 1900 der senere er ombygget til
svinehus. Driftsformen er svineproduktion og der levers 1.600 slagtesvin om året.
Planteproduktionens afgrøder er raps, hvede og byg. Der er 5 traktorer, 2 mejetær
skere, plansilo, korntreri med varm og kold luft, halmfyr fra 1988 samt mini Bigballer
til halmfyr. Man benytter lidt maskinstation.
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JENS ERIK KOFOED, gårdejer, omtales under Sdr. Landevej 73.
Matr. nr. 14f. Ejendomsskyld 260.000. Grundskyld 18.300. Areal 1,6 ha.
J.E.K. overtog ejendommen i 1991 efter Edvard Håkansson, der består af stuehus, lade
og stald. J.E.K. ejer og driver desuden "Brogaard", Sdr. Landevej 73, Åkirkeby.
SIEGÅRDSVEJEN 4, "SIEGAARD", AAKER, 3720 ÅKIRKEBY.
AXEL PHILIP KOEFOED, gårdejer, født d. 09.11.1942, søn af Bodil E. og Arne M.
Koefoed, gift d. 19.07.1969 med Annie Rønne Gudbergsen, kontorassistent, født d.
22.05.1949, datter af Margit Helene og Poul Rønne Gudbergsen. Parret har sønnen,
Steffen Philip født d. 18.12.1970.
A.P.K. var på Dalum Landbrugsskole i 1963/64. Han overtog ejendommen, der har
været i familiens eje i 8 generationer, d. 01.11.1965 efter sin far.
Matr. nr. 13 og 80a. Ejendomsskyld 1.750.000. Grundskyld 381.300. Areal 59,8 ha.,
heraf 20 ha. skov. Der er forpagtet 3,3 ha.
Stuehuset r opført i 1898 og løbende restaureret, kvægstald er opført i 1898 og blev
ombygget til sostald i 1978, fedestald er opført i 1970, klimastald i 1980, lade i 1898
og maskinhus i 1979. Besætningen består af 50 årssøer, hvorfra der sælges 500 smågrise og 500 slagtesvin om året. Planteproduktionens afgrøder er raps, hvede, byg og
rajgræs. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, slamsuger, plansilo, korntørreri med varm
og kold luft, flisfyr og automatisk fodringsanlæg.
SIGTEBROVEJEN 2 "EGESKOVSGAARD", AAKER, 3720 ÅKIRKEBY.
MOGENS IPSEN, gårdejer, født d. 14.02.1941, søn af Esther og Aksel Ipsen, gift d.
11.05.1963 med Grethe Pedersen, dagplejemor, født d. 13.02.1944, datter af Karla og
Holger Pedersen. Parret har børnene: Britta, født d. 23.09.1964, Jens, født d. 08.02.
1967 og Tina, født d. 24.03.1971.
M.I. var på Haslev Landbrugsskole i 1962/63. Han overtog ejendommen, der har været
i slægtens eje i 3 generationer, d. 01.04.1966 efter sin far.
Matr. nr. 74a m.fl. Ejendomsskyld 1.800.000. Grundskyld 395.700. Areal 59,6 ha, heraf
tilkøbt 32,8 ha.
Stuehuset er opført i 1830 og løbende restaureret, kvægstald er opført i 1900 og blev
ombygget til svinestald i 1978, sostald er opført i 1890 denne undergik ombygning i
1979, farestald er opført i 1860 og ombygget i 1979, fedestald er opført i 1978, lade i
1958 og maskinhus i 1972. Besætningen består af slagtesvin med en produktion på ca.
150 stk. årligt. Planteproduktionens afgrøder er byg, hvede og raps. Der er 2 traktorer
og plansilo. Man benytter maskinstation til mejetærskning.

SIGTEMØLLEVEJEN 8, "SLETTEHØJ", AAKER, 3720 ÅKIRKEBY.
JENS-HENRIK BORBY HANSEN,
gårdejer, født d. 11.04.1963, søn
af Bodil og Thor Hansen, gift d.
06.07.1990 med Pernille Kjær
Hansen, medhjælpende hustru,
født d. 22.06.1969, datter af
Mette og Jørgen Kjær Hansen.
Parret har datteren Louise, født
d. 01.09. 1990.
J.H.B.H. var på Korinth Grund
skole i 1982/83 og Lyngby Landbrugskole i 1984/85. Han overtog ejendommen, der har
været i slægtens eje i 4 generationer, d. 01.04.1987 efter sin far.
Matr. nr. 174 m.fl. Ejendomsskyld 1.500.000. Grundskyld 225.000. Areal 32,2 ha., heraf
2 ha. skov. Der er forpagtet 9,5 ha.
Stuehuset er opført i 1850 og løbende restaurert siden 1987, kostald er opført i 1972,
kalvestald i 1978, værksted i 1930, lade i 1970, foderhus i 1979, maskinhus i 1981 og
gylletank i 1987. Besætningen består af 65 årskøer, 70 ungdyr og 40 slagtekalve af
racen SDM og RDM. Der må leveres 360.000 kg mælk med en fedtprocent på 4,43 om
året samt forpagtning på 53.000 kg med en fedtprocent på 6,40. Planteproduktionens
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afgrøder er roer, majs, græs, helsæd, byg og hvede. Der er 2 traktorer, blokskærer,
roesilo, rørmalkningsanlæg med genvinding af varm vand til staldbrug samt automatisk
roe- og kraftfoder hængebanevogn. Man benytter maskinstation og beskæftiger 1 med
hjælper.

SIGTEMØLLEVEJEN 10, "ALMELY", AAKER, 3720 ÅKIRKEBY.
VERNER OLSEN, gårdejer, født
d. 03.07.1960, søn af Elna og
Holger Olsen, gift d. 22.04.1988
med Lene Gejl Olsen, medhjæl
pende hustru, født d. 18.02.1967,
datter af Elly Gejl Klausen og
Kaj Gunner Højbjerg. Parret har
børnene: Lisbeth, født d. 27.09.
1989, og Pernille, født d. 02.12.
1990.
V.O. tog grundskolen på Kærhave i 1977 og tog driftslederskolen på Lyngby Landbrugs
skole i 1982. Han overtog ejendommen d. 17.06.1982 efter Jacobsen, Årsballegaard.
Matr. nr. Im m.fl. Ejendomsskyld 1.200.000. Grundskyld 183.200. Areal 28,9 ha. Der
er forpagtet 10,6 ha.
Stuehuset er opført i 1900 og undergik restaurering i 1980, svinestald opført i 1976
blev ændret til roehus i 1989, kalvestald er opført i 1977, kostald opført i 1974/76,
lade i 1900, maskinhus i 1960, lade i 1972, foderhus i 1977, gylletanke i 1976 og i
1990 og der er indendørs køresilo opført i 1983. Besætningen består af 48 årskøer og
60 ungdyr af racen SDM, der må leveres 297.000 kg mælk med en fedtprocent på 4,95
om året. Planteproduktionens afgrøder er roer, majs, byg, græs og hvede. Der er 3
traktorer, 1 rendegraver og rørmalkeanlæg med genvinding på køletank til varm vand
til staldbrug. Man benytter maskinstation.

SIGTEMØLLEVEJEN 13, "NORD
VANG", AAKER, 3720 ÅKIRKE
BY.
CHRISTIAN SKOVBO PEDERSEN,
gårdejer, født d. 20.09.1968, søn
af Kaja og Daniel Skovbo Peder
sen, gift d. 27.07.1990 med Ben
te Lykke Nielsen, medhjælpende
hustru, født d. 05.02.1967, dat
ter af Frida og Johannes Niel
sen.
C.S.P. tog grundskolen i 1985 på
Kongensgaard og driftsleder uddannelse på Hammerum Landbrugsskole i 1989/90. Han
overtog ejendommen d. 01.01. 1991 efter Nanna og Frede Nielsen.
Matr. nr. 142 m.fl. Ejendomsskyld 1.400.000. Grundskyld 304.800. Areal 44,8 ha. Der
er forpagtet 11,6 ha.
Stuehuset er opført i 1925 og der er tilbygget i 1977, svinestald er opført i 1925 og
ombygget i 1974, svinestald er opført i 1967, garage i 1900, maskinhus i 1973, gastæt
silo i 1975 og foderhus i 1969. Besætningen består af 50 slagtekalve. Planteproduktio
nens afgrøder er lucerne, raps, hvede, byg og rug. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker,
kornsilo, korntørreri med kold og varm luft samt brændefyr.
SKOVGÅRDSVEJEN 4, "SOLHJEM", VESTERMARIE, 3700 RØNNE.
VAGN KOFOED, gårdejer, født d. 07.03.1953, søn af Edel og Ove Kofoed, gift d.
30.10.1976 med Helle Nielsen, kontorassistent, født d. 14.02.1955, datter af Inger og
Anton Nielsen. Parret har børnene: Sanne, født d. 03.06.1980, Christine, født d.
03.04.1983, og Jesper, født d. 11.09.1987.
V.K. overtog ejendommen d. 01.04.1981 efter DLR.
Matr. nr. 82k m.fl. Ejendomsskyld 1.600.000. Grundskyld 259.200. Areal 38, 1936 ha.,
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heraf tilkøbt 11 ha., 7 ha. er
med anden beplantning. Der er
forpagtet 10 ha.
"Solhjem"s stuehus er opført i
1911 g løbende restaureret, kvæg
stald er opført i 1952 og der er
tilbygget i 1977, kalvestald er
opført i 1955, foderhus og ma
skinhus i 1990 og gylletank i
1983. Besætningen består af 60
årskøer og 74 ungdyr af blandet
race og der må leveres 340.000
kg mælk med en fedtprocent på 4,95 om året, desuden er der 4 heste af Jydske race.
Planteproduktionens afgrøder er roer, majs, græs, vinterhvede og vårbyg. Der er 3
traktorer og genvindingsanlæg for varm vand til stald og delvis stuehus. Man benytter
maskinstation og der er ansat 2 elever.

SKOVGÅRDSVEJEN 18, PINDELØKKEGAARD", VESTER MARIE,
3700 RØNNE.
HENRY VIBORG, gårdejer, omta
les under Tingstedvejen 3.
H.V. overtog denne ejendom d.
15.07.1985 efter Svend Åge Ni
elsen.
Matr. nr. 73a. Ejendomsskyld
1.400.000. Grundskyld 295.300.
Areal 46 ha., heraf 3 ha. med
anden beplantning.
H.V. ejer og driver desuden "Kannikegård", Tingstedvej 3, Vestermarie, 3700 Rønne.

SKØRREBROVEJEN 3, "LUNDSMINDE", MYREBY, 3720 ÅKIRKEBY.
SVEND MUNCH, gårdejer, født d. 13.09.1931, søn af Karen og Valdemar Munch.
S.M. overtog ejendommen, der har været i slægtens eje i 3 generationer, d. 01.02.1977
efter sin far.
Matr. nr. 9b. Ejendomsskyld 425.000. Grundskyld 158.700. Areal 9,7 ha., heraf lidt
krat.
Stuehuset er opført i 1901, kvægstald i 1901, denne blev ombygget i 1932, lade er
opført i 1952 og maskinhus i 1942. Besætningen består af 7 årskøer og 8-10 slagtekalve. Planteproduktiones afgrøder er roer, græs, byg og kartofler. Der er 3 traktorer,
1 mejetærsker og der spand malkes.
SKØRREBROVEJEN 4, "KÆRGAARD", VESTERMARIE, 3720
ÅKIRKEBY.
DANIEL JOHANNES KNUDSEN,
gårdejer, født d. 24.11.1927, søn
af Agnes og Peder Martin Knud
sen, gift d. 07.07.1956 med Gre
the Louise Hansen, medhjælpende
hustru, født d. 07.10. 1933, dat
ter af Emely og Aksel A. Han
sen. Parret har børnene: Annette
Helene, født d. 12.02.1957,
Benny, født d. 08.01.1960 og Jens Åge, født d. 07.12.1966.
D.J.K. overtog ejendommen, d. 09.10.1964 efter Svend Otto Hansen.
Matr. nr. 7a m.fl. Ejendomsskyld 1.350.000. Grundskyld 350.900. Areal 59,4 ha., heraf
tilkøbt 5,5 ha. og frasolgt 26,33 ha. Der er bortforpagtet 15 ha.
Stuehus, hestestald og lade er opført i 1899, maskinhus i 1970 og halmlade i 1983.
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rajgræsfrø. Der er 2 traktorer, plansilo, korntørreri med kold og varm luft og halmfyr
til alm. baller. Man benytter maskinstation i høst.

