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LEMVIG
STRUER
THYBORØN/HARBOØRE OG
THYHOLM KOMMUNER

Samlet og udgivet
af
Forlaget Danske Landbrug.

F O R O R D

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 far veoptagelser fra 1961 og fremefter. Samme område er foto

graferet igen med ca. 5 års mellemrum. Der kan bestilles farveforstørrelser fra dette

arkiv. Nærmere oplysninger på telefon 31 60 91 11.

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

fra mange danske landmænd. Vi ved, det er et stort og betydningsfuldt arbejde, som
kun har sin fulde værdi, når alle oplysninger er rigtige; men med det kendskab som
vore mange lokaltboende medarbejdere har til netop deres egn, mener vi, der her er
udført et arbejde, således at vor landbrugslitteratur er blevet en god og nyttig

håndbog rigere.
Oplysninger og fotos til denne bog er indsamlet i 1989.

FORLAGET DANSKE LANDBRUG I/S
8600 Silkeborg.

-5-

LEMVIG KOMMUNE

AGERGARDVEJ 7, "BENDAL", FLYNDER, 7660 BÆKMARKSBRO, tlf. 97-881211.
KURT V. KRISTENSEN, gårdejer, omtales under Flynder Møllevej 3.
K.V.K. overtog gården den 1.-4.-1985 fra Jens Toxvig.
Ejendomsskyld 580.000. Areal 33 ha.
Stuehuset er opført omkring 1850 og gennemrestaureret 1960, kostald og svinestald er
opført 1960, kostalden er ombygget til ungkreaturer, lade opført 1969 og der er foder
hus i laden. Gårdens besætning er på 70 ungdyr af racerne RDM og Jersey. Der er 1
fast medhjælper, som bor på gården, maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
K.V.K. ejer og driver også Flynder Møllevej 3, hvor han selv bor.
AGERGÄRDVEJ 28, "AGERGAARD" FLYNDER, 7660 BÆK
MARKSBRO tlf. 97-881247.
ERLING AGERGAARD KRISTEN
SEN, gårdejer, født den 27.-1.1942, søn af Elle og Jens Marti
nus Kristensen, gift den 12.-8.1969 med Ruth Olesen, født den
18.-1.-1948, datter af Metha og
Ejvind Olesen. Parret har børne
ne: Jette, født den 2.-4.-1971,
Helle, født den 8.-9.-1973 og Le
ne, født den 27.-11.-1978.
E.A.K. har været på Haslev Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-5.-1969 fra sin
far, nuværende ejer er 3. generation på gården, som kom i slægtens eje i 1889.
Ejendomsskyld 2.750.000. Areal 114,8 ha., der er 28 ha. skov, 15 ha. eng og 10 ha. he
de. Der er forpagtet 33 ha.
Stuehuset er opført 1911 og gennemrestaureret 1981, kostalden fra 1936 er om- og
tilbygget flere gange, ungdyrstald opført 1976 og tilbygget 1983, svinestald opført
1970, lade 1900, maskinhus 1976, gastætte siloer 1976 og 1979, foderhus og gylletank
1983 og udendørs køresilo 1985. Gården drives med en kvægproduktion på 75 årskøer,
90 ungdyr og 45 slagtekalve af racen SDM, desuden produceres ca. 700 slagtesvin år
ligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er ærter. Der findes 6 traktorer, 1 mejetærsker,
markvandingsanlæg og halm- og træfyr. På gården er 1 fast fodermester og 1 medhjæl
per, maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

AGERSKOVVEJ 2, "ØSTER AGER
SKOV", HYGUM, 7620 LEMVIG,
tlf. 97-836138.
VAGN MØBERG, gårdejer, født
den 17.-6.-1939, søn af Emma og
Jakob Møberg, gift den 21.-7.1968 med Ellen Agerskov Kallesøe, husmor, født d. 12.-2.-1941,
datter af Katrine og Martin Kallesøe. Parret har børnene: Finn,
født den 29.-12.-1968, Marianne,
født den 18.-6.-1973 og Søren,
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født den 7.-3.-1980.
E.A.M. er uddannet børnehavelærer.
V.M. har været på Fjordvang Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-7.-1968 fra
sin svigerfar, nuværende ejer er 5. generation på gården, som kom i slægtens eje om
kring 1820.
Øster Agerskovs ejendomsskyld er 1.600.000. Areal 31 ha., heraf tilkøbt 5 ha.
Stuehuset er opført 1854 og restaureret 1977/78, svinestalde opført 1952, 1978 og
1983, lade 1934 og maskinhus 1978. Gården drives udelukkende med planteproduktion
bestående af raps, ærter og korn. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, plantørreri
med varm lufts tørring.
AGERSKOVVEJ 4, "VESTER AGERSKOV", HYGUM, 7620 LEMVIG.
HANS SØNDERGAARD JOSEFSEN, gårdejer, omtales under Agerskovvej 6.
H.S.J. overtog gården den 1.-12.-1984 fra Tage Agerskov, Hygum.
Ejendomsskyld 780.000. Areal 27,6 ha.
Stuehuset er opført 1870, kostald 1959, svinestald 1972 og lade 1898. Produktionen
omtales under Agerskovvej 6.

AGERSKOVVEJ 6, "KNUDSEJE",
HYGUM, 7620 LEMVIG, tlf. 97836133.
HANS SØNDERGAARD JOSEF
SEN, gårdejer, født den 12.-8.1944, søn af Magdalene og Janus
Josefsen, gift den 9.-7.-1977 med
Inge Margrete Jørgensen, husmor,
født den 19.-9.-1947, datter af
Marie og Alfred Jørgensen. Par
ret har børnene: Esben, født den
22.-8.-1978 og Bente, født den
4.-6.-1981.
I.M.J. er uddannet lægesekretær.
H.S.J. har været på Hoptrup Højskole med landbrugsafdeling, han har været formand
for Kontrolforeningen Nordvest. Han overtog gården den 15.-8.-1966 fra sin far, som
købte den i 1940.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 22 ha.
Stuehuset er opført 1977, kostald 1972, svinestald 1922 og lade 1975. Gården drives
med en kvægproduktion på 33 årskøer og 70 ungdyr af racen SDM, desuden produceres
ca. 370 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er ærter. Der findes 3 trak
torer, 1 mejetærsker, gastæt silo, rørmalkningsanlæg og udmugningsanlæg. Maskinsta
tion bruges til ensilering og gødningsudkørsel. Gården drives sammen med "Vester Agerskov", Agerskovvej 4.
AGERVEJ 6, "NØRRE MUNKS
GAARD", VANDBORG, 7620
LEMVIG, tlf. 97-836402.
KIRSTEN MUNKSGAARD, gård
ejer og laborant, født den 20.12.-1940, datter af Kristine og
Steffen Bro, gift den 19.-5.-1964
med Rasmus Munksgaard, født
den 17.-10.-1940, søn af Jenny
og Christian Munksgaard.
R.M. døde den 8.-11.-1983.
K.M. blev gift anden gang den
27.-5.-1989 med Bendt Hillers
borg, "Vandborg Vestergaard", Vandborg.
K.M. er uddannet hospitalslaborant. Gården blev overtaget den 15.-4.-1964 fra Asger
Møller Andersen og Chr. Munksgaard.
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Stuehuset er opført 1937, avlsbygningerne er af nyere dato, der er maskinhus fra 1978
og gylletank fra 1980. Gården drives med en svineproduktion på 120 årssøer, der sæl
ges ca. 900 smågrise og 1.800 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er
raps, ærter, rajgræs og korn. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, gastæt kornsilo,
genvindingsanlæg for varme, blandingsanlæg og fodringsanlæg. På gården er 1 bestyrer
og 1 fast medhjælper.
AGERVEJ 9, "GAMMELAGER",
VANDBORG, 7620 LEMVIG.
BENT AGER JENSEN, gårdejer,
omtales under "Sønder Snabe",
Vandborgvej 17, Lemvig.
B.A.J. overtog gården den 1.-4.1984 fra sine stedfar, Jens Roesgaard og moderen, Emma Roesgaard (Jensen). Nuværende ejer
er 3. generation på gården, som
oprindelig blev købt af bedstefa
deren.
Ejendomsskyld 950.000. Areal
20,4 ha. Stuehuset er opført 1960, avlsbygningerne, bestående af kostald, svinestald og
lade, er genopført efter en brand i 1957. På gården er der 1 plantørreri med varm
lufts tørring. Gården drives sammen med "Sønder Snabe", Vandborgvej 17, Lemvig.

ARMOSEVEJ 4, "HELDUMBOEL"
HELDUM, 7620 LEMVIG.
GUSTAV OVESEN MADSEN,
gårdejer, omtales under "Hvassegaard" Nørremøllevej 5, Lom
borg.
G.O.M. overtog gården den 11.12.-1974 fra Stinne Madsen, Hel
dum.
Areal 75 ha., heraf tilkøbt 50
ha., der er forpagtet 15 ha.
Stuehuset er opført 1956 og re
staureret 1988, 9 svinestalde er
opført 1973-1982, gylletanke i
1977, 1983 og 1987. Gården drives med en svineproduktion på 1.100 årssøer, der sæl
ges ca. 20.000 smågrise årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og
korn. Der findes 2 gastætte kornsiloer, blandingsanlæg og tørfodringsanlæg. På gården
er ansat 2 fodermestre og 2 faste medhjælpere. Gården drives sammen med Nørremøl
levej 5, Lomborg.
ARMOSEVEJ 13, "NØRGAARD", HELDUM, 7620 LEMVIG, tlf. 97-821457.
KRISTA OVERBY, gårdejer, født den 10.-9.-1939, datter af Erna og Niels Peder Over
by.
K.O. overtog gården den 1.-6.-1976 fra sin far, som købte den i 1942.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 23,4 ha.
Stuehuset er opført 1848 og restaureret 1962, kostald opført 1950, svinestald 1952, la
de 1850, maskinhus 1978, foderhus 1984 og indendørs køresilo. Gården drives med en
kvægproduktion på 30 årskøer og 60 ungdyr af racen SDM, desuden produceres ca. 250
slagtesvin årligt. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, portionstørreri med varm
lufts tørring og udmugningsanlæg. Maskinstation bruges til gødningsudkørsel.
ARMOSEVEJ 25, "DAMGAARD", LOMBORG, 7620 LEMVIG.
BENT GRØNNING OVERBY, gårdejer, født den 29.-5.-1932, søn af Erna og Niels Pe
der Overby.
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Bent Grønning Overby har været på Borris Landbrugsskole. Han overtog gården den
1.-12.-1959 fra Morten Dalgaard, Lomborg.
Ejendomsskyld 675.000. Areal 14,6 ha., der er forpagtet 6,5 ha.
Stuehuset er opført 1911 og restaureret 1969, kostald, svinestald og lade er opført
1911, lade og maskinhus 1964. Gården drives med en svineproduktion på 30 årssøer,
der produceres ca. 250 slagtesvin årligt. Der findes 2 traktorer, plantørreri med varm
lufts tørring. Maskinstation bruges til gødningsudkørsel.
ARMOSEVEJ 29, "VESTER AR
MOSE", LOMBORG, 7620 LEMVIG,
tlf. 97-889147.
LILLY OVERBY, gårdejer, født
den 11.-9.-1934, datter af Stinne
og Anker Sørensen, gift den 23.3.-1958 med Knud Ove Grønning
Overby, født den 14.-8.-1927, søn
af Erna og Niels Peder Overby.
Parret har børnene: Elin, født
den 21.-6.-1959, Arne, født den
13.-2.-1962 og Erna Kirstine,
født den 1.-5.-1967.