SKØRREBROVEJEN 11, MYRE
BY, 3720 ÅKIRKEBY.
STEN AAGE OLSEN, gårdejer,
født d. 21.04.1961, søn af Tove
Helene og Jens Otto Olsen, gift
d. 08.05.1986 med Connie Kofoed, post, født d. 08.09.1958, dat
ter af Nanna Irene og Svend
Aage Kofoed Pedersen. Parret
har børnene: Anna-Sofie, født d.
08.03. 1978, og Tonny, født d.
29.01. 1987.
S.A.O. er i bestyrelsen for Aaker Husmandsforening. Han overtog ejendommen d. 01. 10.1979 efter Svend Funch.
Matr. nr. 8b. Ejendomsskyld
240.000. Grundskyld 53.900. Areal 7 ha. Der er
forpagtet 13,2 ha.
Stuehuset er opført i 1857, kostald, hestestald og lade er opført i 1857 og maskinhuset
i 1985. Alle bygningerne er løbende renoveret. Besætningen består af 25 årskøer og 25
ungdyr af racen RDM og SDM, der må leveres 74.284 kg mælk med en fedtprocent på
4,41 om året tillige med forpagtet 78.000 kg med fedtprocent på 5,25. Planteproduk
tionens afgrøder er roer, græs og helsæd. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker samt
rørmalkningsanlæg.
SKØRREBROVEJEN 25, "STENS
HØJ", MYREBY, 3720 ÅKIRKE
BY.
VIGGO A. HANSEN, gårdejer,
født d. 18.07.1919, søn af Asta
og Janus Hansen, gift d. 27.05.
1950 med Ulla Hedvig Nielsen,
husmor, født d. 21.08.1924, dat
ter af Emma og Gotfred Niel
sen. Parret har børnene: Erik
Gotfred, født d. 28.02.1951 og
Birthe Elisabet, født d. 25.11.
1953.
V.A.H. var på Høng Husmandsskole i 1940/41. Han overtog ejendommen d. 01.04.1948
efter Alfred Nielsen. Ejendomsskyld 530.000. Areal 11 ha., heraf 1 ha. med klippepar
tier. Der er bortforpagtet 9 ha.
Stuehuset er opført i 1927 og løbende vedligeholdt og moderniseret, kvægstald er
opført i 1959 og maskinhus i 1969. Ægteparret blev i 1987 tildelt Edith og Jørgen
Stenders Mindelegat for veludført arbejde inden for kvægavlen. Der er 1 traktor på
gården.
SMØRENGEVEJEN 3, "GILDESGAARD", VESTERMARIE, 3720
ÅKIRKEBY.
AAGE GEORG FOLKMANN,
gårdejer, født d. 16.11.1938, søn
af Ellen og Frederik Ludvig Folkmann, gift d. 16.05.1964 med
Maja Møller Jensen, medhjælpen
de hustru, født d. 22.06.1941,
datter af Metha og Jens Møller
Jensen. Parret har børnene: John
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30.07.1969, og Gitte Jeanette, født d. 13.08.1975.
Aa.F. var på Lyngby Landbrugsskole i 1960/61 og på Køng Højskole i 1966/67. Han
overtog ejendommen d. 20.01.1964 efter Aksel Myhre.
Matr. nr. 86a m.fl. Ejendomsskyld 1.700.000. Grundskyld 289.000. Areal 50,5 ha., heraf
tilkøbt 20 ha. og 15 ha. Af arealet er der 0,5 ha. skov. Der er forpagtet 12 ha.
Stuehuset er opført i 1850 og er gennemrestaureret i tiden 1964 til 1973, kvægstalden
er opført i 1827 og tilbygget i 1973, svinestald er opført i 1959, kviestald i 1984,
farestald og garage i 1980, udhus i 1920, foderhus i 1975, maskinhuse i 1975 og i 1983
samt gylletank i 1980. Besætningen består af 38 årskøer og 50 ungdyr af racen RDM,
samt 45 årssøer, hvorfra der leveres 900 slagtesvin om året. Planteproduktionens af
grøder er roer, græs, hvede, byg og raps. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo,
korntørreri med varm luft, genvinding af staldvarme til stuehus, rørmalkningsanlæg
samt genvinding på køletanke. Man benytter maskinstation og der er ansat 1 medhjæl
per. Ud over denne gård ejes "Grønvang" Vestermarievej 64 og "Skovly".
SMØRENGEVEJEN 7, "KLINTGAARD", ESTERMARIE, 3720 ÅKIRKEBY.
BERNT JENSEN, gårdejer, født
d. 05.12.1941, søn af Dagny og
Alfred Jensen, gift d. 02.11.1968
med Ingerlise Jensen, ekspeditri
ce, født d. 07.03.1946, datter af
Alice og Harald Jensen. Parret
har datteren Katrine, født d.
28.08.1975.
B.J. overtog ejendommen d. 01.
02.1972 efter Wilhelm Falk.
Matr. nr. 20a. Areal 18 a., heraf 1,5 ha. krat. Der er forpagtet 11 ha.
Stuehuset er opført i 1914 og løbende moderniseret indvendig, kvægstad er opført i
1975, svinestald, lade og garage er opført i 1914 og maskinhuse i 1978 og i 1982.
Besætningen består af 20 årskøer, 20 ungdyr og 10 slagtekalve af racen SDM, desuden
8 årssøer og der leveres 150/160 slagtesvin om året, derudover er der 5 heste. Plante
produktionens afgrøder er roer, græs, byg og hvede. Der er 4 traktorer, 1 mejetær
sker, finsnitter og rørmalkningsanlæg.

SMØRENGEVEJEN 24, "ALDERS
HVILE", VESTERMARIE, 3720 ÅKIRKEBY.
FREDE JØRGEN SØRENSEN,
gårdejer, født d. 01.10.1937, søn
af Viktoria og Karlo Peter
Munch Sørensen, gift d. 28.12.1964
med Karen Sørensen, økonoma,
født d. 30.06.1941, datter af
Judit og Hans Jacob Sørensen.
Parret har børnene: Hanne Bir
gitte, født d. 27.09.1966, Henri
ette, født d. 26.07.1971, og Anne Grethe, født d. 29.09.1973.
K.S. er formand for Menighedsrådet. F.J.S. var på Lyngby Landbrugsskole i 1958, han
er formand for den lokal Brugs og i bestyrelsen for Venstre. Han overtog ejendommen
d. 01.04.1966 efter Carl Alfred Nielsen. Matr. nr. 166. Ejendomsskyld 960.000. Grund
skyld 181.000. Areal 19 ha., heraf tilkøbt 3,5 ha. i 1968. Der er forpagtet 27,8 ha.
Stuehuset er opført i 1911 og blev gennemrestaureret i 1976, svinestald er opført i
1939, fedestald i 1974, lade før 1900'tallet og maskinhus i 1980. Besætningen består
af 1.000 slagtesvin på årsbasis. Planteproduktionens afgrøder er raps, hvede og byg.
Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsiloer, korntørreri med kold og varm luft samt
halmfyr til alm. baller. Man benytter maskinstation til halmpresning.
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VANG", PEDERSKER, 3720 ÅKIR
KEBY.
KIM HOLM, gårdejer, født d.
26.04.1956, søn af Anny og Aksel
Holm, samlever med Lillian
Nexø, økonoma, født d. 29.06.1958,
datter af Erna og Henning Nexø.
Parret har børnene: Stine, født
d. 09.02. 1978, Maria, født d. 20.
05.1981, og Anne, født 13.06.1982.
K.H. overtog ejendommen d. 01.
08.1985 efter DLR.
Matr. nr. 83a m.fl. Ejendomsskyld 1.800.000. Grundskyld 219.400. Areal 41,2 ha., heraf
tilkøbt 17,9 ha. og der er 1,5 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1900 og løbende restaureret siden 1985, kostald er genopført
efter brand i 1988, maskinhus er opført i 1972 og foderhus og gylletank i 1989.
Besætningen består af 50 årskøer, 47 ungdyr og 17 slagtekalve af racen SDM, hvorfra
der må leveres 364.000 kg mælk med en fedtprocent på 5,92 om året, samt 3 heste.
Planteproduktionens afgrøder er roer, hvede, byg og græs. Der er 4 traktorer, rørmalk
ningsanlæg og genvinding på køletanke for varm vand til staldbrug. Man benytter ma
skinstation og en skoledreng hjælper til i week-enden.

SMÅLYNGSVEJEN 13, "NØRRELI", PEDERSKER, 3720 ÅKIRKE
BY.
SVEND OVE HANSEN, gårdejer,
født d. 02.09.1933, søn af Ellen
Karoline og Laurits Matias Han
sen, gift d. 05.12.1959 med Bodil
Kristine Nielsen, medhjælpende
hustru, født d. 07.08.1938, dat
ter af Edith og Karl Nielsen.
Parret har børnene: Susanne,
født d. 12. 11.1960, Roland, født
d. 21.06.1962, og Niels, født d. 05.04.1964. S.O.H. var på Højskole i 1955/56. Han er
formand for Pedersker Husmandsforening og amtsformand for Bornholms 4H. Han over
tog ejendommen d. 26.03.1975 efter Holger Lind.
Matr. nr. 82b m.fl. Ejendomsskyld 550.000. Grundskyld 80.200. Areal 11,5 ha., heraf
tilkøbt 7,2 ha. Der er forpagtet 2,8 ha.
Stuehuset er opført i 1850 og løbende restaureret siden 1975, svinestald er opført i
1959, garage og hestestald i 1953 og maskinhuset i 1977. Besætningen består af 10
årssøer og der sælges 200 smågrise om året. Planteproduktionens afgrøder er hvede,
raps, byg og ærter. Der er 2 traktorer og korntørreri med kold luft. Man benytter
maskinstation i høsten.
SORTEENGEVEJEN 1, "ST. MYREGAARD", 3700 RØNNE.
JOHAN OLE BRANDT GRØN
BECH, gårdejer, født d. 20.11.
1959, søn af Edith og Johan
Biem Grønbech, gift d. 16.12.1989
med Lonny Petersen, taxa-chauf
før, født d. 12.10.1959, datter af
Lilly Marie og Henry Osvald Pe
tersen. Parret har børnene: Mar
tin Olaufsen Hansen, født d.
16.06. 1981 og Niels Brandt
Grønbech, født d. 04.10.1989.
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J.O.B.G. er vognmand, han var på Lyngby Landbrugsskole i 1980/81. Ejendommen, der
har været i slægtens eje i 3 generationer, blev overtaget d. 01.01.1988 efter hans
forældre.
Matr. nr. 13a. Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 58,3 ha., heraf 6,7 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1878 og gennemgik ombygning i 1955, kvægstald og svinestald er
opført i 1951 og maskinhuset i 1945. Driftsformen er planteavl med afgrøder af
vinterraps, vinter- og vårbyg, frøgræs, ærter, rug, hvede og kartofler. Der er 3
traktorer, 1 mejetræsker og markvandingsmaskine. I sæsonen er der 1 skoledreng som
medhjælper. J.O.B.G. driver ca. 22 ha. for en nabo.
SORTEENGEVEJEN 5, "TING
VANG", SORTEENGE, 3700 RØN
NE.
MORTEN POULSEN, gårdejer,
født d. 20.12.1946, søn af Petra
Marie og Hans Andreas Poulsen,
gift d. 06.12.1969 med Randi
Merethe Andersen, butiksassistent,
født d. 24.01.1940, datter af
Clara M. M. L. og Knud J. P.
Andersen. Parret har børnene:
Hans Jacob, født d. 23.05.1970
og Claus, født d. 08.11.1972. M.P. overtog ejendommen d. 01.07.1975.
Ejendomsskyld 510.000. Areal 3,4 ha.
Stuehuset er restaureret i 1977 og der er kvægstald og lade. Besætningen består af 7
årsammekøer, 3 ungdyr og 4 slagte kalve af racen Hereford. Der er pilleproduktion til
eget brug. Der er 2 traktorer og brænde- og oliefyr.
SOSEVEJEN 1, "BRÆNDEGAARD", 3720 ÅKIRKEBY.
KAJ DAM IPSEN, gårdejer, født d. 20.06.1923, søn af Ludvig Dam Ipsen, gift d. 10.
04.1954 med Inger Ipsen, dagplejer, født d. 10.04.1928, datter af Ludvig Ipsen. Parret
har børnene: Bent Ole og Jens Birger.
K.D.I. har været kontrolassistent siden 1979, han var på Landbrugsskole i 1950/51.
Ejendommen, der har været i slægtens eje siden 1921, blev overtaget d. 01.03.1954
efter hans far.
Ejendomsskyld 850.000. Areal 17,1 ha., heraf frasolgt et par byggegrunde. Der er
bortforpagtet 16 ha.
Stuehuset er 300 år gammelt og restaureret i 1964, i 1983 og i 1986, derudover er der
kvægstalde.

SOSEVEJEN 2, "BRÆNDEGAARD",
VESTERMARIE, 3720 ÅKIRKE
BY.
AXEL HANSEN, gårdejer, født
d. 05.09.1958, søn af Henning
Hansen, samlever med Birte
Skovgård Jensen, hjemmehjælper,
født d. 08.10.1962, datter af
Ruth og Vagn Jensen. Parret har
børnene: Kasper, født d. 27.09.
1984, og Karina, født 23.03.1988.
A.H. var på Lyngby Landbrugs
skole i 1979/80 og han er i udvalget for vikar ordning. Han overtog ejendommen d.
01.10.1981 efter Chr. Jensen.
Matr. nr. 28a m.fl. Ejendomsskyld 1.300.000. Grundskyld 163.000. Areal 15,8 ha. Der
er forpagtet 37,2 ha.
Stuehuset er opført i 1908 og løbende restaureret, kvægstald er opført i 1956 men
blev ombygget i 1991, ungkreaturstalden er opført i 1800, maskinhus i 1989 og gylle
tank i 1986. Besætningen består af 34 årskøer, 34 ungdyr og 17 slagtekalve af racen
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produktionens afgrøder er roer, byg, hvede, raps, græs og majs. Der er 3 traktorer,
part i mejetærsker, Bobeat, roeoptager, tårnsilo og korntørreri med kold luft. Man
benytter maskinstation og 1 skoledreng hjælper til.
A.H. driver også faderens jord "LI. Myregaard", Sorteengevej 3.

SOSEVEJEN 12, "SKOVMOSE",
3720 ÅKIRKEBY.
CARSTEN ROLSTED JENSEN,
gårdejer, født d. 06.04.1941, søn
af Gudrun og Elvin Jensen, gift
d. 29.06.1969 med Birthe Lund,
sygehjælper, født d. 21.09.1941,
datter af Elinnog Helge Lund.
Parret har børnene: Henriette,
født d. 04.03.1971, og Jakob,
født d. 01.01.1974.
C.R.J. var på Kohave Landbrugsskole i 1963. Han overtog ejendommen d. 01.01.1968 efter Børge Møller Christensen.
Matr. nr. 31a og 31e. Ejendomsskyld 1.400.000. Grundskyld 171.000. Areal 21,9 ha.,
heraf tilkøbt 10 ha. og der er 1 ha. skov og krat.
Stuehuset er opført i 1954 og løbende restaureret, svinestald og garage er opført i
1954, goldstald, farestald, lade, maskinhus og gastæt silo i 1971 og gylletank i
1972/73. Besætningen består af 162 årssøer og der sælges ca. 3.300 smågrise om året.
Planteproduktionens afgrøder er hvede, byg og raps. Der er 4 traktorer, halvpart i
mejetærsker, kornsilo og brændefyr. Der er ansat 1 medhjælper.
Ud over denne gård ejes og drives 'Skovhullet", Springbakkevejen 6.

SOSEVEJEN 23, "SOSEGAARD",
VESTERMARIE, 3720 ÅKIRKEBY.
BODIL MAEGAARD, gårdejer,
født d. 30.10.1920, datter af
Martha og Andreas Schou, gift
d. 10.06.1944 med Karl Villiam
Maegaard, født d. 24.06.1912,
død d. 29.03.1987, søn af Anna
og Jens Maegaard. Parret har
børnene: Knud, født d. 02.04.
1946, Erik, født d. 01.09.1948,
Jørn, født d. 03.06.1953, og In
ger, født d. 25.02.1966.
B.M. overtog ejendommen, der har været i slægtens eje i 9 generationer, efter for
pagtning fra 1944 til overtagelsen i 1949 fra Martha Schou.
Matr. nr. 81a. Areal 44 ha. Der er bortforpagtet 40 ha.
Stuehuset er opført i 1825 og svinestald og lade i 1860. Der er 1 traktor og brænd
selsfyr.
SPRINGBAKKEVEJEN 6, "SKOVHULLET", 3720 ÅKIRKEBY.
CARSTEN ROLSTED JENSEN, gårdejer, omtales under Sosevejen 12, 3720 Åkirkeby.
Matr. nr. Ix. Ejendomsskyld 550.000. Grundskyld 70.000. Areal 14,9 ha. Denne ejen
dom blev overtaget i 1981 og består af stuehus og staldbygninger.
C.R.L. ejer og driver desuden "Skovmose", Sosevejen 12, 3720 Åkirkeby.

STRANDVEJEN 8, "MAEGAARD", PEDERSKER, 3720 ÅKIRKEBY.
KARSTEN POULSEN, gårdejer, født d. 05.09.1953, søn af Elna og Knud Poulsen, gift
d. 01.07.1989 med Birte Kofod Rasmussen, sygeplejerske, født d. 07.11.1966, datter af
Else og Harry Rasmussen. Parret har sønnen Peter, født d. 27.02.1990.
K.P. er smed. Han overtog ejendommen d. 05.07.1989 efter Kaj Jørgensen.
Matr. nr. 32a m.fl. Ejendomsskyld 1.950.000. Grundskyld 465.500. Areal 55,5 ha., heraf
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Svinestalden er opført i 1960. Besætningen består af 2.000 slagtesvin på årsbasis samt
9 årsammekøer og 5 ungdyr. Planteproduktionens afgrøder er byg, hvede, majs, raps
og rajgræs. Der er 3 traktorer og flisfyr. Kornet sælges i høsten, hvor man benytter
maskinstation.
Ud over denne gård ejes og drives "Dignegaard", Sdr. Landevej 202.
Matr. nr. 3a. Ejendomsskyld 370.000. Grundskyld 65.600. Areal 16 ha., heraf 5 ha.
skov. K.P. overtog denne ejendomi 1983 efter Helge Pedersen.
STRANDVEJEN 10, "SLUSEGAARD", PEDERSKER, 3720 ÅKIRKEBY.
SVEND ÅGE KRISTOFFERSEN, gårdejer, født d. 28.03.1925, søn af Petra og Hans
Andreas Kristoffersen, gift d. 02.02.1952 med Birgit Lund Koefoed, medhjælpende
hustru, født d. 12.07.1930, datter af Elisabeth og Gunner Lund Koefoed. Parret har
børnene: Susanne, født d. 07.01.1953, Hanne Grete, født d. 06.05.1955, Annette, født
d. 31.10.1956 og Preben, født d. 24.02.1968.
S.Å.K. var på Korinth Landbrugsskole i 1948. Han overtog ejendommen d. 01.10.1949
efter Anton Nikolai Skovgård.
Matr. nr. 19a m.fl. Ejendomsskyld 1.250.000. Grundskyld 284.200. Areal 42,4 ha., heraf
5 ha. eng og 10 ha. skov. Der er tilforpagtet 1,5 ha.
Stuehuset er opført efter brand i 1917, kvægstald og hestestald i 1917 begge blev om
bygget i 1963 til svin, svinestald og lade er opført i 1917 og hlnsehus i 1917 denne
bygning blev ombygget til ferielejlighed i 1963. Besætningen består af 5 får, 2 heste
og 1 pony. Planteavlen har afgrøder af vinterraps, vinterbyg og hvede. Der er 1
traktor og man benytter lidt maskinstation.

STRØBYVEJ 3, 3720 ÅKIRKEBY.
EGON JENSEN, omtales under Almindevej 20, som han også ejer og driver.
Stuehuset og staldbygningerne er opført i 1827.
TINGSTEDVEJEN 3, "KANNIKEGÅRD", VESTERMARIE, 3700
RØNNE.
HENRY VIBORG, gårdejer, født
d. 12.10.1936, søn af Elisabeth
og Harald Viborg, gift d. 13.07.
1963 med Grethe Kofoed Sode,
født d. 29.07.1942, datter af Ma
rie Margrethe og Andreas Sode.
Parret har børnene: Iris, født d.
30.05.1964, og Hans-Henrik, født
d. 22.02.1968.
H.V. var på Tune Landbrugsskole i 1959/60. Han overtog ejendommen, der har været i
slægtens eje i 3 generationer, d. 01.07.1963 efter sine svigerforældre.
Matr. nr. 91a m.fl. Ejendomsskyld 1.300.000. Grundskyld 95.800. Areal 16 ha. Der er
forpagtet 43 ha.
Stuehuset er opført i 1900 og gylletank i 1979. Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker.
Ud over denne gård ejes og drives "Pindeløkkegaard", Skovgårdsvejen 18, Vestermarie,
3700 Rønne.
TINGSTEDVEJEN 9, "TINGSTEDGAARD", 3700 RØNNE.
JENS KOEFOED, gårdejer, født d. 30.08.1958, søn af Inger og Mogens Koefoed.
J.K. var på Kærhave Landbrugsskole i 1975 og på Lyngby Landbrugsskole i 1980/81.
Han overtog ejendommen, der har været i slægtens eje i 2 generationer, d. 01.05.1987
efter sin far.
Matr. nr. 67a m.fl. Ejendomsskyld 1.650.000. Grundskyld 200.500. Areal 27.9924 ha.,
heraf tilkøbt 12 ha. Der er forpagtet 33,3 ha.
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opført i 1935 og løbende restau
reret, kvægstald er opført i 1935
men i 1975 blev den ombygget
til svin, svinestalden blev i 1975
ombygget til lade men er i dag i
brug til sostald, maskinhuset er
opført i 1974, gastæt silo i 1987
og gylletank i 1989. Besætningen
består af 105 årssøer og der
sælges 2.500 smågrise om året.
Planteproduktionens afgrøder er
raps, byg og hvede. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 rendegraver, plansilo og korn
tørreri med kold luft. Man benytter lidt maskinstation.
Ud over denne gård ejes og drives "Letholmsgaard", Årsballevej 152, 3700 Rønne.
J.K. overtog ejendommen d. 01.11.1983 efter Holger Sonne.
Matr. nr. 59a m.fl. Ejendomsskyld 900.000. Grundskyld 194.700. Areal 27,9773 ha.,
heraf tilkøbt 5 ha.
Stuehuset er opført i 1885, hønsehus i 1967 dette blev ombygget til slagtesvin i 1983
og laden er opført i 1885.

TINGSTEDVEJEN 11, "KÆMPEGAARD", TINGSTED, 3700 RØN
NE.
WILLY ARNE MOGENSEN, gård
ejer, født d. 19.10.1946, søn af
Ella og Arne Byder, gift d. 04.
07.1970 med Jette Nielsen, eks
peditrice, født d. 24.02.1950, dat
ter af Tove og Christian Niel
sen. Parret har børnene: Monika,
født d. 22.10.1973, og Marion,
født d. 10.11.1976.
W.A.M. er abonnementchef og formand for HK. Han overtog ejendommen i 1978 efter
Robert Larsen. Matr. nr. 66a Vestermarie. Ejendomsskyld 780.000. Grundskyld 82.400.
Areal 13 ha. Der er bortforpagtet 9 ha.
Stuehuset er restaureret i 1979, der er kvægstald, svinestald og lade. Besætningen
består af 6 heste og 3 føl. Der er 1 traktor på gården.
TINGSTEDVEJEN 16, "VEJLGAARD", VESTERMARIE, 3700
RØNNE.
WERNER KRISTENSEN IPSEN,
gårdejer, født d. 14.02.1931, søn
af Ingeborg Elisabeth og Charles
Chr. Ipsen, gift d. 29.12.1956
med Addy Agnes Knudsen, med
hjælpende hustru, født d. 16.10.
1931, datter af Agnes og Peter
Knudsen. Parret har datteren Vicky Ida, født d. 21.03.1962.
W.K.I. overtog ejendommen d. 23.11.1956 efter Anker Hågensen.
Ejendomsskyld 790.000. Grundskyld 92.500. Areal 17,2 ha. Der er forpagtet 2,5 ha. og
bortforpagtet 14,4 ha.
Stuehuset er opført i 1934, hestestald, lade og svinestald er opført i 1934, hønsehus i
1937 og maskinhus i 1975, alle bygningerne er løbende restaureret. Besætningen består
af 10 årssøer og der leveres 200 slagtesvin om året, der er også 6 heste. Plantepro
duktionens afgrøder er græs og byg. Der er 3 traktorer, plansilo og combifyr. Man
benytter delvis maskinstation.
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RØNNE.
HANS OLE KOEFOED, gårdejer,
født d. 16.04.1960, søn af Inger
og Poul Anker Koefoed.
H.O.K. er post, han var på Kær
have Landbrugsskole i 1977/78 og
på Lyngby Landbrugsskole i
1981/82. Han overtog ejendommen,
der har været i slægtens eje i 3
generationer, d. 01.05.1983 efter
sin mor.
Matr. nr. 61a m.fl. Ejendomsskyld 1.550.000. Grundskyld 281.800. Areal 42 ha., heraf
4,2 ha. med anden beplantning.
Stuehuset er opført ca. 1750 og i 1988/89 gennemgik det restaurering, kostald er op
ført i 1957, ungdyrsstald, svinestald og foderhus er opført i 1973, maskinhus i 1978 og
gylletank i 1986. Besætningen består af 4 årsammekøer, 30 ungdyr og 10 slagtekalve.
Planteproduktionens afgrøder er vinterraps, vinterbyg, hvede og græs. Der er 3 trak
torer, plansilo, korntørreri med varm luft samt flisfyr. Man benytter lidt maskinsta
tion i høst.
TRASSEVE3EN 1, "LANGEMYREGAARD", 3720 ÅKIRKEBY.
PETER BRANDT KOEFOED, gårdejer, født d. 23.03.1963, søn af Bodil og Niels Koe
foed, gift d. 02.11.1985 med Charlotte Westh, sygeplejerske, født d. 15.09.1965, datter
af Hanne og Ole Westh. Parret har børnene: Emil, født d. 09.05.1986, og Mathias, født
d. 05.08.1990.
P.B.K. var på Høng Landbrugsskole i 1986/87. Han overtog ejendommen, der har været
i slægtens eje i 5 generationer, d. 01.07.1990 efter sin far.
Matr. nr. 30a m.fl. Ejendomsskyld 2.720.000. Grundskyld 641.loO. Areal 75 ha., heraf
10 ha. skov. Der er forpagtet 16 ha.
Stuehuset er opført i 1700 og løbende restaureret, kvægstald er opført i 1920 og blev
ombygget til sostald i 1970, fedestalde er opført i 1940 og i 1978, silobygning i 1942,
lade i 1920, maskinhus i 1986, gylletank i 1982 samt hestestald i 1700 denne blev om
bygget til ungsvinestald i 1991. Besætningen består af 140 årssøer og der leveres ca.
2.800 slagtesvin om året, desuden er der 25 moderfår. Planteproduktionens afgrøder er
raps, frøgræs, hvede og byg. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo, korntørreri
med kold og varm luft, halmfyr til alm. baller og automatisk fodringsanlæg. Man be
nytter lidt maskinstation.

UDMARKSVE3EN 5, H03LYNGEN, 3720 ÅKIRKEBY.
SARA MOSSIN, gårdejer, født d. 01.06.1946, datter af Vibeke og Harald Møller, gift
med Aksel Mossin, universitetslektor. Parret har børnene: Mette og Lone.
S.M. er overlærer og musikanmelder ved Bornholms Tidende. Hun overtog ejendommen
i april 1988 efter Knud Madsens arvinger.
Areal ca. 5 ha.
Der er stuehus, hvor der er indsat nyt køkken og badeværelse, kvægstald, svinestald,
lade og maskinhus. Besætningen består af ca. 10 får og 100 fasaner. Planteavlen har
afgrøder af byg, hvede og hø. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker, kornloft, og man
benytter lidt maskinstation.

VARPELØKKEN 4, "PILEGAARD", ARNAGER, 3700 RØNNE.
KNUD ANKER 30RGENSEN, gårdejer, født d. 21.12.1932, søn af Ellen 3ulia og Lud
vig Mikkel 3ørgensen, gift d. 30.11.1957 med Ingrid Kristensen, født d. 29.03.1935,
datter af Kirstine og 3ens Albert Kristensen. Parret har børnene: Preben, født d. 12.
12.1958, Morten, født d. 01.05.1961, og Anders, født d. 17.04.1965.
K.A.3. har været på Ladelund Landbrugsskole i 1955/56, på Osted Efterskole og på
Uldum Højskole, han har været i bestyrelsen for Boværk, i bestyrelsen for Bornholms
Landøkonomiskeforening, ejendomsvurderingsmand og i bestyrelsen for Andelsmejeriet
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ejendommen d. 15.10.1957 fra
Svend Svendsen.
Matr.nr. 2a. Ejendomsskyld
1.900.000. Areal 38 ha. Derud
over er der forpagtet 22 ha.
"Pilegaard"s stuehus er opført i
1865, senere moderniseret og til
bygget i perioden 1980-85. Avls
bygningerne består af kvægstald
fra 1910 svinestald, hestestald
moderniseret til sostald i 1967,
svinestald fra 1967, lade, karlekammer m.m. fra ca. 1860, løbende restaureret, kartof
felbygning fra 1976 (til opbevaring og forarbejdning), maskinhus fra 1981 og desuden
er der gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 70 årssøer, der sælges ca.
1.500 smågrise årligt. Planteproduktionens afgrøder er raps, kartofler, hvede og byg.
Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, markvandingsanlæg, specialmaskiner til kartoffel
produktion, plansilo, varm og kold lufts tørreri og 1 vindmølle, som producerer lys og
varme til gården og overskudsproduktion til Østkraft.