K.O.G.O. døde den 23.-8.-1977.
L.O. er dagplejemor. Gården blev overtaget i 1954 fra Peder Dam Jakobsen, Lomborg.
Areal 16,2 ha. Jorden er bortforpagtet til Peder Mikkelsen, Lomborg.
Stuehuset er opført 1972, avlsbygningerne er af ældre dato og maskinhuset er fra
1975.
ARMOSEVEJ 66, "UNDERBJERG"
LOMBORG, 7620 LEMVIG, tlf.
97-889252.
ERLING KVIST, gårdejer, født
den 19.-1.-1959, søn af Ruth og
Klemen Kvist, gift den 16.-7.1983 med Inge Lise Bjerg, hus
mor, født den 24.-7.-1960, dat
ter af Inge og Birger Bech
Bjerg. Parret har børnene: Janni,
født den 22.-10.-1985 og Annika,
født den 12.-5.-1988.
I.L.K. er dagplejemor.
E.K. har været på Lægård Landbrugsskole 2 gange. Han overtog gården den 1.-7.-1987
fra sin far, nuværende ejer er 3. generation på gården, som kom i slægtens eje om
kring 1927. Gården drives som I/S sammen med faderens gård "Store Bjerg" i Lom
borg.
Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 44 ha., heraf 0,5 ha. skov.
Stuehuset er opført 1880 og restaureret 1988, kostald og gylletank er opført 1984, la
de 1910, maskinhuse 1955 og 1975, foderhus 1985, desuden er der 3 indendørs køresiloer. Gården drives med en kvægproduktion på 52 årskøer og 100 ungdyr af racerne
SDM og RDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der findes 2 traktorer, 1 me
jetærsker, portionstørreri med varm luft. Maskinstation bruges til en del af markarbej
det. Gården drives sammen med "Store Bjerg", Armosevej 67, Lomborg.
ARMOSEVEJ 67, "STORE BJERG", LOMBORG, 7620 LEMVIG, tlf. 97-889008.
KLEMEN KVIST, gårdejer, født den 23.-9.-1933, søn af Birgitte og Anders Kvist, gift
den 5.-7.-1955 med Ruth Kristensen, husmor, født den 16.-10.-1932, datter af Tomine
og Rasmus Kristensen. Parret har børnene: Karl Anders, født den 19.-1.-1956, Sigrid,
født den 31.-8.-1957, Erling, født den 19.-1.-1959 og Tove, født den 18.-9.-1963.
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1.-8.-1988 fra Arne Sunesen,
Lomborg. Gården drives som I/S
sammen med "Underbjerg", Armosevej 66, som ejes af sønnen, Er
ling Kvist.
Store Bjergs ejendomsskyld er
1.300.000. Areal 40,5 ha., heraf
tilkøbt 11 ha.
Stuehuset er opført 1954 og ma
skinhus 1980. Der bruges maskin
station til en del af markarbej
det. Gården drives sammen med
"Underbjerg", Armosevej 66.

BALLESIGVEJ 7, "NYHOLM",
NEES, 7660 BÆKMARKSBRO,
tlf. 97-884159.
VILLY BENDTSEN, gårdejer, om
tales under Ballesigvej 9.
V.B. overtog gården den 1.-3.1981 fra Vagn Kristensen.
Areal 19 ha., heraf 0,5 ha. skov.
Stuehuset er opført 1924, kostal
den fra 1924 er ombygget til svinestald i 1975, svinestald og la
de er opført 1978. Svinebesæt
ningen er udsat i 1989. På går
den er der 1 fodersilo. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. Gården drives
sammen med Ballesigvej 9, hvor V.B. bor.
BALLESIGVEJ 9, "HEDEVANG",
NEES, 7660 BAKMARKSBRO,
tlf. 97-884109.
VILLY BENDTSEN, gårdejer,
født den 5.-3.-1936, søn af Han
sine og Hans Chr. Bendtsen, gift
d. 10.- 12.-1960 med Birthe Kjær
Nielsen, telefonist, født den
16.-8.- 1940, datter af Krista og
Ivar Nielsen. Parret har børnene:
Inger, født den 22.-9.-1961, Ivar
Chr., født den 20.-7.-1965 og
Erling, født den 9.-1.-1973.
V.B. har været på Borris Landbrugsskole og har været formand for Vestjysk Husmands
forening. Han overtog gården den 1.-9.-1961 fra Kristian Eriksen.
Ejendomsskyld 1.450.000 (ejendomsskylden for Ballesigvej 7 er medregnet her). Areal
32 ha., der er forpagtet 16 haStuehuset er opført 1924 og gennemrestaureret flere gange, kostalden fra 1924 er om
bygget til kalvestald i 1978, ny kostald opført 1978, lade 1924, maskinhus 1975, foder
hus 1970, gylletank 1979 og udendørs køresilo 1988. Gården drives med en kvægproduk
tion på 40 årskøer og 40 ungdyr af racen RDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er
kartofler til fabrik. Der findes 3 traktorer og 1 markvandingsanlæg. På gården er 1
fast medhjælper og der bruges maskinstation til en del af markarbejdet. Gården drives
sammen med Ballesigvej 7.
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BALLESIGVEJ 14, "KOLDSØ",
NEES, 7570 VEMB, tlf. 97-884020.
JØRN FYHRING, gårdejer, født
den 15.-9.-1959, søn af Edel og
Karl Emil Fyhring, bor sammen
med Hanne Bjerg, født den 24.8.-1961, datter af Edith og Hilmer Bjerg. Parret har datteren
Janni, født den 29.-12.-1987.
J.F. har været på Bygholm Land
brugsskole. Han overtog gården
den 15.-10.-1985 fra Ruth og Fre
de Koldsø.
Ejendomsskyld 1.141.000. Areal

28,4 ha., heraf 1 ha. skov.
Stuehuset er opført 1912, kostald og svinestald 1964, skur til kalve 1987, lade 1939 og
gylletank 1987. Gården drives med en kvægproduktion på 25 årskøer, 32 ungdyr og 14
slagtekalve af racen SDM, desuden er der 3 årssøer og der produceres ca. 60 slagte
svin årligt. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 gylle nedfælder, tårnsilo og varm
lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
BALLESIGVEJ 27, "NR. BALLE
SIG", SKALSTRUP, 7570 VEMB,
tlf. 97-884084.
HENRY BAGGE, gårdejer, født
den 18.-3.-1922, søn af Hilda og
Marius Kristensen, gift den 5.4.-1952 med Petra Nielsen, med
hjælpende hustru, født d. 19.-1.1933, datter af Martha og Svend
Age Nielsen. Parret har børnene:
Martha, Vera, Helga, Gert, Aa
se, Henrik og Martin.
H.B. overtog gården den 15.-9.1951 fra Hans Ae Jensen.
Ejendomsskyld 780.000. Areal 30,8 ha., der er lejet 7,2 ha.
Gårdens bygninger består af stuehus, kostald, lade og kombineret maskin- og kartoffel
hus. Gården drives med en kvægproduktion på 10 årskøer. Planteproduktionens salgs
afgrøder er spisekartofler, fabrikskartofler, korn og græs til pillefabrik. Der findes 2
traktorer, 1 mejetærsker, 1 rørvandingsanlæg, 1 kartoffellægger samt kornsilo. Der
bruges delvis maskinstation.

BASBJERGVEJ 7, "VESTERMARK", ROM, 7620 LEMVIG, tlf. 97-820943.
BØRGE STENSGAARD KARLSEN, gårdejer, født den 20.-1.-1931, søn af Sine og Jens
Peder Stensgaard Karlsen, gift den 14.-11.-1958 med Ida Rigmor Bjerregaard, husmor,
født den 28.-10.-1934, datter af Else og Niels Bjerregaard.
B.S.K. overtog gården den 1.-11.-1958 fra Ester Jakobsen, Rom.
Areal 10 ha., heraf 1,5 ha. bakker.
Stuehuset er opført 1913, kostald, svinestald og lade er ligeledes fra 1913 og maskin
hus fra 1950. Gården drives med en kvægproduktion på 11 årskøer og 20 ungdyr af ra
cen Jersey. Der findes 1 traktor, der høstes stadig med selvbinder og der tærskes i
laden. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
BASBJERGVEJ 9, "NØRBY", ROM, 7620 LEMVIG, tlf. 97-823625.
JENS OVERBY, gårdejer, født den 3.-3.-1947, søn af Lydia og Jakob Overby, gift den
7.-7.-1973 med Margit Nielsen (Kjær), husmor, født den 6.-8.-1955, datter af Karen og
Christian Johannes Nielsen. Parret har børnene: Erik, født den 31.-3.-1975, Bent, født
den 26.-8.-1977, Lars, født den 2.-1.-1979 og Vivi, født den 16.-3.-1986.
J.O. er chauffør ved Jern & Stål i Lemvig. Han overtog gården den 2.-11.-1980 fra sin
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far, nuværende ejer er 4. genera
tion på gården, som kom i slæg
tens eje i 1867.
Nørbys ejendomsskyld er 560.000.
Areal 13,1 ha., heraf 1 ha. mose.
Ca. 5,5 af jordtilliggendet er fre
det af Dansk Naturfredningsfore
ning.
Stuehuset er opført 1913 og re
staureret 1989, kostald og lade
er opført 1912 og maskinhus
1983. Gårdens besætning er på 4
.v. *
ammekøer og 8 ungdyr af race
Hereford. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og vinterhvede. På gården er
der 2 traktorer, portionstørreri samt halmfyr. Maskinstation bruges til høst.
BASSELBJERGVEJ 7, "NR. BASSELBJERG", LOMBORG, 7620
LEMVIG, tlf. 97-821470.
PEDER MIKKELSEN, gårdejer,
født den 24.-11.-1947, søn af An
na og Marinus Mikkelsen, gift d.
30.-10.-1971 med Ellen Irene
Bjerg, husmor, født den 19.-2.1951, datter af Maria og Verner
Bjerg. Parret har børnene: Kari
na, født den 11.-6.-1974, Birgit
te, født den 10.-11.-1977, AnnaMaria, født den 6.-9.-1979 og
Lone, født den 27.-12.-1980. E.I.B. er kontoruddannet.
P.M. overtog gården den 1.-7.-1975 fra sin far, som købte den i 1946.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 41 ha., heraf tilkøbt 18 ha. Der er forpagtet 16,5 ha.
Stuehuset er opført 1914 og restaureret senest i 1986, kostald opført 1928, ny kostald
1974 og 1979, lade 1928 og 1974, maskinhuse og foderhus 1977, gylletank 1988, des
uden er der indendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 54 årskøer og
100 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter, hvede og
byg. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker og 1 rørvandingsanlæg. Maskinstation bru
ges til finsnitning og gødningsudkørsel.