VASEGÅRDSVEJ 2, STRØBY, 3720 ÅKIRKEBY.
KENN GORDON DALBECH STRØBY, gårdejer, født d. 09.12.1947, søn af Else og Gor
don Dalbech Nielsen, gift d. 31.12.1987 med Ulla Bøttner Dam, bogholder, født d.
17.01.1951, datter af Ilse Brodersen. Parret har sønnen Pelle, født d. 15.03.1974.
K.G.D.S. overtog ejendommen d. 01.06.1973 efter Åge Grønbech.
Matr. nr. 336 m.fl. Ejendomsskyld 430.000. Grundskyld 18.800. Areal 1.94 ha., heraf
frasolgt 0,5 ha. Der er forpagtet 5,83 ha.
Stuehuset er opført i 1910 og løbende restaureret, svinestald og vognport er opført i
1910, vognporten blev ombygget i 1976, halmlade er opført i 1976 og der blev tilbyg
get i 1985 og maskinhuset er opført i 1945. Besætningen består af 8 heste. Plante
avlen er græs. Der er 2 traktorer og tårnsilo.

VASEGÅRDSVEJ 3, "SOLAGER", AAKER, 3720 ÅKIRKEBY.
ARNE IPSEN, gårdejer, født d. 15.10.1942, søn af Helga Elisabeth og Aage Andreas
Ipsen, samlever med Bente Johansen, dyrlæge, født d. 13.07.1953, datter af Ellen
Hasager og Rasmus Poul Johansen. A.I. har børnene: Maja, født d. 16.11.1970, og
Tanja, født d. 26.02.1973.
Han overtog ejendommen, der har været i slægtens eje i 3 generationer, d. 02.05.1967
efter sin far.
Matr. nr. 52d m.fl. Ejendomsskyld 1.200.000. Grundskyld 172.600. Areal 16,2 ha., heraf
tilkøbt 8,9 ha.
Stuehuset er opført i 1919 og loftsværelserne blev ombygget i 1980, svinestalden er
opført i 1917 og blev i 1986 ombygget til klinik, farestald er opført i 1976 og
tilbygget i 1978, vognport er opført i 1917, hønsehus i 1950, maskinhus i 1965 og
gylletank i 1990. Besætningen består af 30 årssøer og der leveres 500 slagtesvin om
året. Planteproduktionens afgrøder er raps, hvede og byg. Der er 2 traktorer, 1/2
mejetærsker, plansilo og korntørreri med kold luft. Man benytter maskinstation til
gyllekørsel.
VASEGÅRDSVEJ 6, "VASAGAARD", AAKER, 3720 ÅKIRKEBY.
VILMER KOFOED-DAM, gårdejer, født d. 11.08.1934, søn af Gerda og Jens Peter
Kofoed-Dam, gift d. 07.04.1959 med Inger Jepsen, medhjælpende hustru, født d. 14.11.
1934, datter af Karen og Mads Jepsen. Parret har børnene: Ole, født d. 28.12.1960, og
Finn, født d. 20.07.1963.
V.K.D. driver lidt maskinstation fra gården, han var på Tune Landbrugsskole i 1957 og
overtog ejendommen d. 06.03.1959 efter Børge Jensen.
Matr. nr. 51a m.fl. Ejendomsskyld 1.650.000. Grundskyld 312.700. Areal 41,2 ha., heraf
tilkøbt 6 ha., af arealet udgør
4,9 ha. skov og å. Der er forpagtet 18,8 ha.
Stuehuset er opført i 1908, kvægstald i 1883, svinestald fra 1965 er tilbygget i 1980,
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stald og garage er opført i 1908, udhus i 1965, maskinhus i 1973 og gastæt silo i 1980.
Besætningen består af 40 årssøer og der leveres ca. 800 slagtesvin om året. 12 heste
er i pension. Planteproduktionens afgrøder er hvede, byg og raps. Der er 3 traktorer,
1 mejetærsker, tårnsilo og flisfyr.

VASEGÅRDSVEJ 10, "HJULMAGERGAARD", AAKER, 3720 ÅKIRKEBY.
VAGN RØMER HANSEN, gårdejer,
født d. 11.11.1926, søn af Esther
og Knud Hansen, gift d. 16.07.
1954 med Erna Kofod, medhjæl
pende hustru, født d. 27.11.1927,
datter af Esther og Hans Peter
Kofod.
E.H. har været på Haraidsborg
Husholdningsskole og Bornholms
Højskole. V.R.H. har været på GI. Lyngby Landbrugsskole i 1951. Han overtog ejen
dommen, der har været i slægtens eje i 3 generationer, i 1954 efter sin far.
Matr. nr. 93a. Ejendomsskyld 2.250.000. Grundskyld 423.800. Areal 43 ha., heraf til
købt 10 ha.
Stuehuset er opført i 1600'tallet og løbende moderniseret siden 1955, svinestald er op
ført i 1600-tallet, men siden ombygget til hønsehus, 2 hønsehuse er opført i 1962 og i
1969, kornlade i 1977, maskinhus i 1991 og foderhus i 1966. Besætningen består af
14.000 æglæggende høns og der leveres ca. 250 tons æg på årsbasis. Planteproduktio
nens afgrøder er raps, ærter, hvede og byg. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, rørvan
dingsanlæg, plansilo og korntørreri med varm og kold luft. Der er ansat 1 fast
medhjælper.
VELLENSBYVEJEN 1, "VELLENSBYGAARD" NYLARS, 3700 RØN
NE.
OLE SONNE, gårdejer, født d.
29.04.1934, søn af Dagny og
Thorvald Sonne, gift d. 30.12.1960
med Tove Hansen, født d. 11.03.
1939, datter af Inger og Gunnar
Hansen. Parret har børnene: Jyt
te, født d. 18.03.1962, Ingrid,
født d. 02.09.1965, og Torben,
født d. 08.06.1970.
O.S. var på Dalum Landbrugsskole i 1956/57. Han overtog ejendommen, der har været
i slægtens eje i 2 generationer, d. 30.12.1965 efter sin far.
Matr. nr. 16a m.fl. Ejendomsskyld 5.000.000. Grundskyld 1.138.200. Areal 130 ha.,
heraf tilkøbt 30 ha. i 1971 og der er 15 ha. med anden beplantning.
Stuehuset er opført i 1917 og pålagt nyt tag i 1976, kvægstald er opført i 1917 og om
bygget i 1947, i 1960 og i 1969 ombygget til grisestald, lade er opført i 1917, korn
magasin i 1973, maskinhuse er opført i 1967 og i 1978 samt kyllingehus i 1989. Drifts
formen er kyllinge produktion med en årlig leverance på 200.000 stk. Planteproduk
tionens afgrøder er hvede, rug, byg, raps, ærter, havre, kartofler og frøgræs. Der er 5
traktorer, 1 mejetærkser, markvandingsmaskine, rendegraver, kartoffeloptager og
-lægger, plansilo, korntørreri med kold og varm luft, flisfyr og sorteringsanlæg til
kartofler. Man benytter lidt maskinstation og der er ansat 1 medhjælper.
VELLENSBYVEJEN 5, "KJØLLERGAARD, NYLARS, 3700 RØNNE.
JANE OG SVEN SPARHOLT, gårdejere.
J.S. er født d. 29.07.1949. Hun er formand for Dansk Medicinsk Kontaktlinseforening.
S.S. er født d. 05.09.1950. Han er formand for Foreningen af Speciallæger på Born
holm. Parret er øjenlæger og blev gift d. 10.02.1979 og har børnene: Lars, født d.
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Ejendommen er overtaget d. 01.09.1986 efter Karen Margrethe Åbye Madsen.
Ejendomsskyld 560.000. Areal 0,75 ha.
Stuehuset er opført i 1800 og gennemgik restaurering i 1973. Man driver et beskedent
hønseri og sælger æg.

VELLENSBYVEJEN 8, 3700 RØNNE.
POUL OLSEN, gårdejer, omtales under Rønnevej 115.
VELLENSBYVEJEN 9, "TOPHJEM", NYLARS, 3700 RØNNE.
ESKILD BOHN HANSEN, født d. 20.11.1930, søn af Gerda og Thorvald Hansen, gift d.
07.10.1960 med Ruth Maegård, syerske, født d. 12.02.1941, datter af Bodil og H. E.
Maegård. Parret har børnene: Svend-Erik, født d. 17.03.1963, og Anne-Mari, født d.
13.01.1966.
E.B.H. var på Sydsjællands Landbrugsskole i 1954/55. Han overtog ejendommen, der
har været i slægtens eje i 2 generationer, d. 26.03.1960 efter sine forældre.
Matr. nr. 25a. Ejendomsskyld 1.150.000. Grundskyld 189.800. Areal 23,1 ha., heraf fra
solgt 1,2 ha. skov. Af arealet er der 1,1 ha. skov og 2 ha. eng.
Stuehuset er restaureret i 1980 og i 1985, kvægstald er opført i 1956, svinestalde i
1966 og i 1968 og maskinhuset i 1978. Besætningen består af 700 slagtesvin på års
basis, 12 årsammekøer og 3 ungdyr. Planteproduktionens afgrøder er raps, hvede og
vinter- og vårbyg. Der er 2 traktorer, brændefyr og oliefyr. Man benytter maskin
station.

VELLENSBYVEJEN 10, "DAMMEGAARD", NYLARS, 3700 RØN
NE.
EDVARD HANSEN, gårdejer,
født d. 03.08.1941, søn af Bodil
og Axel Hansen, gift d. 30.09.1972
med Inger Marie Hansen, syge
hjælper, født d. 24.07.1942, dat
ter af Agens og Ejnar Hansen.
Parret har børnene: Gitte født d.
11.09.1980 og Jens Martin født
d. 31.05.1984.
E.H. er landbrugsleder for Broholm A/S og i bestyrelsen for B.A.F., han var på Lade
lund Landbrugsskole i 1963 og på Fjerkræskolen i 1965. Ejendommen, der har været i
slægtens eje i 2 generationer, blev overtaget d. 01.07.1968 efter hans far.
Matr. nr. 21a m.fl. Ejendomsskyld 2.200.000. Grundværdi 319.200. Areal 31,1 ha., her
af tilkøbt 3,9 ha. og der er 4 ha. skov og eng. Al jorden er bortforpagte! til Broholm
Kompagniet A/S med hvem gården samdrives.
Stuehuset er opført i 1840 og blev gennemrestaureret i 1970, 2 fjerkræsstalde er op
ført i 1966 og i 1969, lade er opført i 1978, maskinhus i 1988 og gylletank i 1976.
Besætningen består af 23.000 høns og der leveres ca. 4,5 tons om året. Planteproduk
tionens afgrøder er hvede, byg og raps. Der er 1 traktor på gården.
VELLENSBYVEJEN 48, "RING
VANG", VESTERMARIE, 3700
RØNNE.
FLEMMING JOHANSEN, gårdejer,
født d. 25.01.1937, søn af Helga
og Holger Johansen, gift d. 13.
06.1959 med Tove Rita Ipsen,
rengøringsassistent, født d. 09.
04.1942, datter af Olga og Hans
Ove Ipsen. Parret har børnene:
Stig, født d. 01.07.1959, Per,
født d. 28.08.1962, Anette, født
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d. 13.03.1972, og Helle, født d. 23.03.1976.
F.J. overtog ejendommen d. 15.04.1968 efter Viola Nielsen.
Matr. nr. 155a. Ejendomsskyld 550.000. Grundskyld 36.400. Areal 4,7329 ha. Der er
tilforpagtet 2,2 ha.
Stuehuset er opført i 1915 og løbende vedligeholdt, svinestald er opført i 1978, lade i
1790 og maskinhus i 1980. Besætningen består af 2 årssøer, 1 orne og der leveres ca.
50 slagtesvin om året, desuden er der 2 gylter. Planteproduktionens afgrøder er
vårbyg. Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker.
VESTERMARIEVEJ 4, "RINGEBYGAARD", RINGEBY, 3700 RØN
NE.
JOHAN SØRENSEN, gårdejer,
født d. 15.01.1944, søn af Judith
og Hans Jacob Sørensen, gift d.
22. 07.1967 med Agnete Kofoed
Jacobsen, husholdningslærer, født
d. 22.07.1944, datter af Edith og
Anker Kofoed Jacobsen. Parret
har børnene: Martin, født d. 17.
07.1969, og Marina, født d. 05.
05.1972.
J.S. er bestyrelsesmedlem i Landboforeningen og han var på Lyngby Landbrugsskole i
1965/66. Han overtog ejendommen, der har været i slægtens eje i 4 generationer, d.
01.05.1971 efter sin far.
Matr. nr. 42a m.fl. Ejendomsskyld 2.200.000. Grundskyld 579.700. Areal 66,3 ha., heraf
tilkøbt 30 ha. og der er 3 ha. med anden beplantning. Der er tilforpagtet 20 ha.
Stuehuset er opført ca. 1790 og løbende vedligeholdt, sidste restaurering var i 1974,
kvægstald, svinestald og lader er genopført i 1959 efter brand, kostald er ombygget til
svin i 1980 og maskinhuset er opført i 1972. Besætningen består af 2.000 slagtesvin på
årsbasis og der er produktion af æg til udrugning på grundlag af 6.500 avlshøns. Plante
produktionens afgrøder er hvede, vinter- og vårbyg, raps, ærter og frø. Der er 3 trak
torer, 1 mejetærsker, plansilo, korntørreri med varm og kold luft samt halmfyr. Man
benytter lidt maskinstation og der er ansat 1 medhjælper.
VESTERMARIEVEJ 50, "VESTERGAARD", VESTERMARIE, 3700
RØNNE.
MOGENS CORDUA, gårdejer,
født d. 23.08.1942, søn af Ellen
og Frede Cordua, gift d. 07.06.1966
med Ingelise Pedersen, kontoras
sistent, født d. 02.08.1945, dat
ter af Helga og Henry Pedersen.
Parret har børnene: Sanne, født
d. 23.07.1967 og Kim, født d.
28.04.1972.
M.C. er postbud. Han overtog ejendommen, der har været i slægtens eje i 6 genera
tioner, d. 01.07.1977 efter sin far.
Matr. nr. 82a m.fl. Ejendomsskyld 1.840.000. Grundskyld 534.000. Areal 49 ha., heraf
frasolgt 9 ha. og der er 4,5 ha. skov og eng. Der er forpagtet 1,8 ha.
Stuehuset er opført i 1840 og løbende restaureret, kvægstald er opført i 1857 og mo
derniseret i 1914, svinestald er opført i 1857, lade i 1877 og maskinhus i 1978.
Driftsformen er planteavl med afgrøder af vårbyg, hvede, rajgræs og raps. Der er 2
traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, korntørreri med varm og kold luft samt halmfyr.
Man benytter lidt maskinstation.
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ÅKIRKEBY.
KIRSTEN OLSEN, gårdejer, født
d. 08.04.1937, datter af Else og
Otto Folkmann.
K.O. har børnene: Henning, født
d. 19.11.1961 og Marianne, født
d. 31.12.1962.
Hun er tilskærer og overtog ejen
dommen d. 01.04.1971 efter
Funck Hansen.
Matr. nr. 114a m.fl. Ejendomsskyld 480.000. Grundskyld 116.700. Areal 13,7 ha.
Besætningen består af 8 årssøer, der leveres ca. 125 slagtesvin om året. Planteproduk
tionens afgrøder er byg, hvede og raps. Der er 1 traktor, man benytter maskinstation.