BASSELBJERGVEJ 10, "NR. LUND", LOMBORG, 7620 LEMVIG, tlf. 97-889358.
KARL BJERG, landmand, født den 19.-6.-1933, søn af Magna og Peder Bjerg, gift den
2.-7.-1960 med Gunhild Gjervig, husmor, født den 20.-7.-1941, datter af Anna og Mag
nus Gjervig. Parret har børnene: Bent, født den 26.-6.-1962 og Peder, født den 29.6.-1966.
K.B. overtog gården den 1.-4.-1960 fra sin far, som købte den i 1928.
Areal 11,8 ha., heraf tilkøbt 4 ha.
Stuehuset er opført 1910 og restaureret 1964, kostald og lade opført 1976, maskinhus
1980 og garage 1984. Gården drives med en kvægproduktion på 30 årssøer, der sælges
ca. 600 smågrise årligt. Desuden er der en ammekobesætning på 2 køer og 2 ungdyr af
racen DRK. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og korn. Der findes 2 traktorer.
Maskinstation bruges til høst.
BAVNEHØJVEJ 14, "NR. HYLDAL", MØBORG, 7660 BKMARKSBRO, tlf. 97-881238.
VILLY CHRISTENSEN, gårdejer, født den 17.-12.-1937, søn af Petra og Niels Christi
an Christensen, gift den 3.-11.-1962 med Elin Boel, født den 24.-3.-1943, datter af
Ellen og Ejnar Boel. Parret har børnene: Lene, født den 30.-8.-1963, Helle, født den
18.-12.-1965 og Tina, født den 31.-1.-1973.
V.C. overtog gården den 1.-11.-1962 fra sin far, som købte den i 1926.
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Nr. Hyldals ejendomsskyld er på
1.100.000. Areal 52 ha., heraf
tilkøbt 16 ha., der er 8 ha. skov.
Stuehuset er opført 1923, gennemrestaureret og tilbygget senest i
1980, kostalden fra 1960 er om
bygget til fravænningsstald 1979,
goldsostald fra 1923 er restaure
ret i 1979, slagtesvinestald op
ført 1942, spaltestald i 1976 og
ombygget til svinestald 1982, farestald opført 1973, lade 1978,
maskinhus 1975 og gylletank i
1983.
Gården drives med en svineproduktion på 100 årssøer, der sælges ca. 1.000 smågrise
og 1.000 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der fin
des 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, tårnsilo og varm lufts tørreri
samt halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
BAVNEH03VE3 16, "VESTER HYLDAL", MØBORG, 7660 BÆKMARKSBRO, tlf. 97881237.
SVEND AAGE HANSEN, husmand, født den 13.-10.-1950, søn af Anna og Anton Han
sen, gift den 23.-11.-1974 med Connie Hollesen, sygehjælper, født den 7.-8.-1953, dat
ter af Edith og Svend Tage Hollesen. Parret har børnene: Dorthe, født den 28.-5.-1975
og Claus, født den 10.-11.-1977.
S.AA.H. er ansat ved Ordenspolitiet i Holstebro. Han overtog gården den 1.-7.-1987
fra Bent Nielsen.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 12,1 ha., heraf 1 ha. dyrket eng.
Stuehuset er opført 1981, kostalden fra 1978 er udvidet i 1981 og ombygget til sostald
1988, slagtesvinestald opført 1975 og tilbygget 1981, lade opført 1981, maskinhus
1984, der er gylletank og indendørs køresilo. Gården nedbrændte i 1980. Den drives
med en svineproduktion på 44 årssøer, der produceres ca. 900 slagtesvin årligt. Plante
produktionens salgsafgrøder er raps, byg og hvede. Der findes 1 traktor, 1 markvan
dingsanlæg og automatisk fodring i sostalden. Maskinstation bruges til en del af mark
arbejdet.

BAVNEH03VE3 21, "ØSTERBY",
MØBORG, 7660 BÆKMARKSBRO
tlf. 97-881418.
BIRGER SIVK3ÆR, gårdejer, født
den 29.-12.-1959, søn af Ingrid
og 3ens Sivkjær, gift den 19.-3.1983 med Lene Christensen, født
den 30.-8.-1963, datter af Elin
og Villy Christensen. Parret har
børnene: Mie, født den 5.-9.-1986
og Maja, født den 24.-10.-1988.
B.S. har været på Lægård Land
brugsskole 2 gange, han er i be
styrelsen for MD-Food og i kon
trolforeningen for Møborg, Flynder og Nees. Han overtog gården den 1.-10.-1987 fra
sine forældre, nuværende ejer er 4. generation.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 23 ha., heraf 1 ha. eng.
Stuehuset er opført 1850 og gennemrestaureret 1980, kostalden fra 1959 er tilbygget
flere gange, senest i 1979, lade opført 1979, desuden er der maskinhus. Gården drives
med en kvægproduktion på 48 årskøer og 60 ungdyr af racen SDM. Der findes 2 trakto
rer, varmegenindvindingsanlæg til opvarmning af stuehuset og 1 markvandingsanlæg.
Gården drives sammen med "Østerbyhus", Bavnehøjvej 23, der er på 23 ha., og blev
købt i 1966.
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BAVNEHØJVEJ 25, "NØRRE BREM", MØBORG, 7660 BÆKMARKSBRO, tlf. 97881389.
ERLING MOBERG, gårdejer, omtales under Donskærvej 33.
E.M. overtog gården i november 1967 fra Karl Madsen.
Ejendomsskyld 350.000. Areal 11 ha.
Stuehuset er opført før 1900, kostald og lade er begge fra før 1900. Der bruges ma
skinstation til en del af markarbejdet. Gården drives sammen med Donskærvej 33.
BIRKEVEJ 3, "PORTGAARD",
NØRRE NISSUM, 7620 LEMVIG,
tlf. 97-891136.
KNUD UFFE NOE, gårdejer, født
den 5.-4.-1943, søn af Inger og
Jakob Noe, gift den 16.-3.-1974
med Inga Hornsgaard, husmor,
født den 30.-5.-1949, datter af
Eva og Henrik Hornsgaard. Par
ret har børnene: Mai-Britt, født
den 19.-9.-1976 og Henriette,
født den 2.-1.-1978.
I.H. er uddannet kontorassistent.
K.U.N. overtog gården den 1.-7.-1970 fra sin far, som købte den i 1922. Gården blev
oprettet i 1903 af seminarieforstander Andersen, som købte gården fra Nørre Nissum
Præstegård.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 28,7 ha., heraf tilkøbt ialt 8 ha. Desuden er der forpagtet 20 ha.
Stuehuset er opført 1903 og restaureret 1979, kostalden fra 1974 er genopført efter
en brand, lade, foderhus og gylletank er opført 1974, maskinhus 1979, desuden er der
2 indendørs køresiloer. Gården drives med en kvægproduktion på 52 årskøer og 100
ungdyr af racen SDM. Der findes 2 traktorer, 1 vandingsmaskine samt anpart i Finds
kær Vindmøllelaug. Maskinstation bruges til høst.
BJERRUMVEJ 1, "VESTER BJERRUM", GUDUM, 7620 LEMVIG, tlf. 97-863304.
HANS DAHLGAARD, gårdejer, født den 18.-4.-1945, søn af Marie og Christian Dahlgaard, gift den 24.-4.-1970 med Kirsten Breinholt, sygehjælper, født den 14.-1.-1948,
datter af Dagny og Jens Breinholt. Parret har børnene: Peter, født den 20.-2.-1972,
tvillingerne, Anne-Mette og Søren, født den 18.-8.-1976.
H.D. er uddannet lærer, han er skoleinspektør ved Gudum Centralskole. Han overtog
gården den 1.-7.-1983 fra Kristian Thusgaard, Gudum.
Ejendomsskyld 860.000. Areal 20,5 ha., heraf 2 ha. eng.
Stuehuset er opført 1830 og restaureret 1983, kostald opført 1960, lade og maskinhus
1986. Gårdens besætning er på 8 ammekøer og 10 ungdyr af racen Simmentaler, desu
den er der 5 moderfår + opdræt. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der findes
3 traktorer, 2 plansiloer med varm lufts tørreri samt halmfyr. Maskinstation bruges til
høst.
BJERRUMVEJ 9, "NY BJERRUM"
7620 LEMVIG, tlf. 97-863152.
GERDA AGNETE PEDERSEN,
landmand, født den 19.-12.-1923,
datter af Karen Kristine og Matinus Jensen, gift den 29.-11.1945 med Niels Kristian Peder
sen, født den 24.-12.-1895, søn
af Sofie og Peder Songaard. Par
ret har børnene: Bjarne, født
den 25.-8.-1945, Gurli, født den
6.-7.-1947, Solveig, født den 12.10.-1948 og død den 13.-11.-1984
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og Finn, født den 25.-6.-1952.
N.K.P. døde den 25.-12.-1968. Han overtog gärden i 1936 fra Kr. Raunkilde.
Nørre Bjerrums areal er 6,6 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1920, kostald og lade er ligeledes fra 1920 og garage 1986.
BJERRUMVEJ 11, "ØSTER BJERRUM", GUDUM, 7620 LEMVIG,
tlf. 97-863060.
NIELS HOSBOND, gårdejer, født
den 16.-7.-1943, søn af Astrid og
Marius Kristensen, gift den 26.5.-1973 med Marie Bendsen, hus
mor, født den 30.-7.-1939, datter
af Sidsel og Niels Bendsen. Par
ret har børnene: Ib, født den 22.11.-1974 og Lene, født den 25.9.-1976.
N.H. har været på Hammerum
Landbrugsskole, han er medlem af bestyrelsen for L.D.G. Nordvest. Han overtog går
den den 1.-8.-1965 fra sin far, som købte den i 1927.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 28,5 ha., heraf tilkøbt 10 ha., der er 5 ha. bakker og
skråninger. Desuden er der forpagtet 11 ha.
Stuehuset er opført 1973-1974, svinestalde 1960-1977, maskinhus 1971, gylletank 1977
og lade 1982. Gården drives med en svineproduktion på 110 årssøer, der sælges ca.
2.000 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der findes
3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 rundballepresser, 1 portionstørreri med varm luft og
halmfyr til rundballer, desuden er der blandingsanlæg og fodringsanlæg.
BJERRUMVEJ 15, "THORNAGER"
GUDUM, 7620 LEMVIG, tlf. 97863173.
ARNE KRISTIANSEN, landmand,
født den 30.-8.-1924, søn af He
lene og Anders Kristiansen, gift
den 16.-12.-1954 med Ketty
Tonsberg, husmor, født den 16.12.-1923, datter af Anna og Pe
der Tonsberg. Parret har børne
ne: Peder, født den 1.-6.-1957,
Bente, født den 11.-7.-1959 og
Arvid, født den 13.-9.-1966.
A.K. overtog gården den 17.-5.-1954 fra sin far, som købte den i 1917.
Ejendomsskyld 610.000. Areal 16,5 ha., heraf 1,5 ha. skov og 1 ha. eng.
Stuehuset er opført 1960, alle bygningerne er genopført efter en brand i 1959, der er
kostald og lade. Gårdens besætning består af lidt ungkreaturer. Planteproduktionens
salgsafgrøde er korn. Der findes 1 traktor. Maskinstation bruges til en del af markar
bejdet.

BLOKSGÄRDVEJ 4, "NØRAGER" ROM, 7620 LEMVIG, tlf. 97-820986.
JØRGEN KIRKEBY, gårdejer, født den 26.-2.-1963, søn af Martha og Knud Kirkeby,
gift den 10.-6.-1989 med Elly Baden, husmor, født den 9.-5.-1965, datter af Katrine
og Kristian Baden. Parret har børnene: Lis, født d. 26.-10.-1984 og Kim, født d. 8.6.-1986.
J.K. har været på Kongsgård og Hammerum landbrugsskoler. Han overtog gården den
15.-11.-1984 fra sin far, som købte gården den 15.-3.-1954.
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Nøragers ejendomsskyld er på
1.000.000. Areal 17,5 ha.
Stuehuset er opført 1937 og re
staureret 1975, kostalde opført
1937, 1960, 1969 og 1978, lader
1937 og 1972 samt maskinhus i
1980, desuden er der bygget 4
minkhaller 1984-1988. Gårdens
besætning er på 10 ungkreaturer
og 110 minktæver. Planteproduk
tionens salgsafgrøde er korn. Der
findes 3 traktorer, 1 mejetær
sker, plantørreri med varm luft
og 1 udmugningsanlæg.