VESTERMARIEVEJ 67, "VESTERTOFT", VESTERMARIE, 3700
RØNNE.
KJELD PEDERSEN, gårdejer,
født d. 23.03.1950, søn af Hen
ning Pedersen, gift d. 19.03.1977
med Elna Sørensen, født d.
14.06.1957 datter af Aage Sørensen,
kantinearbejder. Parret har bør
nene: Jan, født d. 10.01.1977, og
Tommy, født d. 29.04.1985.
K.P. er omsorgsmedhjælper og
kasserer for Vestlandets Hus
mandsforening. Han overtog ejendommen d. 01.08.1983 efter Gudmund Engel.
Matr. nr. 82n og 82g. Ejendomsskyld 680.000. Grundskyld 111.300. Areal 15,3 ha., her
af 3,6 ha. med anden beplantning. Der er tilforpagtet 4,1 ha.
Stuehuset er opført i 1877, kvægstald i 1905 denne blev ombygget til svinestald i
1973, svinestald er opført i 1905 men blev ombygget efter brand i 1976, hønsehus og
garage er opført i 1963, lade i 1976 og 2 maskinhuse i 1969 og i 1988. Besætningen
består af 7 årssøer, der sælges 70 smågrise og leveres 70 slagtesvin om året. Plante
produktionens afgrøder er hvede, byg og raps. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker og
gravemaskine.

VESTERMARIEVEJ 73, "DUELYK
KE", VESTERMARIE, 3720 ÅKIR
KEBY.
ARNE VANDAL HANSEN, gård
ejer, født d. 16.01.1922, søn af
Hansigne Eleonora og Mathias
Hansen, gift d. 16.03.1963 med
Tove Dahl, rengøringsassistent,
født d. 21.12.1940, datter af Hil
da og Aksel Dahl. Parret har bør
nene: Klaus, født d. 04.11.1960,
Kjeld Ivan, født d. 21.08.1963, og
Kurt, født d. 14.09.1969.
A.V.H. overtog ejendommen d. 01.01.1956 efter sin far.
Matr. nr. 114g. Ejendomsskyld 870.000. Grundskyld 165.300. Areal 19,1 ha., heraf 1
ha. krat og skov.
Stuehuset er opført i 1756, i 1950 gennemgik det total renovering og herefter er det
løbende restaureret, kvægstald er opført i 1884 moderniseret i 1970, lade er opført i
1884 og maskinhus i 1986. Besætningen består af 12 årskøer og 25 ungdyr af racen
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er raps, hvede, roer og byg. Der er 1 traktor på gården, hvor der spand malkes. Man
benytter maskinstation i høst.

VESTERMARIEVEJ 75, "DALSHØJ",
VESTERMARIE, 3720 ÅKIRKEBY.
POUL MUNK, gårdejer, født d.
05.06.1938, søn af Anna og Niels
Munk, gift d. 20.11. 1971 med
Birgit Krag, medhjælpende hustru,
født d. 14.03.1940, datter af Dag
ny og Aksel Krag. Parret har
børnene: Erik, født d. 10.09.1973,
Karsten, født d. 07.09.1975, og
Anni, født d. 10.10.1978.
P.M. var på Haslev Landbrugs
skole i 1966/67. Han overtog ejendommen, der har været i slægtens eje i 4 generatio
ner, i 1974 efter sin svigerfar.
Matr. nr. 18e m.fl. Ejendomsskyld 840.000. Grundskyld 125.500. Areal 14,7 ha., heraf
tilkøbt 5,5 ha. i 1976. Der er forpagtet 9,4 ha.
Stuehuset er opført i 1800-tallet og løbende restaureret siden 1950, kvægstald er
opført i 1956, svinestald i 1956 denne blev ombygget til kalvestald i 1978, ny svine
stald er opført i 1981, maskinhus i 1986 og foderhus i 1978. Besætningen består af 15
årskøer, 6 ungdyr og 10 slagtekalve samt 8 årssøer, hvorfra der leveres 160 slagtesvin
om året. Planteproduktionens afgrøder er roer, græs, byg og hvede. Der er 2 trak
torer, 1 mejetærsker og rørmalkningsanlæg. Man benytter lidt maskinstation.

VESTERMARIEVEJ 86, "TVILLINGSGAARD", VESTERMARIE,
3720 ÅKIRKEBY.
BJARNE ROHMANN LARSEN,
gårdejer, omtales under Rønne
vej 50, 3720 Åkirkeby.
B.R.L. overtog ejendommen i
1988 efter G. Michaelsen.
Matr.nr. 11a. Ejendomsskyld
1.250.000. Areal 36 ha., heraf
tilkøbt 11 ha.
Stuehuset og svinestald er opført
i 1870 og løbende restaureret. Besætningen består af slagtesvin med en leverance på
på ca. 1.200 stk. årligt. Der er 2 traktorer og fodringsanlæg.
VESTERMARIEVEJ 89, "MYREBYGAARD", VESTERMARIE, 3720
ÅKIRKEBY.
HENNING ANDREAS KRISTOFFERSEN, gårdejer, født d. 15.07.
1940, søn af Gudrun og Georg
Kristoffersen, gift d. 04.04.1964
med Elisabeth Muller, medhjæl
pende hustru, født d. 18.04.1937,
datter af Esther og Villy Muller.
Parret har børnene: Bente, født
d. 06.09.1964, Elsebeth, født d.

12.07.1966, og Poul Erik, født d. 07.12.1970.
H.A.K. overtog ejendommen, der har været i slægtens eje i 3 generationer, i 1972
efter Johannes Madsen.
Matr. nr. 76a. Ejendomsskyld 1.150.000. Grundskyld 190.300. Areal 20 ha., heraf 2 ha.
skov.
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ombygget i 1972, kalvestald er opført i 1980, lade i 1800, maskinhus i 1978 og gylle
tank i 1988. Besætningen består af 39 årskøer, 51 ungdyr og 20 slagtekalve af racen
RDM og SDM. Planteproduktionens afgrøder er roer, græs, hvede og byg. Der er 3
traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo, korntørreri med varm og kold luft, halmfyr til alm.
baller og rørmalkningsanlæg. Man benytter lidt maskinstation.
Ud over denne gård ejes og drives "Kjærhøj", Vestermarievej 77, 3720 Åkirkeby.
Matr. nr. 176a m.fl. Ejendomsskyld 620.000. Grundskyld 129.500. Areal 17,5 ha.
VESTERMARIEVEJ 91, "MYREBYGAARD", VESTERMARIE, 3720
ÅKIRKEBY.
HELEN BENONE THØGERSEN,
født d. 02.01.1941, datter af Hedwieg Benone og Jørgen Thøgersen. H.B.T. har børnene: Michael,
født d. 14.09.1959, Anette, født
d. 31.10.1960, Thomas, født d.
24. 11.1962, Ulrik, født d.
19.07.1964, Cleo, født d. 01.11.1970,
og Ditte, født d. 27.07.
Hun overtog ejendommen d. 01.02.1989 efter Hans Kurt Hansen.
Matr. nr. 77d m.fl. Ejendomsskyld 680.000. Grundskyld 24.700. Areal 3,5 ha. Al jorden
er braklagt og lejet ud til jagt.
Stuehuset er opført i 1822, kvægstald, hønsehus, 2 svinestalde og garage i 1932 og
lade i 1911. Besætningen består af 5 gæs og 2 høns. Der er tårnsiloer på gården.

ØLENEVEJEN 10, "FREMTIDSHAAB", 3720 ÅKIRKEBY.
ERIK THORSEN, gårdejer, omtales under Ølenevejen 28.
E.T. overtog denne ejendom i 1984 efter Carl Gunnar Hågensen.
Matr. nr. 100 m.fl. Ejendomsskyld 550.000. Grundskyld 122.200. Areal 18,9 ha., heraf
2 ha. med lyng og sten.
Stuehuset er opført i 1890, kvægstald i 1910, 2 avlsbygninger i 1940 og i 1950, lade i
1955 og maskinhus i 1960. Der er plansilo samt korntørreri med kold luft.
ØLENEVEJEN 22, "ØVANGSMINDE", PEDERSKER, 3720 ÅKIR
KEBY.
HENNING NEXØ, gårdejer, født
d. 28.05.1928, søn af Petra og
Hans Nexø, gift d. 04.07.1956
med Erna Madvig, født d. 03.02.
1931, datter af Anine og Kristi
an Madvig. Parret har børnene:
Helen, født d. 06.05.1957, Lilian,
født d. 29.06.1958, Flemming,
født d. 04.03.1960 og Birgitte,
født d. 24.05.1963.
H.N. har været på Højskole og har taget kontrolassistent uddannelse. Han overtog
ejendommen d. 20.06.1956 efter sin far.
Ejendomsskyld 490.000. Areal 11,2 ha, heraf 2,2 ha. skov og stenløkke.
Stuehuset er opført ca. 1880 og gennemgik delvis restaurering i 1971/75, udlænger er
opført samme tid og løbende vedligeholdt. Besætningen er hobbydyr og afgrøderne
bliver solgt. Der er 1 traktor og man benytter maskinstation.
ØLENEVEJEN 28, "ENGEGAARD", PEDERSKER, 3720 ÅKIRKEBY.
ERIK THORSEN, gårdejer, født d. 03.06.1940, søn af Edith og Christian Thorsen, gift
d. 02.10.1974 med Inger Marie Ipsen, medhjælpende hustru, født d. 28.09.1940, datter
af Magda og Knud Ipsen. Parret har børnene: Jess, født d. 10.04.1966, og Peter, født
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d. 02.06.1974.
E.T. var på Ladelund Landbrugsskole i 1963. Han overtog ejendommen d. 10.03.1964
efter Nielsen.
Matr. nr. 47a m.fl. Ejendomsskyld 1.580.000. Grundskyld 356.300. Areal 45,6 ha., heraf
tilkøbt 25,6 ha. og der er 1 ha. skov. Der er tilforpagtet 38,8 ha.
Stuehuset er opført i 1920 og løbende vedligeholdt, kvægstald er opført i 1900 og blev
udvidet i 1984, 2 svinestalde er opført i 1965 og i 1974, kornbygning, i 1900, lade i
1949, maskinhus i 1979 og gylletank i 1987. Besætningen består af 40 årskøer, 40
ungdyr og 35 slagtekalve af racen RDM, SDM og Jersey, der må leveres 225.000 kg
mælk med en fedtbrocent på 4,80 om året, desuden er der svineproduktion med en
leverance af 1.200 slagtesvin om året. Planteproduktionens afgrøder er roer, græs,
byg, raps og hvede. Der er 5 traktorer, 1 mejetærsker, presser, tårnsilo, korntørreri
med varm og kold luft, halmfyr til alm. baller og rørmalkningsanlæg. Gården beskæf
tiger 2 medhjælpere.
Ud over denne gård ejes og drives "Fremtidshaab", Ølenevejen 10, 3720 Åkirkeby.
ØLENEVEJEN 36, "SLETTEGAARD", 3720 ÅKIRKEBY.
STEFFEN MUNCH, gårdejer, født d. 25.10.1961, søn af H. C. Munch.
S.M. overtog ejendommen d. 01.05.1991 efter Viggo Kofod.
Matr. nr. 29a. Ejendomsskyld 1.600.000. Grundskyld 310.000. Areal 30,9 ha., heraf
tilkøbt 2,8 ha. Der er forpagtet 4 ha.
Driftsformen er slagtesvineproduktion. Salgsafgrøden består af raps. Der er 2 trak
torer, 1 mejetærsker, gylletank og opbevaring for 1.200 tdr. korn.
ØLENEVEJEN 37, "KNUDSENSMINDE", PEDERSKER, 3720
ÅKIRKEBY.
KNUD HANSEN VOMB, gårdejer,
født d. 23.10.1938, søn af Elisa
beth og Åge Vomb, gift d. 19.11.
1966 med Gunvor Hågensen, født
d. 29.10.1948, datter af Ester og
Jens Peter Hågensen. Parret har
børnene: Liselotte, født d. 12.01.
1967 og Jørn-Erik, født d. 27.05.
1969.
K.H. overtog ejendommen, der har været i slægtens eje siden 1911, d. 01.09.1977
efter sine svigerforældre.
Areal 2,8 ha.
Stuehuset er opført i 1880 og gennemgik restaurering i 1978 og lade er opført i 1881.
Der er 10-20 høns på gården og 1 traktor.

ØLENEVEJEN 43, "LYNGGAARD",
PEDERSKER, 3720 ÅKIRKEBY.
SVEND DIDERIKSEN, gårdejer,
født d. 15.02.1926, søn af Karo
line Marie og Aksel Dideriksen,
gift d. 05.11.1949 med Hanne
Marie Ekknud, medhjælpende hu
stru, født d. 08.07.1928, datter
af Else og Niels Ekknud. Parret
har børnene: Annett Marie, født
d. 22.09.1950, Lene Marie, født
d. 22.04.1954, Ida Pernille, født
d. 30.03.1958, og Eva Christina, født d. 04.01.1969.
H.M.D. er i Åkirkeby Kommunalbestyrelse.
S.D. var på Haderslev Landbrugsskole i 1946/47. Han overtog ejendommen, der har
været i slægtens eje i 2 generationer, d. 01.10.1955 efter sin far.
Matr. nr. 30a m.fl. Ejendomsskyld 1.300.000. Grundskyld 199.600. Areal 34,2 ha., heraf
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ha. Stuehuset er opført i 1790 og løbende vedligeholdt, farestald er opført i 1972,
fedestald i 1979, goldstald og smågrisestald i 1922, farestald i 1790, garage, fyrrerum
og værksted i 1790 og maskinhus i 1975. Besætningen består af 60 årssøer og på års
basis sælges 1.000 smågrise og 200 slagtesvin. Planteproduktionens afgrøder er raps,
byg og hvede. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, korntørreri med varm og
kold luft samt flisfyr. Man benytter maskinstation.

ØSTRE SØMARKSVEJ 3, "SME
DEVANG", PEDERSKER, 3720
ÅKIRKEBY.
ARNE NIELSEN, gårdejer, født
d. 31.12.1922, søn af Marie Eli
sabet og Valdemar Andr. Nielsen,
gift d. 22.12.1945 med Magda
Elisabet Holm, husmor, datter af
Elinor og Andreas Holm. Parret
har børnene: Poul, født d. 30.12.
1946, John, født d. 07.05.1949,
Kurt, født d. 08.02.1954, død d.
22.10.1973, Peer, født d. 24.10. 1955, Kate, født d. 22.12.1962 og Anlizette Majbridt,
født d. 26.08.1963.
A.N. er rugeriejer og var på Lyngby Landbrugsskole i 1944/45. Han er formand for
Bornholms Fjerkræavlere, i bestyrelsen for Danmarks Kyllingeproduktionsforening og
formand for Pedersker Brugsforening. Ejendommen blev overtaget d. 15.04.1949.
Ejendomsskyld 850.000. Areal 1,56 ha.
Stuehuset er restaureret i 1985 og der er sostald, smågrisestald og maskinhus. Besæt
ningen består af 55 årssøer og der sælges 1.050 smågrise om året. Der er rugeri af
kyllinger og der udruges ca. 1.800.000 kyllinger om året. A.N. ejer "Kannikely" i
Bodilsker og her sker opfedning af ca. 300.000 slagtekyllinger.
Der er forpagtning af "Køllergaard" i Pedersker.
ÅRSBALLEVEJ 117, "AABO", VE
STERMARIE, 3700 RØNNE.
HULDA TRANBERG, gårdejer,
født d. 06.07.1921, datter af
Hulda og Hans Peter Bistrup,
gift d. 01.03.1943 med Villy
Tranberg, født d. 01.06.1917,
død d. 02.02.1991, søn af Marie
og Peter Tranberg. Parret har
børnene: Albin, født d. 21.11.1943,
Normi, født d. 11.07.1944, Lilli
an, født d. 15.11.1948, Eva Lis,
født d. 26.07.1952, og Hans Villy, født d. 29.10.1958.
H.T. overtog ejendommen d. 01.03.1949 efter Jens Hansen.
Matr. nr. 89c. Ejendomsskyld 380.000. Grundskyld 26.800. Areal 3 ha. Der er bortforpagtet 1,5 ha.
Stuehuset er opført i 1908 og løbende vedligeholdt, kvægstald er opført i 1950'erne,
hønsehus i 1949 og lade i 1952. Besætningen består af 2 årsammekøer, 2 ungdyr, 2
slagtekalve, 1 ungtyr, 45 duer og 50 høns. Planteproduktionens afgrøder er kartofler
og byg. Der er 1 traktor og tårnsilo.
ÅRSBALLEVEJ 119, "FRIGAARD", VESTERMARIE, 3700 RØNNE.
ARNE WESTH, gårdejer, født d. 01.01.1951, søn af Dagmar og Gunnar Westh, gift d.
31.05.1980 med Grethe Duus Nielsen, bankassistent, født d. 01.11.1956, datter af Lis
og Werner Nielsen. Parret har børnene: Kasper født d. 31.03.1981 og Karina født d.
11.10.1982.

Arne Westh er reg. revisor og er
ansat som revisor for Bornholms
Landbrugsforening. Han tog grund
skolen på Tune Landbrugsskole i
1967, grønt bevis på Vejlby Land
brugsskole i 1972/73 og senere
den Landbrugs Tekniske uddannel
se på samme skole. Han overtog
ejendommen, der har været i
slægtens eje i 2 generationer, d.
15.08.1980 efter sin far.
Matr. nr. 89a Vestermarie, 57f
Vestermarie og 8f Klemensker. Ejendomsskyld 3.600.000. Grundskyld 640.000. Areal
167 ha., heraf tilkøbt 128,2 ha. Af arealet er der 5,5 ha. fredskov.
Stuehuset er opført ca. 1850, det blev restaureret i 1959 og er løbende restaureret
siden, kvægstald er opført i 1927 men blev ændret til slagtesvin i 1977, svinestald er
opført i 1927 og ændret i 1981 til slagtesvin, lade er opført i 1927 og ombygget til
planlager i 1982, maskinhus er opført i 1977 og er tilbygget i 1984, gylletank er
opført i 1988 og gastæt silo i 1990. Svineproduktionen leverer ca. 1.400 slagtesvin
årligt. Planteproduktionens afgrøder er raps, hvede, byg, lucerne og ærter. Der er 5
traktorer, 1 mejetærsker, 1 rendegraver, selvkørende skårlægger, Combisæt, plan- og
tårnsilo, korntørreri med varm og kold luft og halmfyr til baller og træ. 1 skoledreng
er medhjælper. Ud over denne gård ejes og drives "Bjerget", Årsballevej 124, Rønne.
"Lundsgaard", Lundsgårdsvej 3, Årsballe, 3700 Rønne. Matr. nr. 81a. samt "Pilegaard",
Årsballevej 121, Årsballe, 3700 Rønne. Matr. nr. 57a. og "Bækkegaard", Bedegadevej
9, 3782 Klemensker. Matr. nr. 25a m.fl. er alle lagt ind under "Frigaard" i 1991.

ÅRSBALLEVEJ 124, "BJERGET", 3700 RØNNE.
ARNE WESTH, gårdejer, omtales under Årsballevej 119.
A.W. overtog ejendommen d. 03.04.1991 efter Richard og Orla Sode.
Matr. nr. 53 Vestermarie. Ejendomsskyld 1.650.000. Grundskyld 356.800. Areal 48,6
ha., heraf 8,5 ha. fredskov.
Lade, kvægstald og svinestald er opført i 1928 og alle bygningerne blev ændret til
soproduktion i 1971 sammen med nyopført farestald.
ÅRSBALLEVEJ 128, "PLOMMEGAARD", VESTERMARIE, 3700
RØNNE.
POUL ANKER SONNE, gårdejer,
født d. 08.02.1961, søn af Edith
Otine Kirstine og Hans Otto Her
man Dahl Sonne, gift d. 28.04.1990
med Inger Møller Rasmussen,
medhjælpende hustru, født d. 08.
01.1966, datter af Birgit Kristine
og Henry Møller Rasmussen. Par
ret har datteren Dorthe Kristi
ne, født d. 06.02.1990.
P.A.S. arbejder på B.H.A., han var på Kohave Landbrugsskole i 1979 og på Lyngby
Landbrugsskole i 1982/82. Han overtog ejendommen, der har været i slægtens eje i 4
generationer, d. 15.03.1990 efter sine forældr.
Matr. nr. 54. Ejendomsskyld 820.000. Grundskyld 149.300. Areal 18,2 ha., heraf 1,7 ha.
skov. Der er tilforpagtet 2,8 ha.
Stuehuset er opført i 1900 og løbende vedligeholdt, svinestalde er opført i 1898 og i
1912, værksted og garage i 1827, lade i 1912 og maskinhus i 1991. Besætningen består
af 30 årssøer og der leveres 600 slagtesvin om året, 3 årsammekøer, 2 ungdyr og 1
slagtekalv. Planteproduktionens afgrøder er raps, byg og hvede. Der er 3 traktorer, 1
mejetærsker, svinglæsser, plan- og 2 tårnsiloer og korntørreri med varm og kold luft.
Man benytter lidt maskinstation.

-288ÅRSBALLEVEJ 130, "NØRREGAARD", VESTERMARIE, 3700
RØNNE.
KNUD GUNNAR DAHL, gårdejer,
født d. 25.12.1958, søn af Elise
og Jørgen C. Dahl.
K.G.D. tog grundskolen på Koha
ve Landbrugsskole i 1979 og var
senere på Lyngby Landbrugsskole
i 1980/81. Han overtog ejendom
men, der har været i slægtens
eje i 3 generationer, d. 01.01.1986
efter sin far.
Matr. nr. 55a m.fl. Ejendomsskyld 1.500.000. Grundskyld 265.200. Areal 36,6 ha., heraf
6 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1923 og løbende restaureret siden 1986, kvægstald er opført i
1983, kostald i 1954 denne blev ombygget til kalvestald i 1984, svinestald og heste
stald er opført i 1900 og blev ombygget til halmlade i 1986, værksted og bilgarage er
opført i 1900-tallet, lade i 1983 og maskinhus i 1972. Besætningen består af 40
årskøer, 45 ungdyr og 20 slagtekalve af racen RDM, der må leveres 233.000 kg. mælk
om året med en fedtprocent på 4,14. Planteproduktionens afgrøder er roer, hvede, byg
og græs. Der er 3 traktorer, tårnsilo, korntørreri med varm og kold luft samt rørmalk
ningsanlæg og genvinding på køletank til varm vand til staldbrug. Man benytter lidt
maskinstation.
ÅRSBALLEVEJ 133, "NYDAL",
VESTERMARIE, 3700 RØNNE.
ANDREAS ANDERSEN HJORTH,
gårdejer, født d. 15.06.1938, søn
af Anna Johanne Marie og Valde
mar Hjorth, gift d. 24.03.1962
med Dorris Olivia Nielsen, med
hjælpende hustru, født d. 13.08.
1938, datter af Hedvig Margre
the og Albert Chr. Nielsen. Par
ret har børnene: Helen Margre
the, født d. 04.07.1963, Bente
Elisabeth, født d. 13.04.1965, Berit Pernille, født d. 29.12.1967, og Fini Andreas, født
d. 02.11.1974.
A.A.H. var på Hammerum Landbrugsskole i 1953/54. Han overtog ejendommen d.
01.08.1957 efter sin far.
Matr. nr. 62b m.fl. Ejendomsskyld 590.000. Grundskyld 91.300. Areal 11 ha. Der er
tilforpagtet 2,8 ha.
Stuehuset er opført i 1777 og løbende vedligeholdt, kvægstald er opført i 1777, i 1965
blev der tilbygget og i 1978 blev stalden ombygget til svin, svinestald er opført i
1777, laden samme år, denne blev tilbygget i 1954 og maskinhus er opført i 1976. Be
sætningen består af 14 årssøer og der leveres 250 slagtesvin om året. Planteproduk
tionens afgrøder er raps, hvede, byg og frøgræs. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og
korntørreri med kold luft. Maskinstation benyttes til lidt af markarbejdet.
ÅRSBALLEVEJ 137, "HØJVANG", VESTERMARIE, 3700 RØNNE.
HENRIK HOLM, gårdejer, født d. 11.12.1965, søn af Birthe og Mogens Holm, gift d.
14.07.1988 med Bettine Borregaard, sygeplejerske, født d. 14.09.1965, datter af
Kirsten og Jens Borregaard.
H.H. tog grundskolen på Kongensgaards Landbrugsskole i 1984 og i 1987 tog han drifts
leder uddannelsen på Høng Landbrugsskole. Han overtog ejendommen, der har været i
slægtens eje i 3 generationer, d. 14.11.1989 efter sin mor.
Ejendomsskyld 2.200.000. Grundskyld 325.600. Areal 39 ha.
Stuehuset er opført i 1900 og der er tilbygget i 1976, løbeafdeling, slagtesvinestald,

-289svinestald, garage, fyrrum og farestald er opført i 1900, fedestald i 1972, farestald i
1976, drægtighedsstald i 1972, klimastald i 1990, maskinhuse i 1948 og i 1976 samt
gylletank i 1990. Besætningen består af 172 årssøer og der sælges 3.000 smågrise og
leveres 200/300 slagtesvin om året. Planteproduktionens afgrøder er raps, hvede og
byg. Der er 2 traktorer, tårnsilo, korntørreri med kold og varm luft samt udmugnings
anlæg. Man benytter lidt maskinstation og der er ansat 1 medhjælper samt lidt hjælp
fra skoledreng.

ÅRSBALLEVEJ 148, "SOLVANG", VESTERMARIE, 3700 RØNNE.
VILLY BECH, gårdejer, født d. 07.12.1934, søn af Anne og Knud Bech, gift d. 24.11.
1957 med Inger Espersen, kontorassistent, født d. 24.04.1932, datter af Gunhild og
Louis Espersen. Parret har børnene: Verner, født d. 05.12.1958, Bjarne, født d. 15.02.
1960 og Karin, født d. 07.07.1963.
V.B. overtog ejendommen d. 01.03.1964 efter S. Munch.
Matr. nr. 62h. Ejendomsskyld 460.000. Grundskyld 47.500. Areal 6 ha., heraf 0,2 ha.
eng.
Stuehuset er opført i 1924 og løbende vedligeholdt, hestestald og lade er opført i 1924
og garage og værksted i 1942. Besætningen består af 3 heste. Planteproduktionens
afgrøder er hvede og raps. Der er 1 traktor på gården og man benytter maskinstation.
ÅRSBALLEVEJ 152, "LETHOLMSGAARD", 3700 RØNNE.
JENS KOFOED, gårdejer, omtales under Tingstedvejen 9, 3700, Rønne.