BLOKSGÅRDVEJ 7, "GAMMEL BLOKSGÅRD", FABJERG, 7620 LEMVIG, tlf. 97820140.
MAGNUS PEDERSEN, gårdejer, født den 11.-11.-1937, søn af Mette og Søren Sigh Pe
dersen, gift den 11.-11.-1960 med Andrea Bro Jensen, husmor, født den 11.-12.-1937,
datter af Sørine og Sigurd Bro Jensen. Parret har børnene: Mette, født den 4.-4.-1964
og Niels Jørgen, født den 26.-12.-1966.
A.B.J. døde den 11.-8.-1987.
M.P. overtog gården den 1.-8.-1985 fra Hermann Thorsen.
Ejendomsskyld 2.600.000. Areal 58 ha., desuden er der forpagtet 92 ha.
Stuehuset er opført 1890 og restaureret 1982 og 1989, kostalde opført 1919 og 1975,
svinestald og lade 1919, maskinhus 1975 og 6 minkhaller 1986-1989. Gården drives
med en svineproduktion på 90 årssøer, der produceres ca. 2.000 slagtesvin årligt, des
uden er der en minkbestand på 600 tæver. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter,
raps, rajgræs, vinterbyg og hvede. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, portionstør
reri, plantørreri samt anparter i Fabjerg Vindmøllelaug.
BLÆSBJERGVEJ 3, "SØNDERKÆR", BØVLING, 7650 BØVLINGBJERG, tlf. 97-885359.
MADS GALMSTRUP, gårdejer,
født den 20.-5.-1933, søn af Kir
stine og Søren Galmstrup, gift
den 3.-6.-1961 med Anna-Lis Kri
stiansen, født den 28.-9.-1941,
datter af Edith og Ingemann Kri
stiansen. Parret har børnene: Sø
ren, født den 16.-12.-1962, Hen
rik, født den 19.-8.-1964, Else
beth, født den 12.-8.-1968 og
Doris, født den 17.-3.-1974. M.G. overtog gården den 1.-5.-1961 fra sin mor, nuværen
de ejer er 5. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1861.
Ejendomsskyld 470.000. Areal 9,5 ha.
Stuehuset er opført 1941, stalde og maskinhus er fra 1949 og lade 1929. Gården drives
som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 9 køer + opdræt, alle af racen SDM,
svineproduktionen er på 170 slagtesvin årligt, desuden er der en fjerkræproduktion på
8.000 æglæggende høns. Der findes 2 traktorer og 1 kornsilo. Maskinstation bruges til
høst.
BLÆSBJERGVEJ 9, "ENGHOLM", BØVLING, 7650 BØVLINGBJERG, tlf. 97-885352.
NIELS CHRISTOFFER ØSTERBY, gårdejer, født den 17.-10.-1925, søn af Birgitte og
Thomas Østerby, gift den 15.-9.-1956 med Rigmor Nørskov Jacobsen, født den 1.-3.1935, datter af Maren og Martin Jacobsen. Parret har børnene: Birgitte Marie, født
den 22.-10.-1957, Karin, født den 1.-4.-1960, Henning, født den 26.-4.-1963, Lars Chri
stian, født den 30.-7.-1966 og Lise, født den 3.-4.-1970.
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Niels C. Østerby har været på
Tommerup Højskole. Han overtog
gården den 6.-8.-1956 fra Alma
og Hans Søndergaard.
Ejendomsskyld 900.000. Areal
27,1 ha., heraf tilkøbt 6 ha., der
er 7 ha. eng og skov.
Stuehuset er opført 1941 og re
staureret flere gange, kostald op
ført 1966, svinestalden er i ko
stalden, garage opført 1964, lade
1920 og maskinhus 1933. Gården
drives med en slagtesvineproduktion på ca. 600 stk. årligt, desuden er der 5 ammekøer, 7 ungdyr og 4 slagtekalve af
blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der findes 2 trak
torer, maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
BLÆSB3ERGVE3 12, "DALGÅRD"
BØVLING, 7650 BØVLINGBJERG,
tlf. 97-885372.
THOMAS BREDAL, gårdejer,
født den 14.-11.-1940, søn af Thomine og Rasmus Kristensen, gift
den 15.-6.-1968 med Ellen Mar
grethe Pedersen, født den 7.4.-1948, datter af Dagmar og Ej
ner Pedersen. Parret har børne
ne: Annette, født d. 21.-5.-1969,
Irene, født den 10.-11.-1971, Bo
dil, født den 18.-10.-1972, Lene,
født den 10.-6.-1978 og Rasmus,
født den 1.-6.-1984.
T.B. har været på Borris Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-4.-1966 fra Marta
og Niels Dalgård.
Ejendomsskyld 840.000. Areal 18 ha., heraf tilkøbt 5 ha., der er 1 ha. eng.
Stuehuset er opført 1923, gennemrestaureret og tilbygget 1988, kostalden fra 1923 er
om- og tilbygget 1974, sostald opført 1976, slagtesvinestald 1984 og maskinhus 1951.
Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 16 årskøer, 19 ungdyr
og 10 slagtekalve af racen SDM, svineproduktionen er på 30 årssøer, der produceres
ca. 550 slagtesvin årligt. Der findes 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg, plansilo og
varm lufts tørreri samt anparter i Bonnet Vindmøllelaug. Maskinstation bruges til en
del af markarbejdet.

BLÅBJERGVE3 7, "BLAAB3ERG", TØRRING, 7620 LEMVIG, tlf. 97-836117.
BØRGE PEDERSEN, gårdejer, født den 8.-6.-1936, søn af Kirstine og Niels Pedersen,
gift den 31.-1.-1959 med Anna Nørgaard, husmor, født den 26.-5.-1935, datter af Kir
stine og Otto Paulsgaard. Parret har børnene: Niels, født den 30.-5.-1959, Arne, født
den 28.-8.-1960, Kurt, født den 13.-3.-1962, Eva, født den 29.-8.-1963, Carsten, født
den 11.-12.-1967 og Lone, født den 27.-7.-1969.
B.P. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-4.-1965 fra Sidelmann Kjær Nielsen.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 25,6 ha., heraf tilkøbt 16 ha. Desuden er der forpagtet
9,5 ha.
Stuehuset er dopført 1915 og restaureret 1976, kostalde opført 1931, 1975 og 1976,
lade 1976. Gården drives med en kvægproduktion på 35 årskøer og 70 ungdyr, alle af
racen SDM. Der findes 3 traktorer og plantørreri. Maskinstation bruges til høst.

BONNESIGVEJ 3, "TANGSGAARD"
GUDUM, 7600 STRUER, tlf. 97861346.
ELLEN HENNEBERG, gårdejer,
født den 13.-2.-1942, datter af
Erna og Hans Jørgensen, gift d.
29.-6.-1963 med Gunnar Henneberg, landmand, født den 16.-4.1939, søn af Etna og Christian
Henneberg. Parret har børnene:
Hans, født den 31.-8.-1965 og Ole, født den 20.-12.-1970.
G.H. driver selvstændig virksom
hed indenfor bygningsbranchen, hovedsalig bygning af sommerhuse. Han har været på
Gråsten Landbrugsskole.
E.H. overtog gården den 1.-5.-1970 fra sin far, nuværende ejer er 4. generation på
gården, som har været i familiens eje siden 1851.
Ejendomsskyld 2.600.000. Areal 80 ha., der er frasolgt 15 ha. til Staten.
Stuehuset er opført i 1825 og tilbygget senest i 1972, kostald, hestestald og lade er op
ført 1924, svinestalde 1977 og 1980, gylletank 1987. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 2.500 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter.
Der findes 2 traktorer, gennemløbstørreri, plantørreri og halmfyr, desuden er der blan
dingsanlæg og fodringsanlæg. Maskinstation bruges til høst.
BORUMVEJ 31, "LILLE BORUM"
NØRRE NISSUM, 7620 LEMVIG,
tlf. 97-891114.
VILLE BRUNSGAARD, gårdejer,
født den 13.-8.-1923, søn af Ma
rianne og Niels Brunsgaard, gift
den 27.-4.-1957 med Ane Marie
Knudsen, husmor, født den 23.9.-1928, datter af Helga og
Knud Knudsen. Parret har børne
ne: Inge, født den 28.-2.-1958,
Hanne, født den 16.-1.-1959 og
Solveig, født den 23.-10.-1960.
V.B. overtog gården den 11.-6.-1955 fra sin far, som købte den i 1901.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 35 ha.
Stuehuset er opført 1884 og restaureret senest i 1980, kostald og svinestald fra 1928
er tilbygget i 1942, lade opført 1942 og maskinhus 1955. Gården drives med en kvæg
produktion på 26 årskøer og 45 ungdyr af blandet race. Der findes 3 traktorer og porti
onstørreri med varm luft. Maskinstation bruges til høst.
BORUMVEJ 39, "ØSTER BORUM", NØRRE NISSUM, 7620 LEMVIG, tlf. 97-891432.
ERIK CHRISTIANSEN, gårdejer, født den 30.-3.-1951, søn af Nora og Karl Christian
sen, gift den 29.-6.-1974 med Inge Juul Jensen, sygeplejerske, født den 22.-11.-1950,
datter af Edith og Niels Juul Jensen. Parret har børnene: Per, født den 19.-11.-1975
og Ulla, født den 16.-6.-1977.
E.C. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-8.-1977 fra
Knud Jensen, Gudum.
Ejendomsskyld 1.650.000. Areal 25,5 ha., heraf 1,5 ha. eng.
Stuehuset er opført 1857 og restaureret senest i 1987, svinestalde opført 1951 og
1978, lade 1951 og ombygget til svinestald i 1978, maskinhus opført 1982 og gylletank
1987. Gården drives med en svineproduktion på 180 årssøer, der sælges ca. 3.400 smågrise årligt. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, gastæt silo, halmfyr, blandingsan
læg til vådfodring samt vådfodringsanlæg i alle stalde.
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BORUMVEJ 40, "VESTER BORUM", NØRRE NISSUM, 7620 LEMVIG, tlf. 97-891204.
AAGE BORUM JENSEN, gårdejer, født den 2.-5.-1926, søn af Kristine og Falk Jensen,
gift den 22.-2.-1957 med Dagny Jørgensen, husmor, født den 6.-2.-1934, datter af Sig
rid og Mads Aksel Jørgensen. Parret har børnene: Ulla, født den 1.-11.-1956 og Kristi
an, født den 31.-5.-1959.
AA.B.J. overtog gården den 1.-10.-1964 fra sin far, nuværende ejer er 4. generation
på gården, som har været i slægtens eje i ca. 150 år.
Ejendomsskyld 1.650.000. Areal 44 ha.
Stuehuset er opført 1875 og restaureret senest i 1980, kostald opført 1930, svinestald
1934, laden fra 1875 er ombygget i 1934 og maskinhuset er fra 1962. Gården drives
med en svineproduktion på 10 årssøer, der produceres ca. 200 slagtesvin årligt. Plante
produktionens salgsafgrøder er raps, ærter og korn. Der findes 3 traktorer, 1 mejetær
sker, gennemløbstørreri, 4 kornsiloer og halmfyr.
BORUMVEJ 45, "SØNDER BO
RUM", NØRRE NISSUM, 7620
LEMVIG, tlf. 97-891394.
MADS JEPSEN, gårdejer, født d.
17.-8.-1940, søn af Anna Margre
the og Niels Chr. Jepsen, gift d.
26.-11.-1966 med Anne Marie
Svendsen, husmor, født den 14.—
5.-1947 datter af Lene og Peder
Svendsen. Parret har børnene:
Kaj, født den 2.-10.-1970 og Ar
ne, født den 21.-9.-1973.
M.J. overtog gården den 1.-6.1982 fra Tage Rækby.

Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 22 ha.
Stuehuset er opført 1929, kostald, svinestald og lade er ligeledes fra 1929. Gården dri
ves som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 25 årskøer og 35 ungdyr af racen
SDM, svineproduktionen er på 15 årssøer, der sælges ca. 300 smågrise årligt. Der fin
des 2 traktorer, maskinstation bruges til høst. Gården drives sammen med "Godthaab",
Halvej 12, Lemvig.
BORUMVEJ 50, "VESTER LIND",
GUDUM, 7620 LEMVIG, tlf. 97891207.
PEDER BJARNE LIND, gårdejer,
født den 14.-3.-1932, søn af Ma
rie og Peder Lind, gift den 27.4.-1963 med Anne-Marie Thorsø
Nielsen, husmor, født den 9.-1.1940. Parret har børnene: Peder,
født den 29.-2.-1968 og Mette,
født den 25.-8.-1969.
P.B.L. har været på Haslev Land
brugsskole. Han overtog gården
den 1.-5.-1959 fra sin far, nuværende ejer er 5. generation på gården, som har været i
slægtens eje siden 1850.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 30,5 ha.
Stuehuset er opført 1857 og senere restaureret og tilbygget, kostald og lade genopført
1956 er genopført efter en brand i 1955, svinestald opført 1961, og lade 1970. Gården
drives udelukkende med planteproduktion bestående af raps, ærter, rajgræs, byg og
hvede. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, portionstørreri, halmfyr og 6 kornsiloer.

BOSSENHØJVEJ 13, "HVIRGELTOFT", MØBORG, 7660 BÆKMARKSBRO, tlf. 97881380.
MARTIN MARINUS NØRGAARD JEPPESEN, husmand, født den 6.-5.-1927, søn af Du-
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sine og Christian Jeppesen, gift
den 7.-12.-1956 med Sørine Kir
stine Mogensen, født den 4.-10.1929, datter af Jenny og Peder
Mogensen. Parret har børnene:
Jenny, født den 28.-2.-1959 og
Peder, født den 22.-8.-1964.
Martin M. N. Jeppesen har været
i Menighedsrådet ved Møborg Kir
ke. Han overtog gården den 11.12.-1956 fra sine svigerforældre,
som købte den i 1926.
Ejendomsskyld 660.000.
Areal 28,5 ha., heraf tilkøbt 6,5 ha., der er 1 ha. tilplantet areal og 1 ha. eng. Desu
den er der forpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført 1901 og senere restaureret, kostalden fra 1901 er tilbygget 1969,
svinestald opført 1969, lade 1901 og desuden er der maskinhus. Gården drives som al
sidigt landbrug med en kvægproduktion på 15 årskøer, 20 ungdyr og 10 slagtekalve af
racen SDM. Svineproduktionen er på 6 årssøer, der produceres ca. 120 slagtesvin år
ligt. Der findes 4 traktorer, 1 mejetærsker og træfyr. På gården bruges delvis maskin
station.
BOSSENHØJVEJ 21, "MOESKÆR"
MØBORG, 7660 BÆKMARKSBRO
tlf. 97-881253.
JENS KRISTIAN BREDDAM,
gårdejer, født den 24.-1.-1935,
søn af Anna og Georg Breddam,
gift den 7.-10.-1961 med Maria
ne Elisabeth Knudsen, født den
14.-7.-1937, datter af Kirstine
og Hage Knudsen. Parret har søn
nen Georg, født den 4.-8.-1964.
J.K.B. har været på Dalum Land
brugsskole. Han overtog gården
den 1.-7.-1961 fra sine forældre, som købte den i 1923.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 30 ha., heraf tilkøbt 2,5 ha. Der er lejet 1,5 ha.
Stuehuset er opført 1921 og restaureret flere gange, kostald opført 1973, ungdyrstald
1979, lade og roehus samt gylletank 1973, desuden er der kalvestald og maskinhus.
Gården drives med en kvægproduktion på 29 årskøer, 30 ungdyr og 65 slagtekalve, alle
af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der findes 3 traktorer, korn
silo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

BOSSENHØJVEJ 39, "SKOVLY",
MØBORG, 7660 BÆKMARKSBRO
tlf. 97-881335.
NIELS PEDER BRANDSHOLM 0GENDAHL, gårdejer, født d. 17.5.-1957, søn af Jenny Marie og
Kristian Brandsholm Øgendahl,
gift den 2.-9.-1978 med Annalise
Lind, sygeplejerske, født den 12.8.-1957, datter af Emma og Mar
tin Lind. Parret har børnene: Kri
stian, født den 23.-8.-1982 og Ma
rie, født den 9.-6.-1984.
N.P.B.Ø. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 15.-8.1978 fra Emma Mollerup.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 33 ha., heraf tilkøbt 11 ha. Der er forpagtet 11 ha.
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Skovlys stuehus er opført 1939 og gennemrestaureret 1978, kostald opført 1979, den
gamle kostald er ombygget til kviestald i 1980, hestestalden er ombygget til ungdyr
og kalvestald i 1979, hønsehus til kalvestald i 1981, lade delvis ombygget til
dybstrøelsesstald i 1981 og gylletanke opført 1979 og 1989, og udendørs køresilo 1989.
Gården drives med en kvægproduktion på 50 årskøer, 60 ungdyr og 30 slagtekalve, alle
af racen SDM. Der findes 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg og staldvarmen anvendes
til opvarmning af stuehuset. På gården er 1 fast medhjælper og der bruges en del ma
skinstation.
BOSSENHØJVEJ 50, "VESTER
BOSSEN", MØBORG, 7660 BÆK
MARKSBRO, tlf. 97-881223.
JOHANNE LILLELUND JENSEN,
gårdejer, født den 8.-3.-1922, dat
ter af Oline og Poul Jensen, gift
den 6.-4.-1944 med Frede Møller
Krarup, gårdejer, født d. 1.-10.1908, søn af Olga og Niels Kra
rup. Parret har børnene: Oline,
født den 14.-2.-1945, Niels, født
den 10.-4.-1946, tvillingerne Ej
nar og Poul, født d. 12.-2.-1949,
Olga, født den 16.-10.-1953 og Margit, født den 19.-11.-1960.
F.M.K. døde den 31.-11.-1978. Han overtog gården den 28.-5.-1943 fra sine forældre,
som købte den i 1909. Fra den 1.-8.-1989 er gården solgt til sønnen Poul Krarup, som
bor sammen med Hanne Lilleøre, Lemvig. Parret har datteren Camilla, født den 13.8.-1988.
Ejendomsskyld 720.000. Areal 29,7 ha., der er frasolgt 14 ha. 11 ha. er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1950, kostald 1910, svinestald 1969, lade og maskinhus 1950.
Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af ærter, raps og korn.
Der findes 2 traktorer og 1 flisfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
BOSSENHØJVEJ 54, "BJERRE
GAARD", MØBORG, 7660 BÆK
MARKSBRO, tlf. 97-881239.
EJLER MOSE, gårdejer, født den
17.-3.-1938, søn åf Magda og Vig
go Mose, gift den 7.-5.-1965
med Karla Poulsen, sygeplejerske,
født den 20.-3.-1937, datter af
Karen og Bernhard Poulsen. Par
ret har børnene: Mette, født den
10.-7.-1973, Søren, født den 7.6.-1974 og Hanna, født den 24.7.-1978.
K.M. har været i Menighedsrådet ved Møborg Kirke i 4 år og i Skolenævnet fra 1982.
E.M. har været på Lundbæk Landbrugsskole, han overtog gården den 11.-6.-1965 fra
Aage Jensen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 28,8 ha., heraf tilkøbt 12,5 ha. Der er forpagtet 4 ha.
Stuehuset er opført 1942 og gennemrestaureret flere gange, kostalden fra 1954 er om
bygget til svinestald i 1974, gammel lade er ombygget til kalvestald i 1966/67, roehus
er bygget i forbindelse med kostald i 1974 og maskinhus 1979. Gården drives med en
kvægproduktion på 30 årskøer, 35 ungdyr og 15 slagtekalve, alle af racen SDM, desu
den er der en slagtesvineproduktion på ca. 300 stk. årligt. Planteproduktionens salgsaf
grøde er raps. Der findes 2 traktorer og 1 markvandingsanlæg. Maskinstation bruges
til en del af markarbejdet.
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BOSSENHØJVEJ 57, "KVOLSNÆRHUS", MØBORG, 7660 BÆK
MARKSBRO, tlf. 97-881036.
HARRY HYLDAL JENSEN, gård
ejer, født den 30.-5.-1938, søn af
Inga og Mads Hyldal Jensen, gift
d. 13.-5.-1960 med Elly Irene An
dersen, født den 9.-6.-1938, dat
ter af Maren og Oskar Julius An
dersen. Parret har børnene: Jet
te, født den 6.-11.-1960, Birgit,
født den 30.-12.-1964 og Pia,
født den 25.-1.-1970.
H.H.J. overtog gården den 1.-10.-1960 fra Marinus Poulsen, gårdens ejendomsskyld var
ved købet 28.000.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 51 ha., heraf tilkøbt 41 ha., der er 2 ha. skov. Des
uden er der forpagtet 22 ha.
Stuehuset er opført 1934 og restaureret flere gange og tilbygget 1970, kostalden fra
1964 er tilbygget i 1970, ungdyrstald, roehus og maskinhus er opført 1979, lade 1976
og gylletank 1985. Gården drives med en kvægproduktion på 52 årskøer, 60 ungdyr og
25 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der findes 4
traktorer, 1 markvandingsanlæg, plansilo med varm lufts tørreri. Maskinstation bruges
til en del af markarbejdet.

BROGÅRDVEJ 22, "BROGAARD"
BØVLING, 7650 BØVLINGBJERG,
tlf. 97-885212.
POUL FJORDVALD, gårdejer,
født den 31.-10.-1940, søn af Ma
rie og Alfred Fjordvald, gift den
25.-6.-1966 med Gudrun Brunsgaard, sygeplejerske, født d. 9.8.-1942, datter af Dagny og Ber
tel Brunsgaard. Parret har børne
ne: Lisbeth, født den 8.-4.-1967,
Charlotte, født den 21.-2.-1968,
Bertel, født den 25.-5.-1970 og
Mikael, født den 5.-5.-1971.
G.B. har været medlem af Menighedsrådet ved Bøvling Kirke.
P.F. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-11.-1970 fra
Kristian Lisby.
Ejendomsskyld 1.750.000. Areal 61 ha., heraf tilkøbt 30 ha., der er 10 ha. eng. Der er
forpagtet 1 ha. fra kommunen.
Stuehuset er opført 1840 og gennemrestaureret i 1986, kostalden fra 1914 er ombyg
get til farestald i 1979, drægtighedsstald opført 1962, ungsvinestald 1971, slagtesvinestald og gylletank 1981, maskinhus 1975, lade 1973 og maskinhus 1979 samt gastæt si
lo 1982. Gården drives med en svineproduktion på 65 årssøer, der produceres ca. 1.300
slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der findes 2
traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg og 4 fodersiloer. Maskinstation bruges
til gødningsudkørsel.