TILFØJELSE TIL ÅKIRKEBY KOMMUNE,
INDGÅET EFTER REDAKTIONENS SLUTNING.
ÅRSBALLEVEJ 144, "GODTHÅB",
ÅRSBALLE, 3700 RØNNE.
JENS OVE HOLM, kommuneassi
stent, født d. 12.03.1957, søn af
Birgit og Knud Ove Holm, gift d.
16.03.1985 med Lene Margrethe
Bech, født d. 30.04.1958, datter
af Gunhild Olive og Gunnnar Jo
hannes Bech.
Parret har børnene: Troels, født
d. 29.05.1986 og Jannik, født d.
29.09.1988.
L.M.H. er apoteksassistent.
J.O.H. overtog ejendommen d. 01.05.1983 efter Else og Anker Larsen. Areal 9,04 ha.
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Register for
ALLINGE-GUDH3EM KOMMUNE
Almindingensvej
Aspevej
Blåholtvej
Bobbevej
Bohnebakken
Borrelyngvej
Brommevej
Buskevej
Bølshavnvej
Dalegårdsvej
Dalslundevej
Dyndevej
Egeskovvej
Flæskedalsvej
Fåregårdsvej
Gadebyvej
Gamlevældevej
Glappevej
Godthåbsvej
Grammegårdsvej
Gudhjemvej
Havrehøjvej
Hedebo vej
Helligdomsvej
Hentregårdsvej
Heroldsvej
Hjortevej
Højagrevej
Jættebrovej
Kildegårdsvej
Kildevangsvej
Kirkebyvej
Kirkeskolevej
Kjeldsebyvej
Klemenskervej
Kobbevej
Lindeskovvej
Lindetsvej
Lindholmsvej
Louisenlundvej
Lyrsbyskov
Lyrsbyvej
Lærkegårdsvej
Lærkesøvej
Maglegårdsvej
Mortingevej
Myregårdsvej
Nybrovej
Nydamsvej
Oxholmvej
Præstegaden
Randkløvevej
Risenholmsvej
Risevej
Røbrovej
Rønnevej

5 7 101011 11 11 1415151616181921 22222527 27 28 30 3031 31 32 32343435353637 37394041 424243444446464848495051 51 51 5353555657-

7
9

11

14
15
16

18
19
21
25
26

28
30
31

32
34
35

36
37
39
40
41
42

43
44
46
48
49
50
51

53
55
56
57
59

Røvej
Salenevej
Saltunavej
Savmøllevej
Sigtevej
Skovsmindevej
Skrullevej
Spellingvej
Staggevej
Stangevej
Stavehøl
Stavsdalvej
Stenbakkevej
Stenløsevej
Studebyvej
Svanekevej
Vietsvej
Ølenevej
Åløsevej
Åsedamsvej

5961 61 62636464656565676871 72727376778082-

61

62
63
64
65
67
68
71
73
76
77
80
82
83
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HASLE KOMMUNE
Baggårdsvej
Bedegadevej
Bolbyvej
Borrelyngvej
Bregneshavevej
Brogårdsvej
Brødløsevej
Buldregårdsvej
Centralvej
Dalslundevej
Dammegårdsvej
Duebjergvej
Dyndegårdsvej
Egeskovvej
Eskevej
Fejlerevej
Fuglsangsvej
Grusvejen
Gøngeherred
Hallemarksvej
Hoglebjergvej
Jydegårdsvej
Kalløkkevej
Kantedamsvej
Karlsgårdsvej
Kirkebyen
Kirkebyvej
Kirkedalsvej
Kirkemarksvej
Kirkevej
Kleven
Knarregårdsvej
Kongensmark
Krashavevej
Kumlehøjvej
Kuregårdsvej
Kyndegårdsvej
Kærbyvej
Køllergårdsvej
Ladegårdsvej
Lundsgårdsvej
Mulebyvej
Mæbyvej
Nordre Lyngvej
Nydamsvej
Nørre Krak
Petersborgvej
Pluggegårdsvej
Rosendale vej
Sandershøjvej
Siggårdsvej
Simblegårdsvej
Simonsgårdsvej
Skarpeskadevej
Skelhøjvej
Skolevej

8585888992929292949494959596969697989899999999100100101101102104104105105106107107108109110110111112112112113115115115116116118118119120120122122-

88
89
92

94
95
96
97
98
99

100
101

102
104
105
106
107
108
109
110
111

113
115
116
118

119
120
122

123

Skrubbekrak
Skråvej
Splitgårdsvej
Strandvejen
Svalhøjvej
Søndre Lyngvej
Tassevej
Tornbyvej
Torpevej
Udmarksvej
Vang
Yppernemøllevej
Æggebjergvej
Åbyvej
Ågårdsvej
Årsballe By
Årsballevej

123123124125126126129130BI
BI132132133133134135135-

124
125
126

129
130
131
132

133
134
135

136
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NEXØ KOMMUNE

Bjerregårdsvejen
Brandsgårdsvejen
Bukkevadsvejen
Dalevejen
Degnebrovejen
Dueoddevej
Dyndebyvejen
Døvredalsvejen
Engegårdsvejen
Fårebrovejen
Gadebyvejen
Gadegårdsvejen
Gadevejen
Grånakkevej
Holsmyrevejen
Hovedgade
Højevejen
Hønselundsvejen
Ibskervej
Kannikegårdsvej
Kattesletsvejen
Klinteby Kirkevej
Klintebyvejen
Korshøj
Krakvej
Kærvej
Langedebyvejen
Lillehøj
Lisegårdsvejen
Lyngvejen
Mejerigaden
Mindebovej
Nordvangen
Nørregårdsvej
Oksemyrevejen
Paradisbakkevejen
Paradisvej
Pederskervejen
Plantagevej, Nexø
Plantagevej, Østermarie
Poulskervej
Rispebjergvejen
Rønne vej
Skolekrogen
Skolevejen
Skrokkegårdsvejen
Slamrebjergvej
Slettegårdsvejen
Sortehulsvej
Sprøjtevejen
Stensebyvejen
Storegade
Strandmarksvej
Søndre Landevej
Tangvej
Tjørnebyvejen

137137141 142143143145147147148150150150151 151 151152153153157157158159160160löl
löl 164164164165166167167167167170170173173176177178182182185188189191191192195195196197197-

141

143
145
147

148
149
151

152
153

156
158
159
160
161

163
165
166

170

173
176
177
178
182
185
188
189
190

192
195
196
197

198

Udegårdsvejen
Vangsbovej
Vestre Slamravej
Østermarievej
Årsdale Kirkevej
Årsdalevej
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Register for
Rønne Kommune
Almegårdsvej
Erlandsgårdsvej
H allebakken
Haslevej
Kanegårdsvej
Kærbyvej
Plantagevej
Smørjeppevej
Snorebakken
Stavelund
Sursænkevej
Torneværksvej
Tværvej
Åkirkebyvej

205205206207207207210210211211212213213213-

206
207
210
211
212
213

214
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Register for
ÅKIRKEBY KOMMUNE
Ahlegårdsvejen
Almindingsvej
Askeløkkevejen
Baunevej
Bialitevejen
Bjergbakkevejen
Blemmelyngvejen
Bodelyngsvejen
Bodernevej
Bolsterbjergvej
Bossevejen
Bukkevadsvejen
Bukkevejen
Bygaden
Dalegårdsvej
Duegårdsvejen
Ellebyvej
Elmevej
Engegårdsvejen
Fårebyvejen
Grammegårdsvej
Grødbyvejen
Gulbakkevejen
Hallegårdsvejen
Haregade
Hegnedevejen
Hovedgårdsvejen
Højlyngsvejen
K albyvejen
Kantedamsvejen
Kildesgårdsvejen
Kirkevej
Klintevej
Kongstubbevejen
Kratgårdsvejen
Kællingebyvejen
Kærgårdsvej
Limensgaden
LI. Myregårdsvej
Lykkesvej
Ndr. Smålyngsvej
Nexøvej
Pederskervejen
Præstegårdsvejen
R avnsgårdsve jen
Ringeby vejen
Rundlykkevejen
Rønnevej
Sandvejen
Sdr. Landevej
Siegårdsvejen
Sigtebrovejen
Sigtemøllevejen
Skovgårdsvejen
Skørrebrovejen
Smørengevejen

215215- 216
216- 217
217- 218
218218219219- 221
221- 222
223223- 224
224- 225
225- 226
226226226- 227
227- 228
228228- 229
229- 230
230- 231
231- 232
232232232- 233
233- 234
234234- 235
235- 236
236- 237
237237- 239
239239- 240
240240- 241
241 241- 243
243- 245
245- 246
246246- 247
247- 251
251251- 252
252- 253
253253- 258
258- 260
260- 267
267267267- 268
268- 269
269- 270
270- 272

Smålyngsvejen
Sorteengevejen
Sosevejen
Springbakkevejen
Strandvejen
Strøbyvej
Tingstedvejen
Trassevejen
Udmarksvejen
Varpeløkken
Vasegårdsvej
Vellensbyvejen
Vestermarievej
Ølenevej
Østre Sømarksvej
Årsballevej

272272273274275275275277277277278279281284286286-

273
274
275
277

278
279
281
284
286
289
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ALLINGE - GUDHJEM KOMMUNE.

Aftenly
Agerbygaard
Albuegaard
St. Almegaard
Alpero
Aspesgaard
Aspesgaard
Bakkegaard
Bakkegaard
St. Bakkegaard
Bakkely
Bakkely
Bakkely
Baunegaard
Birkesminde
Bjergegaard
Blaaholtgaard
Bobbegaard
Boesvang
Brikebo
Brogaard
Bruunsgaard
Brændegaard
Brøddegaard
Buskegaard
Buskesminde
Bækager
Bækkebo
Bækkegaard
Bøgelund
Bøgely
Baadstedgaard
Dalegaard
Dalshøj
Dammegaard
Damsminde
Degnelodden
Dyndegaard
Dækkegaard
Egelund
Egelyst
LI. Ellebygaard
Nr. Ellebygaard
St. Ellebygaard
Elledal
Elleløkke
Ellesgaard
Ellesvang
Enghave
Englyst
Flæskedal
Fløjlegaard
Fredensbo
Fredenslyst
Fredensminde

Se side
26
67
50
79
46
9
30
54
58
27
16
31
58
27
34
59
10
10
52
16
10
62
27
11
14
36
70
46
50
63
43
61
54
47
66
40
77
17
34
71
56
77
38
78
5
12
37
75
71
27
20
11
8
6
52

Frostegaard
Frydenlund
Gadebygaard
Gadegaard
Galleri Erik Bakke
Brændesmark
Gamlevældegaard
Gamlevældegaard
Gamlevældegaard
Gamlevældegaard
Sdr. Gildesbo
Gildesvang
Glasergaard
Granly
Gryet
Gryetsvang
Grønhøj
Grønvang
Gyldensgaard
Gyldensvang
Habrodam
Hallegaard
LI. Hallegaard
St. Hallegaard
St. Hallegaard
Halsegaard
Hedebo
Hedebo
Hedevang
Heslegaard
Hentregaard
Hjortegaard
Hjortegaard
Hjortvang
Holsegaard
Hullegaard
Højbo
Højvang
Højvang
Højvang
Jeftehjemmet
Jessegaard
Juelsminde
Karens Minde
Kirkebogaard
Kirkebogaard
Kirkebogaard
Ndr. Kirkebogaard
Kirkebygaard
Kjeldsebygaard
0. Kjeldsebygaard
Kjøllergaard
Kjøllergaard
Klippedal
Klippedam

Se side
50
8
22
29

76
22
23
23
24
45
45
51
52
62
25
72
19
75
75
72
29
10
16
21
36
30
72
7
82
31
22
33
44
13
22
38
7
20
53
51
79
77
69
21
49
76
57
36
39
39
45
60
18
18
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Gårdregister over
ALLINGE - GUDHJEM KOMMUNE.
Kløvegård
Knarregaard
Kofoedgaard
Kofoedsminde
Kofoedsminde
Kornvang
Krogegaard
Krogaard
Landlyst
Langemose
Langensgaard
Langensgaard
Lehnsbjerggaard
Lehnsgaard
Lendehus
Lillegaard
Lillevang
Lindehave
Lindehøj
Linderup
Lindesvang
Lindevang
Lindholm
Lindholmsgaard
Louisendal
Lousgaard
Lousgaard
Lousvang
Lundegaard
Lykkegaard
Lykkens Prøve
Lynggaard
Lynggaard
Lyngholt
Lyngtoft
Lyrsbygaard
Lyrsbyvang
LI. Lærkegaard
St. Lærkegard
Lærkeshøj
Løkkesvang
Mortingegaard
Munkegaard
Myrager
Myregaard
St. Myregaard
Møllevang
Nordhøj
Nordhøj
Nordvang
Nygaard
Nygaard
Nygaard
Nyholt
Nyvang

Se side
81
67
32
19
83
73
30
12
73
66
22
71
28
67
74
54
7
74
41
41
42
41
74
43
44
9
25
8
59
13
20
60
72
17
18
42
43
59
46
33
82
48
56
77
49
60
68
42
52
61
11
40
63
47
14

Nyvang
Nørregaard
Offergaard
Offergaard
Pihlsminde
Pilely
Pilevang
Pilevang
Pæregaard
Pæregård
Randkløvegaard
Randkløvegaard
St. Ravnsgaard
Risegaard
St. Risegaard
Risenholm
Risenhøj
Risenvang
Risenvang
Rodholmsgaard
Rosenborg
Rosenhøj
Rosenvang
Rævehøj
Raagelundsgaard
Salthøj
Sandegaard
Sandegaard
Siegaard
Sigtebæk
Sigtegård
Sjellegaard
Skadegaard
Skovby
Skovfryd
Skovfryd
Skovhave
Skovminde
Skovsholm
Skovshøj
Skovshøj
Skovsminde
Skovvang
Skovvang
Skrehallegaard
Skrullegard
Smedegaard
Smedegaard
Solborg
Solhjem
Soltofte
Solvang
Sortebjerg
Stormly
Stensvang

Se side
71
64
15
41
21
62
40
59
28
59
37
53
32
80
56
54
81
26
80
31
5
33
73
14
66
61
23
61
75
63
63
15
46
12
19
79
36
64
39
29
47
48
12
44
74
64
57
81
28
82
35
6
16
82
26
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Strandbygaard
Strandbygaard
Strandvang
Svejbjerg
Søborg
Søfryd
Søndergaard
Søvang
Thorkildsminde
Thorsminde
Toftegård
Tornborg
Tophjem
Tyskegaard
Ved Bækken
Vennersly
Vestergaard
Vestergaard
Vestervang
Vietsvang
Virkelyst
Virkelyst
Ypnastedgaard
Ødegaard
LI. Ølegaard
St. Ølegaard
Østergaard
Østervang
Aagaard
Aaløsegaard