BRUNSGÅRDVEJ 9, "ØSTERGAARD", NØRRE LEM, 7620 LEMVIG, tlf. 97-821064.
SØREN ESBERSEN, gårdejer, født den 18.-4.-1926, søn af Johanne Kirstine og Mads
Chr. Esbersen, gift den 16.-12.-1956 med Hilda Jensen Bæk, sygehjælper, født den
24.-10.-1936, datter af Karen og Kristian Bæk. Parret har børnene: Erik, født den
5.-9.-1957, Ulla, født den 17.-2.-1961 og Dorthe, født den 25.-10.-1964.
S.E. har været på Vejlby Landbrugsskole. Han overtog gården den 30.-11.-1956 fra
Karl Hvingelby, Nørre Lem.
Ejendomsskyld 860.000. Areal 19,3 ha., heraf tilkøbt 9,5 ha. Hele jordtilliggendet er
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Østergaards stuehus er opført 1904 og restaureret senest i 1974, kostalde er opført
1904 og 1973, lade 1904 og maskinhus 1950.

BRUNSGÅRDVEJ 10 B, "BRUNSGAARD", NØRRE LEM, 7620
LEMVIG, tlf. 97-821047.
KRISTIAN BJERRE KALLESØE,
gårdejer, født den 14.-4.-1940,
søn af Dagny Bjerre og Ingvard
Kallesøe, gift den 17.-10.-1980
med Inge-Lise Kjærgaard, husmor
født den 21.-7.-1943, datter af
Alfride og Carl Kjærgaard. Par
ret har børnene: Kristina, født
den 18.-9.-1978 og Peter, født d.
4.-11.-1981.
I.L.K. er uddannet barneplejer
ske.
K.B.K. er medlem af repræsentantskabet for Vestjyske Slagterier og er medlem af
H.O.E. selskabet. Han overtog gården den 1.-8.-1972 fra sine far, nuværende ejer er 4.
generation på gården, som kom i slægtens eje omkring 1860.
Ejendomsskyld 1.950.000. Areal 43,3 ha., heraf tilkøbt 7 ha. Desuden er der forpagtet
33 ha.
Stuehuset er opført 1912 og restaureret 1980-1982, aftægtsboligen er opført 1976, svinestalde 1937, 1950 og 1978, lade 1950, maskinhus 1970 og gylletank 1987. Gården dri
ves med en slagtesvineproduktion på 2.000 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrø
der er raps og ærter. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 rendegraver, gennem
løbstørreri med varm luft, 1 blandingsanlæg og 1 vådfodringsanlæg.
BRUNSGÅRDVEJ 12, "VESTER
ØSTERBOEL", NØRLEM, 7620
LEMVIG, tlf. 97-821028.
MAGNUS ANDERSEN, gårdejer,
født den 11.-11.-1955, søn af Kir
sten og Ejlef Jakob Andersen,
gift den 10.-5.-1980 med Else
Marie Roesgaard, husmor, født
den 27.-8.-1958, datter af Gre
the og Peder Christian Roes
gaard.
M.A. har været på Bygholm
Landbrugsskole. Han overtog
gården den 15.-5.-1980 fra sin svigerfar, nuværende ejer er 4. generation på gården,
som har været i slægtens eje siden 1882.
Ejendomsskyld 1.750.000. Areal 38,6 ha., heraf 15 ha. bakker og skråninger.
Stuehuset er opført 1923, kostald 1965, spaltestald 1981, lade og foderhus 1983, ma
skinhus 1901 og gylletank 1988, desuden er der 2 indendørs køresiloer. Jorden drives
med en kvægproduktion på 33 årskøer og 75 ungdyr af racen SDM. Der findes 2 trakto
rer, maskinstation bruges til høst.
BRUNSGÅRDVEJ 14, "ØSTER ØSTERBOEL", NØRLEM, 7620 LEMVIG, tlf. 97-821029.
JENS BJERRUM, gårdejer, født den 19.-10.-1954, søn af Katrine og Laurits Bjerrum.
J.B. har været på Lægård Landbrugsskole 2 gange. Han overtog gården den 31.-12.1977 fra sin mor, nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slæg
tens eje siden 1892.
Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 42 ha., heraf 7 ha. bakker og skråninger. Desuden er
der forpagtet 19 ha.
Stuehuset er opført 1909 og løbende vedligeholdt, kostald, svinestald og lade blev byg-
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get efter en brand i 1958, kostalden er udvidet i 1978 og ombygget til spaltestald, fo
derhus opført 1983, maskinhus 1958 og der er 3 indendørs køresiloer. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er raps, ærter og korn. Der findes 2 traktorer, 1 rundballepresser
og portionstørreri med varm luft. På gården er 1 fast medhjælper og der bruges ma
skinstation til en del af markarbejdet.
BRYDEBOLVEJ 9, "BRYDEBOEL", NØRLEM, 7620 LEMVIG, tlf. 97-821024.
NIELS MIKKELSEN, gårdejer, født den 24.-7.-1927, søn af Johanne og Anton Mikkel
sen, gift den 18.-10.-1955 med Else Lillian Serup, husmor, født den 27.-10.-1933,
datter af Anna Margrethe og Erik Eriksen. Parret har børnene: Hanne, født den 12.12.-1958 og Connie, født den 2.-10.-1966.
N.M. har været på Haslev Højskole med landbrugsafdeling, han har i en årreække væ
ret tillidsmand for Topsikring. Han overtog gården den 1.-1.-1962 fra sin kones bedste
far, Anders Serup, som købte gården i 1910.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 39 ha., der er forpagtet 16 ha.
Stuehuset er opført 1914 og restaureret 1968, kostald opført 1932, ungdyrstald 1973,
svinestalde 1942 og 1978, lade 1913, maskinhus 1968 og gylletank 1978. Gården drives
med en slagtekalveproduktion på 40 stk. af racen SDM, desuden produceres ca. 1.300
slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og rajgræsfrø. Der
findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, portionstørreri, plantørreri samt blandingsanlæg og
fodringsanlæg til svinene. Maskinstation bruges til gødningskørsel.
BRYDEBOLVEJ 11, "MOLHØJ",
NØRLEM, 7620 LEMVIG, tlf. 97821063.
RICHARD JAKOBSEN, landmand,
født den 22.-12.-1914, søn af Jensine og Christian Jakobsen, gift
den 8.-5.-1949 med Marie Jen
sen, husmor, født den 8.-5.-1927,
datter af Kirstine og Thomas Jen
sen. Parret har børnene: Maja,
født den 7.-1.-1952, Kurt, født
den 15.-4.-1954 og Frida, født d.
27.-11.-1958.
R.J. overtog gården den 1.-7.-1949 fra sin far, som købte den i 1915.
Ejendomsskyld 630.000. Areal 10 ha., heraf tilkøbt 2,5 ha. Jorden er bortforpagtet til
svigersønnen, Børge Raun.
Stuehuset er opført 1912 og restaureret 1973, kostald og lade opført 1931, maskinhus
1969. Gården drives med en svineproduktion på 4 årssøer, der produceres ca. 85 slagte
svin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og korn. Der findes 2
traktorer, 1 mejetærsker og portionstørreri.
BRYDEBOLVEJ 13, VESTER
DAMGAARD", NØRRE LEM,
7620 LEMVIG.
ANDERS KALLESØE PAULSEN,
gårdejer, omtales under Nørbysvej 27.
A.K.P. overtog gården den 1.10.-1983 fra Johannes Damgaard.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal
37,5 ha.
Stuehuset er opført 1905 og re
staureret 1988/89, kostald opført
1958, svinestald 1905, lade 1935,
staklade 1950 og maskinhus i
1955. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter, korn og frøgræs. Gården drives
sammen med Nørbysvej 27.
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BRYDEBOLVEJ 19, "SPARRESENG", NØRLEM, 7620 LEMVIG, tlf. 97-823883.
JENS PETER REENBERG, gårdejer, født den 18.-1.-1951, søn af Marie og Magnus Ni
elsen.
J.P.R. overtog gården den 1.-5.-1983 fra Thorvald Dahl, Nørlem.
Ejendomsskyld 880.000. Areal 22 ha., heraf tilkøbt 10,4 ha. Desuden er der forpagtet
6 ha.
Stuehuset er opført 1895 og restaureret 1983, kostalden fra 1959 er tilbygget i 1986,
laden fra 1895 er ombygget i 1983 og maskinhuset er fra 1900. Gården drives med en
kvægproduktion på 36 årskøer og 60 ungdyr af racen Jersey, det er en stambesætning.
Der findes 2 traktorer og der bruges maskinstation til høst.
BRÆNDGÅRDVEJ 3, "BRÆNDGAARD", FERRING, 7620 LEM
VIG, tlf. 97-895122.
EDITH DALGAARD, gårdejer,
født den 14.-10.-1934, datter af
Anna og Laurids Dalgaard.
E.D. er uddannet som lærer og
arbejder ved Holtebro Kommune.
Hun overtog gården d. 1.-1.-1981
fra sin far, nuværende ejer er 3.
generation på gården, som har
været i slægtens eje siden 1905.
Ejendomsskyld 800.000.
Areal 29,5 ha., heraf 11 ha. eng og strand, som er fredet.
Stuehuset er opført 1780 og restaureret 1924, kostald, svinestald og maskinhus er op
ført 1958 og lade 1875. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af
raps, ærter og korn. Der findes 1 traktor, maskinstation bruges til en del af markar
bejdet.
BRÆNDGÅRDVEJ 7, "NØRRE BORUP", FERRING, 7620 LEMVIG, tlf. 97-895145.
AKSEL FLANSMOSE, gårdejer, født den 9.-8.-1925, søn af Johanne og Peder Flansmose, gift den 27.-10.-1951 med Ruth Nyborg, husmor, født den 30.-5.-1933, datter af
Bertha og Christian Nyborg. Parret har børnene: Tove, født den 4.-9.-1957 og Hanne
Birthe, født den 8.-8.-1963.
A.F. har været på Haslev Højskole med landbrugsfag. Han overtog gården den 18.-3.1954 fra Kristian Borup Jakobsen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 22 ha., heraf tilkøbt 4,5 ha.
Stuehuset er opført 1905, svinestalde 1959, 1970 og 1977, lade 1890, maskinhus 1973
og gylletank 1980. Gården drives med en svineproduktion på 55 årssøer, der produce
res ca. 1.000 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der findes 1
traktor, 1 mejetærsker, gastæt kornsilo, 1 blandingsanlæg og 1 fodringsanlæg. Maskin
station bruges til gødningsudkørsel.
BRÆNDGÅRDVEJ 8, "STORE
BORUP", FERRING, 7620 LEM
VIG, tlf. 97-895261
ARNE MØLLER ANDERSEN,
gårdejer, født den 21.-7.-1948,
søn af Hilda og Asger Møller An
dersen, gift den 21.-6.-1980 med
Anna Marie Møller Jørgensen,
husmor, født den 30.-9.-1955,
datter af Grethe og Jørgen Jør
gensen. Parret har børnene: Sø
ren, født d. 15.-8.-1981 og Jens,
født den 12.-9.-1983.
A.M.M.J. er sygehjælper.
A.M.A. har været på Lægård Landbrugsskole 2 gange. Han overtog gården den l.-l.-
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1978 fra sine far, som købte den i 1942.
Store Borups ejendomsskyld er 3.000.000. Areal 75,4 ha., heraf tilkøbt 22 ha., der er
14,5 ha. eng. Der er forpagtet 3 ha.
Stuehuset er opført 1775 og restaureret 1987-1989, kostald opført 1960, ungdyrstald
og lade 1978, svinestald 1975, maskinhus 1976 og gylletank 1980, der er desuden en
udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 60 årskøer og 110 ungdyr
af racen SDM, desuden produceres ca. 1.000 slagtesvin årligt. Der findes 3 traktorer,
2 mejetærskere, gastæt kornsilo, 1 blandeanlæg og fodringsanlæg ved svinene. Maskin
station bruges til en del af markarbejdet og der er 1 deltids medhjælper.
BRÆNDGÅRDVEJ 15, "MOSGÅRD", VANDBORG, 7620 LEMVIG, tlf. 97-895094.
INGOLF LISBY JENSEN, gårdejer, født den 12.-3.-1951, søn af Ellen og Johannes Lis
by Jensen, gift den 1.-3.-1986 med Birthe Erthman, husmor, født den 29.-1.-1948,
datter af Rigmor og Ernst Erthman. Parret har børnene: Claus, født den 13.-9.-1972,
Bjarke, født den 23.-1.-1977 og Jes, født den 26.-6.-1978.
B.E. er kontorassistent ved Lemvig lokalavis.
I.L.J. overtog gården den 1.-5.-1988 fra sin far, nuværende ejer er 3. generation på
gården.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 19,1 ha., desuden er der forpagtet 15 ha.
Stuehuset er opført 1884 og restaureret 1978, kostalde opført 1909 og 1978, lade
1884, maskinhus 1976, gylletank 1979 og foderhus 1981, desuden er der 3 indendørs
køresiloer. Gården drives med en kvægproduktion på 40 årskøer og 80 ungdyr af racen
SDM. Der findes 3 traktorer og 1 vandingsmaskine. Maskinstation bruges til høst.
Gården drives sammen med Stokholmvej 5, Vandborg.

BRÆNDGÅRDVEJ 19, "SKOVMO
SE", VANDBORG, 7620 LEMVIG,
tlf. 97-895080.
JENS CHRISTIAN SKOVMOSE,
gårdejer, født den 19.-7.-1948,
søn af Esther og Niels Skovmose,
gift den 15.-4.-1978 med Viola
Schmucker, husmor, født d. 17.4.-1952, datter af Mariane og
Holger Schmucker. Parret har
børnene: Jeppe, født den 28.-5.1976 og Merete, født den 4.-3.1979.

V.S. er uddannet lærer og børnehavepædagog.
J.C.S. har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-2.-1977 fra
sin far, nuværende ejer er 5.-6. generation på gården, som har været i slægtens eje i
ca. 200 år.
Ejendomsskyld 2.300.000. Areal 37,5 ha., heraf tilkøbt 10 ha.
Stuehuset er opført 1920 og restaureret senest i 1987, kostalde opført 1880 og 1920,
ny løsdriftstald til malkekøer 1979, lader 1849 og 1979, hvor der også blev bygget gyl
letank, desuden er der 2 udendørs køresiloer. Gården drives med en kvægproduktion på
80 årskøer og 150 ungdyr af racen SDM, det er en stambesætning, hvorfra der sælges
avlsdyr. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der findes 3 traktorer og plantørre
ri. På gården er 1 fast medhjælper og der bruges maskinstation til en del af markar
bejdet. Gården drives sammen med Brændgårdvej 22, Vandborg.
BRÆNDGÅRDVEJ 22, "BRUNSGAARD", VANDBORG, 7620 LEMVIG.
JENS CHRISTIAN SKOVMOSE, gårdejer, omtales under Brændgårdvej 19.
J.C.S. overtog gården den 1.-9.-1983 fra Hans Jacobsen.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 39,4 ha.
Stuehuset er opført 1891, kostald og lade ligeledes fra 1891 og svinestald 1979. Der er
1 plantørreri på gården, som drives sammen med Brændgårdvej 19.
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BRÆNDGÅRDVEJ 24, "ØSTER
BORUP", FERRING, 7620 LEM
VIG, tlf. 97-895197.
JENS CHRISTIAN SØNDERBY,
gårdejer, født den 7.-2.-1960, søn
af Dorris og Niels Sønderby, gift
d. 7.-7.-1984 med Vivi Jørgensen,
pædagogmedhjælper, født den 6.3.-1962, datter af Bente og Leif
Jørgensen. Parret har børnene:
Steffan, født den 7.-5.-1984 og
Amanda, født den 8.-8.-1987.
J.C.S. har været på Lægård Landbrugsskole 2 gange. Han overtog gården den 14.-5.1984 fra Jens Chr. Jensen, Ferring.
Ejendomsskyld 3.100.000. Areal 21 ha., desuden er der forpagtet. 10 ha.
Stuehuset er opført 1987, kostald 1978, ungdyrstald 1987, lade, maskinhus, foderhus og
gylletank er fra 1979, der er 4 indendørs køresiloer. Gården drives med en kvægproduk
tion på 56 årskøer og 70 ungdyr, alle af racen SDM, det er en stambesætning. Der fin
des 2 traktorer, maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
BRÆNDGÅRDVEJ 29, "STORE KUBSTRUP", VANDBORG, 7620 LEMVIG, tlf. 97895173.
BENT GRØNKÆR PEDERSEN, gårdejer, født den 30.-4.-1946, søn af Martha og Ha
rald Pedersen, gift den 26.-11.-1971 med Anna-Grethe Paakjær Kastberg, hjemmehjæl
per, født den 13.-5.-1951, datter af Ingrid og Christian Kastberg. Parret har børnene:
Malene, født den 18.-3.-1975 og Camilla, født den 21.-6.-1978.
B.G.P. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-7.-1970 fra
sin far, nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden
1904.
Ejendomsskyld 1.850.000. Areal 45 ha.
Stuehuset er opført 1854 og restaureret senest i 1989, kostald og svinestald opført
1909, ny svinestald 1978, lader 1900 og 1958 samt maskinhus 1958. Gården drives ude
lukkende med planteproduktion bestående af raps, ærter, hvede og byg. Der findes 2
traktorer, maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
BYSKOVVEJ 4, "VESTER KAM
STRUP", NØRRE NISSUM, 7620
LEMVIG, tlf. 97-891098.
JENS AAGE BENDTSEN, gårde
jer, født den 8.-5.-1916, søn af
Jensine og Jens Bendtsen.
J.AA.B. har været på Hamme
rum Landbrugsskole. Han overtog
gården den 1.-3.-1958 fra Marie
Tang Nielsen.
Ejendomsskyld 730.000. Areal 16
ha.
Stuehuset er opført 1900 og re
staureret 1968, lade og maskinhus opført 1975. Gården drives udelukkende med plante
produktion bestående af hvede, ærter, byg og rug. Der findes 1 traktor og 1 plantørre
ri med varm luft. Maskinstation bruges til høst.

BYSKOVVEJ 5, "SKOVLY", NØRRE NISSUM, 7620 LEMVIG, tlf. 97-891121.
JENS CHRISTIAN BYSKOV, gårdejer, født den 24.-1.-1914, søn af Margrethe og Peder
Byskov, gift den 17.-9.-1948 med Kirsten Pedersen, husmor, født den 23.-1.-1924, dat
ter af Magna og Mikkel Pedersen. Parret har børnene: Else Marie, født den 12.-5.1959 og Charlotte, født den 20.-4.-1962.
J.C.B. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-10.-1948 fra
sin far, som overtog gården i 1905, da den blev udstykket fra "Nørre Byskov", som
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ge år.
Skovlys ejendomsskyld er 700.000.
Areal 16 ha., heraf 1 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1905 og re
staureret 1980, kostald, svinestald og lade er opført 1905 og
maskinhus 1932. Gårdens besæt
ning er på 2 Angus-ammekøer.
Jorden er bortforpagtet. På går
den er der 1 traktor.

BYSKOVVEJ 7, NØRRE NISSUM, 7620 LEMVIG.
NIELS MADSEN DAMGAARD, gårdejer, omtales under "Ardal", Remmerstrandvej 25,
Lemvig. N.M.D. overtog gården den 1.-7.-1983 fra Laurits Byskov.
Ejendomsskyld 350.000. Areal 8,5 ha.
Alle bygningerne er opført i 1848, de består af stuehus, kostald og lade.
BYSKOVVEJ 8, "EJDAL", NØR
RE NISSUM, 7620 LEMVIG.
HANS BALLEBY MØLDAMBJÆRG,
gårdejer, omtales under "Øster
Kamstrup", Remmerstrandvej 33.
H.B.M. overtog gården den l.-l.1985 fra Knud Ejdal.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal
35 ha.
Stuehuset er opført i 1935 og re
staureret 1985, kostald opført i
1935, svinestald i 1956 og lade i
1880. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Gården drives sammen
med Nørre Nissum Præstegård, Remmerstrandvej 33.
BYSKOVVEJ 11, "NØRRE BYSKOV", NØRRE NISSUM, 7620 LEMVIG.
HANS PEDER KROGSGAARD PEDERSEN, gårdejer, født den 3.-10.-1959, søn af Kri
stiane og Otto Pedersen.
H.P.K.P. er medhjælper på faderens gård "Store Krogstrup", han har været på Kongens
gård og Hammerum landbrugsskoler og er medlem af bestyrelsen for Kongensgård
Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-9.-1985 fra Peder Chr. Byskov, som er gift
med H.P.K.P.s faster. Gården har været i familien Byskovs eje siden 1872.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 25 ha.
Stuehuset er opført 1856. Gården er bortforpagtet til faderen, som driver "Store
Krogsgård" i Gudum. På gården er opstillet en vindmølle af Byskov Vindmøllelaug.
BYSKOVVEJ 15, "SØNDER BY
SKOV", NØRRE NISSUM, 7620
LEMVIG.
CHRESTEN HAUSKOV KRISTI
ANSEN, gårdejer, født den 24.5.-1935, søn af Karen og Jens
Hauskov Kristiansen, gift d. 15.5.-1960 med Ingrid Østergaard
Jeppesen, husmor, født den 13.12.-1936, datter af Emma og Ro
bert Jeppesen. Parret har børne
ne: Per, født den 16.-2.-1961, An
nette, født den 9.-1.-1962, Bir
the, født den 7.-2.-1964, Lisbeth, født den 14.-4.-1971 og Karen Maria, født den
5.-2.-1979.
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Chresten Hauskov Kristiansen har været på Haslev Landbrugsskole, han har været med
lem af bestyrelsen for Kongensgård Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-6.—
1960 fra sin far. Gården har været i slægtens eje i ca. 300 år.
Ejendomsskyld 3.650.000. Areal 75 ha., heraf tilkøbt 20 ha., der er 7 ha. bakker og
skråninger. Desuden er der forpagtet 30 ha.
Stuehuset er opført 1838 og restaureret 1975, kostalden fra 1924 er tilbygget i 1966,
ungdyrstald opført 1974, kalvestald 1976, svinestald 1924 og ombygget senest i 1978,
lade opført 1900, maskinhus 1965, gastæt silo og roehus 1978, der er 1 udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 130 årskøer og 230 ungdyr af racen SDM,
desuden er der 10 ammekøer og 10 ungdyr af racen Charolais. Der findes 4 traktorer,
1 mejetærsker, 2 vandingsmaskiner, 1 rundballepresser, 8 kornsiloer og der er anparter
i et vindmøllelaug. På gården er 1 fast medhjælper og 1 fodermester.