24
24
48
35
34
53
49
47
38
70
65
29
26
57
35
65
5
68
17
68
69
78
15
76
78
30
55
15
32
55
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Aldersro
Almegaard
Almely
Askelund
Assergaard
Bagergåården
Baggaard
Sdr. Bedegadegaard
Sdr. Bedegadegaard
V. Bedegadegaard
0. Bedegadegaard
Birkely
Bjørnegård
Blykobbegård
Bodils Minde
Bolbygaard
Borndal
V. Borregaard
Brobækkegaard
Brogaard
Brogård
Brødløsegård
Brønhøj
Bukkegaard
Bækkedal
Bækkegård
Bækkelund
Bækkevang
Baasegaard
Dalegaard
Dalegaard
Dalshøj
Dalshøj
Dalshøj
Dalshøj
Dalshøj
LI. Dammegaard
St. Dammegaard
Damsminde
Duebjerggaard
Duebjerggaard
Dyndegaard
Egely
Egely
Engvang
Egevang
Fredenlyst
Fredly
Fredshvile
Frigaard
Friminde
Frigaard
Frily
Frydendal
Gadegaard

Se side
136
91
122
90
135
105
85
86
121
86
86
114
101
116
134
88
128
92
125
93
120
93
130
134
93
85
89
115
108
107
111
101
103
112
119
129
94
124
100
95
120
122
115
133
97
92
110
122
113
129
108
132
107
109
110

Gammeltoft
Gildesboet
Gothegaard
Granegaard
Grønbjergsminde
Haslegaard
Hintzegaard
Holmstrup
Holmegaard
V. Hullegaard
Højmark
St. Højvang
Oohnstrup
Julegaard
Oullebæk
Jydegaard
Kaggaard
Kannikegaard
Sdr. Kirkebogaard
Kirkelunde
Kjøllergaard
Kjøllergaard
Klippely
Kliveholt
LI. Knudegaard
St. Knudegaard
Kofoedsminde
Kongens Mark
LI. Krashave
Krogsholm
Krusegaard
Kuregaard
Kurvemøllen
Ladegaard
Landlyst
Landlyst
Landsminde
Langegaard
Lindholm
Lykkeborg
Lyngholt
Lyngtofte
Lysvang
Lærkelund
Maegaard
Marthas Minde
Munkegaard
Ndr. Mulebygaard
Sdr. Mulebygaard
Munkedal
Sdr. Muregaard
St. Muregaard
Myseregaard
Møllegaard
Møllegård

Se side
115
98
87
113
131
107
110
128
133
96
123
99
108
130
102
99
92
119
100
123
110
132
128
115
131
131
99
113
107
106
105
109
98
111
89
125
100
97
106
114
127
126
113
124
102
104
112
94
112
113
87
87
104
99
101
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Møllevang
Nordholt
Nybo
Nygaard
Nygård
Nyholm
Olsløkke
Petersborg
Piberegaard
0. Pilegaard
Pluggegaard
Radholm
Riisbygaard
Risbyvang
Risegaard
Risegaard
Risenholm
Risholm
Rosendal
V. Rosendalegaard
0. Rosendalegaard
Rosenlund
Sandershøj
Siegaard
Simonsgaard
Simplegaard I/S
Skarpeskadegård
Skavshøj
Skovbo
Skovgaard
Ny Skovgård
Skovly
Skovsborg
Skovsholm
Skrubbegaard
Smedegård
Sofiendal
Solhjem
Stokkekilde
Staalegaard
Svartingegaard
Søholt
Sønderborg
Søndregaard
Thorshøj
Thorsminde
Tornbygaard
Tornegaard
Tornhøj
Trommeregård
Tøjregaard
Ungdomslyst
Vennershøj
Vennerslyst
Vennersminde

Se side
86
88
124
120
110
134
98
116
136
94
116
95
96
97
102
126
98
117
117
117
117
131
118
118
121
119
122
105
127
104
101
129
129
106
88
99
136
103
107
112
103
127
112
94
121
85
130
90
108
135
95
89
89
126
123

Vestervang
Vintrægård
Virkelyst
I/S Westergaard
Østerled
Østervang
Aabygaard
Aavang

Se side
121
109
125
91
135
133
114

-300-

Gårdregister over
NEXØ KOMMUNE
Aggehøj
Akselhus
Almely
Aspersbakke
Bakkegaard
Bakkely
Bedegaarden
Bertelegård
Bjergegaard
Bjergsminde
Ndr. Bjerregaard
Sdr. Bjerregaard
Brandsgaard
Brodal
Brogaard
Broløse
Brændesgaard
Brændesgård
Buddegaard
Bukkegaard
Bækkehall
Dalshøj
Dalshøj
Degnegaard
Degnegård
Duesvang
Dyndebygaard
Sdr. Dyndebygaard
Dyrstenshøj
Døvredal
Døvregård
Egelund
Egesgård
Ejershåb
Ellely
Ellesgaard
Ellesminde
LI. Engegaard
St. Engegaard
Engholm
Enghøj
Englyst
Engtoft
Eskildsgaard
Fløjlegård
Frydenvang
Fædresminde
Gadebygaard
Gadebygaard
Gadebygård
Gadegaard
Glædens Dal
Grammegaard
Gravely
Graveregaard

Se side
198
185
198
179
145
160
151
169
177
164
138
137
140
187
145
164
152
152
162
191
190
138
158
178
181
198
146
146
143
142
148
161
181
182
176
150
167
192
148
156
138
165
151
159
155
182
164
150
150
181
151
198
141
149
139

Gryet
Gryet
Gryetsvang
Grynebakken
Grynegård
Grønnevang
Grønvang
GI. Gubbegaard
LI. Hallegård
Hedensminde
Helledsgård
Hintsegård
Hintzegaard
Hullegaard
Hullevang
Højbo
Højly
Højly
Højskov
Højvang
I Skoven
Juelsgaard
Karensminde
Karens Minde
Kannikeby
St. Kannikegård
Kattesletsgaard
Kildevang
LI. Kirkebogaard
St. Kirkebogaard
0. Kirkebogaard
Kirkekilde
Kirseløkke
Kjøllergaard
Klintebygård
Knappegård
Knarregaard
Lille Knusegård
St. Knusegaard
Kodal
Kodal
Kofoedsminde
Kroggaard
Kyesgaard
Køllergård
Kærhøj
Kaasegaard
Landlyst
Lanegaard
Langebygaard
Langedebygaard
Lillegaard
Lillegaard
Lillehøj
Lillevang

Se side
173
174
175
201
201
177
186
144
175
173
158
143
162
157
166
148
190
202
161
182
153
172
178
186
192
151
182
156
183
184
171
183
142
170
164
156
154
188
171
159
160
139
163
153
167
160
190
137
162
163
163
157
196
189
176
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Lindholt
Lindholm
Liselund
Lykkens Prøve
Lærkegaard
Lærkely
Lærkesvang
Løvhøj
Markeregaard
Marthasminde
Mindebo
Mosegaarden
Munkegaard
Munkegård
St. Myregaard
Møllehuset
Møllevang
Norne
Nordbaggegaard
Nordvang
Nordvang
Nyholm
Nytofte
Nyvang
Nørregaard
Paradisgård
Pilegaard
LI. Pilegaard
St. Pilegaard
St. Pilegaard
Pilely
Pilevang
Præstebogård
Pæregaard
Rabekkegaard
Rosvang
Ryttergaard
Raabygaard
Rågeskovsgård
Saltholmsgård
Sandager
Sandegaard
Sejersgaard
Sejersminde
Skovfryd
Skovgaard
Skovly
LI. Skovly
Skovsholm
Skovtofte
Skrokkegaard
Slamrebjerg
Vestre Slamragaard
Østre Slamragård
Slamrahøj

Se side
168
173
153
187
144
165
161
141
176
147
166
196
195
155
183
177
194
178
144
167
175
204
170
194
140
168
168
185
165
191
194
165
169
157
159
180
155
141
154
203
197
184
184
172
142
143
196
142
203
189
187
188
200
200
186

Slettegaard
Solhøj
Solvang
Sommergaard
Sortegaard
Spanager
Staunsgaard
Stensebygaard
Stensebygaard
Stensebygaard
Stensgård
Svalehøj
Svanegård
Svanholm
Thingfogedgård
Thygegaard
Tjørnebygård
Tofthøj
Tornegaard
Tornegaard
Træbenegaard
Vallenhus
Vandtappergård
Vanggaard
Vangsbo
Vangsbo
Vasahøj
Vennely
Vennelyst
Vennerslyst
Vesterbo
LI. Vibegaard
Vornedegård
Væggeløsegaard
Østerli
Aarsdalevang

Se side
189
193
175
146
155
200
145
193
193
194
201
147
195
202
204
204
198
197
147
199
170
196
174
179
184
199
202
186
165
162
197
192
167
172
191
167
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Ankersminde
Brandsgård
Christiansminde
Engegaard
Erlandsgård
Frigård
Frihedsminde
Friiøkken
Fynegård
Godthåb
Grønvang
Højagergaard
Kroggård
Kærbygård
Lyngvang
Mariendal
LI. Myregaard
Myrevang
Robbedal
Robbersdal
Rosmannegård
Skovfryd
Smørbygård
Smørjeppegård
Stubbegård
LI. Sursænkegård
St. Sursænkegård
Søborg
Thorshøj
Toft
Østerborg

Se side
213
207
208
255
205
206
206
210
211
205
208
213
212
208
209
206
212
206
213
210
207
210
205
210
211
212
213
209
212
209
214
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Ahlegaard
Akselhøj
Aldershvile
Almegaard
Almely
Aspegaard
Aspesgaard
Aspely
Bakkegaard
LI. Bakkegaard
St. Bakkegaard
Baunegaard
Baunegaard
Bedesvang
Birkelund
Bjergby
Store Bjerggård
Bjergegaard
Bjergegaard
Bjerget
Bjergly
Bjørns Planter
Blemmegaard
Blemmemølle
Borggaard
Brandsgaard
Brogaard
Brogaard
Brændegaard
Brændegaard
St. Bukkegaard
Bækkelund
Baasegaard
Dalshøj
Dalvang
Dammegaard
Dammegaard
Dignegaard
Dignegaard
Lille Duegaard
Store Duegaard
Duelykke
Egeskovsgaard
Ndr. Ellebygaard
Engegaard
Engegaard
Enghøj
Fejieregaard
Fremtidshåb
Frigaard
Frigaard
Fynegaard
Faarebygaard
Nordre Faarebygaard
Gadegaard

Se side
215
245
271
257
268
220
259
235
266
262
262
215
217
267
254
239
218
247
262
287
218
243
219
219
224
233
261
261
273
273
242
225
257
283
229
250
280
266
275
227
227
282
267
227
221
284
230
238
284
240
286
238
245
229
246

Gadegaard
LI. Gadegaard
Store Gadegaard
Gallingegaard
Gildesgaard
Godthaab
LI. Grammegaard
St. Grammegaard
Grubbegaard
Sdr. Grødbygaard
Grønvang
Gulhave
Hakkeled
Havstensmyre
Hermansminde
Hjortegaard
Hjuleregaard
Hjulmagergaard
Holmegaard
St. Hullegaard
Hyldebrandsgaard
Hyldedam
Højlyngen
Højlyngs Klippe
Højvang
Oordsminde
Kalbygaard
Lille Kalbygaard
Kannikegård
Kantedamsgaard
Kildesgaard
Kjøllergaard
Klintgaard
Klintgaard
St. Klintegaard
St. Klintegaard
Klinthus
Knudsensminde
Kofoedsminde
Kongstubbe
Kratgaard
Kratlund
Kratsminde
Kæmpegaard
Kærgaard
Ladegaard
Langemyregaard
Langholt
Lauegaard
Letholmsgaard
Lille Duegaard
Lillegård
Lillemyregaard
Lillevang
Limensgaard
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St. Loftsgaard
Lundsminde
Lynggaard
Lynggård
Lysager
Madvigsminde
Maegaard
LI. Munkegaard
LI. Munkegaard
St. Munkegaard
Munkerup
Myreby
Myrebygaard
Myrebygaard
Myrebygaard
Myrebygaard
LI. Myregaard
St. Myregaard
St. Myregaard
St. Myregaard
Møllegaard
Nordvang
Nydal
Nygaard
Nygaard
Ny Holm
Nyholm
Nørregaard
Nørreli
Pilegaard
Pilevang
Pilevang
Pindeløkkegaard
Plommegaard
Præstegaard
Præstegård
Pæregaard
Ravnsgaard
Riberegaard
Ringebygaard
Ringebygaard
Ringelshøj
Ringvang
Runegaard
Runegaard
Rømersvang
Sellesborg
Siegaard
Skadegaard
Skovgaard
Skovly
Skovly
Skovsholm
Skovvang
Skovholt

Se side
261
269
221
285
225
215
274
243
263
265
263
270
241
241
283
284
244
246
259
272
253
268
288
225
228
235
259
288
272
277
217
224
269
287
238
251
263
252
222
252
281
229
280
222
231
246
234
267
222
226
246
271
243
237
248

Skræddergaard
Skyttegaard
Slettegaard
Slettehøj
Slusegaard
Smedegaard
Smedevang
Smørenggaard
Smørengegaard
Solager
Soldatergaarden
Solhjem
Solvang
Sommergaard
Sortebjerg
Sortegaard
Sosegaard
Sosegaard
Spidlegaard
Stejlbakke
Stenshøj
LI. Strandbygaard
St. Strandbygaard
Strandlyst
Stubbegaard
Staalegaard
Søgaard
Søndregård
Tingsfogedegaard
Tingstedgaard
Tingvej
Titan
Tophjem
Tvillingsgaard
Tvillingsgaard
Tyskegaard
Tyskegaard
Udmarkshøj
Vallensgaard
Vasagaard
Vassegaard
Vejlgaard
Vejrmøllegaard
Vellensbygaard
Vestergaard
Vestergaard
Vestertoft
Virkelyst
Østervang
Østervang
Øster Engegaarde
Øster Smørengsgaard
Østre Ellensgaard
Østre Skovgaard
Øvangsminde

Se side
240
260
285
267
275
239
286
255
256
278
226
268
289
250
234
251
232
274
254
282
270
260
261
264
244
216
253
256
257
275
273
253
280
254
283
231
265
252
216
278
265
276
219
279
265
281
282
219
243
244
221
255
226
247
284
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Aabo
Aagaard
Aagaard
Aakrogen

Se side
286
222
225
218