BÆKBYVE3 7, "BÆKBY", SKAL
STRUP, 7570 VEMB, tlf. 97884142.
SØREN MORTENSEN, gårdejer,
født den 7.-5.-1940, søn af Tho
mas og Katrine Mortensen, gift
den 5.-11.-1966 med Helga Kat
borg, født den 4.-2.-1946, datter
af Marie og Christian Katborg.
Parret har sønnen Thomas, født
den 23.-7.-1974.
S.M. overtog gården den 13.-10.1970 fra I. Sørensen.
Ejendomsskyld 960.000. Areal 21,5 ha., heraf 3 ha. eng. Desuden er der forpagtet 21
ha.
Stuehuset er opført 1907 og senere gennemrestaureret, kostalden fra 1954 er tilbygget
i 1974, laden fra 1907 er udvidet og tilbygget i 1976, maskinhus opført 1974 og foder
hus 1981. Gården drives med en kvægproduktion på 30 årskøer, 35 ungdyr og 18 slagtekalve af racen SDM, desuden produceres ca. 200 slagtesvin årligt og der er 4 får.
Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der findes 2 traktorer, tårnsilo og varm
lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
BÆKBYVE3 11, "SØHOLM",
SKALSTRUP, 7570 VEMB, tlf.
97- 884183.
3ENS N1KOLA3SEN, landmand,
født den 3.-10.-1916, søn af Kir
stine Karoline og Knud Nikolajsen, gift den 11.-7.-1964 med
Marie Kristensen, født den 26.7.-1923, datter af Anna og An
ton Kristensen. Parret har dat
teren Karen Bodil, født d. 21.—
3.-1955.
3.N. overtog gården den 12.-10.1959 fra sine for ældre, nuværen
de ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 420.000. Areal 9 ha. Oorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1864 og restaureret flere gange, kostalden fra 1864 er ombygget
flere gange, laden fra 1864 er siden tilbygget og der er et maskinhus. På gården er
der 1 traktor.

BÆKMARKSBROVE3 19, "ENGMARK", FLYNDER, 7660 BÆKMARKSBRO, tlf. 97881013.
BIRTE STEEN HANSEN, lægesekretær, født den 1.-7.-1952, datter af Erna og Frits
Nielsen, gift den 9.-6.-1984 med Søren Steen Hansen, faglærer, født den 3.-9.-1945,

-29søn af Ida og Thorvald Hansen. Parret har børnene: Jannie, født den 27.-5.-1977 og
Michael, født den 5.-6.-1982.
Søren Steen Hansen er faglærer på Ulfborg Kjærgård.
B.S.H. overtog gården den 15.-6.-1985 fra Hans Mose.
Ejendomsskyld 600.000. Areal 11 ha., heraf 1,5 ha. eng. Desuden er der forpagtet 10
ha.
Stuehuset er opført 1940 og gennemrestaureret flere gange, kostald opført 1940, svinestalden fra 1940 er ombygget til garage, lade opført 1960. Gårdens besætning er en
ammekobesætning af racen Jersey, desuden er der 3 heste. Planteproduktionens salgs
afgrøder er ærter, raps, roer og korn. På gården er der 2 traktorer, 1 mejetærsker og
halmfyr. Der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.

BÆK MARKSBROVEJ 24, "VESTER
MARK", FLYNDER, 7660 BÆK
MARKSBRO, tlf. 97-881531.
NIELS PEDER KROGSHEDE JEN
SEN, landmand, født den 28.-12.1923, søn af Ane Marie og Jens
Krogshede Jensen, gift den 15.9.-1957 med Andrea Knudsen,
rengøringsassistent, født den 16.7.- 1929, datter af Kirsten og
Knud Knudsen. Parret har børne
ne: Bodil, født den 24.-11.-1957,
Knud, født den 18.-11.-1960 og Bjarne, født den 7.-3.-1968.
N.P.K.J. har tidligere været bypost. Han overtog gården den 4.-4.-1959 fra Poul Ander
sen. Ejendomsskyld 500.000. Areal 11,9 ha.
Stuehuset er opført 1940 og gennemrestaureret, kostald og lade opført 1940 og maskin
hus 1981, desuden er der garage. Gården drives udelukkende med planteproduktion be
stående af korn samt udlejning af græsningsarealer. Der findes 1 traktor, maskinstati
on bruges til høst.
BÆKMARKSBROVEJ 41, "PUGGAARD", FLYNDER, 7660 BÆK
MARKSBRO, tlf. 97-881357.
HENNING HELLIGSØ, gårdejer,
født den 5.-8.-1932, søn af Else
og Aage Helligsø, gift den 21.5.-1958 med Anna Riis, husmor,
født den 18.-2.-1937, datter af
Karen og Møller Riis. Parret har
børnene: Hanne, født den 18.-2.1960, Benny, født d. 21.-5.-1962,
Karen, født den 9.-8.-1963, Per,
født d. 2.-10.-1967, Bjarne, født
den 17.-9.-1968, John, født den 30.-8.-1969, Anette, født den 27.-1.-1972 og Solveig,
født den 18.-4.-1973.
H.H. har været på Hammerum Landbrugsskole, han har været i Menighedsrådet for
Flynder Kirke og medlem af Lemvig Prostiudvalg. Han overtog gården den 1.-4.-1956
fra Mads Anneberg. Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 50,8 ha., heraf tilkøbt 32 ha.
(Nygård), der er 6 ha. eng.
Stuehuset er opført 1913, tilbygget og restaureret i 1974, kostalden fra 1964 er ombyg
get i 1972, spaltestald opført 1983, lade 1974 og maskinhuse 1964 og 1978. Gården
drives med en kvægproduktion på 40 årskøer, 50 ungdyr og 20 slagtekalve af racen
SDM, desuden er der en ammekobesætning på 6 køer, 3 ungdyr og 3 slagtekalve af ra
cen Limousine og der er også 2 heste. På gården er der 2 traktorer, tårnsilo med
varm lufts tørreri samt halmfyr. Der er 1 fast medhjælper og maskinstation bruges til
en del af markarbejdet.
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RØGILD", FLYNDER, 7660 BÆK
MARKSBRO, tlf. 97-881383.
SØREN B. CHRISTENSEN, gård
ejer, født den 18.-2.-1936, søn af
Andrea og Aksel B. Christensen,
gift den 22.-3.-1960 med Bertha
Raakjær, husmor, født den 12.8.-1935, datter af Kristine og
Jens Jespersen Raakjær. Parret
har børnene: Jette, født den 28.10.-1962 og Gitte, født den 24.5.-1965.
S.B.C. har været på Haslev Landbrugsskole, han har været i bestyrelsen for Vestjysk
Mejeriselskab og i bestyrelsen for Kongensgård Landbrugsskole. Han overtog gården
den 1.-5.-1967 fra sine forældre, nuværende ejer er 3. generation på gården, som har
været i slægtens eje fra omkring 1900.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 71 ha., heraf tilkøbt 15 ha., heraf 4 ha. skov og 7 ha.
eng. Der er forpagtet 7 ha.
Stuehuset er opført 1790 og gennemrestaureret flere gange, juleaften 1947 nedbrændte
gården, kostalden blev genopført i 1948 og ombygget 1969, spaltestald opført 1971,
svinestald 1969, lade 1948, maskinhus 1971, gastæt silo 1982, gylletank 1984, desuden
er der indedørs køresilo fra 1979. Gården drives med en kvægproduktion på 50 årskø
er, 70 ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM, desuden produceres ca. 900 slagtesvin
årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er ærter. Der findes 4 traktorer, 1 mejetær
sker, 1 markvandingsanlæg, tårnsilo, varm lufts tørreri og der anvendes staldvarme til
opvarmning af stuehuset. På gården er 1 fodermester og der bruges maskinstation til
en del af markarbejdet.

BÆK MARKSBROVEJ 80, "BRAND
BORG SVINECENTER", 7650
BØVLINGBJERG, tlf. 97-885360.
TAGE NIELSEN, Ramme, ER
LING NIELSEN, Hatting, FOLKE
NIELSEN, Bøvling, ASGER NIEL
SEN, Bøvling, JENS JØRGEN NI
ELSEN, Hatting, BOJE LEDGÅRD,
Holmsland, ANDERS SØRENSEN,
Vridsted, og HANS ROSENGÅRD,
Bækmarksbro.
Brandborg Svinecenter blev op
rettet i 1981, gårdens historie
er, at Plumrose i 1969 købte en gård på 11 ha. i Flynder sogn, de byggede et stald
anlæg, kaldet "Plumrosegård", til ca. 350 søer med produktion af smågrise til salg til
slagteriets leverandører, gården blev udbygget til 650 søer i 1975 og blev solgt til en
kreds af landmænd i 1981, de fik dispensation fra ejerformen. Gården drives i dag som
Aps. og siden overtagelsen er der bygget klimastald i 1982, ny løbeafdeling 1983, halm
lade 1984, drægtighedsstald til 90 søer 1985, tilkøb af naboejendom på 17 ha. 1985,
gylletank 1987, samme år blev farestalden ændret og der blev bygget klimastald til
650 grise. Anlægget rummer i dag 800 årssøer med en produktion på ca. 16.000 grise
årligt. Den oprindelige parcel er bebygget eller beplantet, den tilkøbte ejendom drives
med planteproduktion. Åf de 3 boliger, der hører til ejendommen, beboes de 2 af 2 af
de 5 ansatte.
BÆKMARKSBROVEJ 85, "BAKKEBO", BØVLING, 7650 BØVLINGBJERG, tlf. 97885231.
MADS JØRN DALGAARD SNABE, skoleinspektør, født den 6.- 5.-1945, søn af Maren
og Peter Snabe, gift den 30.-7.-1973 med Ditte Elmkvist Jensen, kontorassistent, født
den 20.-11.-1948, datter af Erna og Rasmus Jensen. Parret har børnene: Peter, født
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den 1.-4.-1978.
M.J.D.S. er skoleinspektør ved
Flynder Skole. Han overtog går
den den 1.-10.-1978 fra Harald
Bech.
Bakkebos ejendomsskyld er på
520.000. Areal 11 ha.
Stuehuset er opført 1940 og gennemrestaureret flere gange, ko
stald opført 1957, en del er om
bygget til halmfyrrum, fårehuset
er fra 1945, staklade fra 1960 og
maskinhus fra 1967. Gårdens besætning er på 10 moderfår med lam. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er ærter, raps og korn. Der findes 2 traktorer og halmfyr. Maskin
station bruges til en del af markarbejdet.

BÆKMARKSBROVEJ 87, "KJÆRSIDE", BRØRUP, 7650 BØVLINGBJERG, tlf. 97-885198.
SØREN VILLENSGAARD, gårde
jer, født den 2.-7.-1925, søn af
Karen og Chresten Hartvig Kri
stensen, gift den 9.-6.-1951 med
Anna Kirsten Kristensen, født d.
31.-12.-1922, datter af Katrine
og Elias Vognstoft Kristensen.
Parret har børnene: Kristian,
født den 4.-9.-1953 og Erik, født
den 9.-5.-1955.
S.V. overtog gården den 1.-5.-1951 fra Eskild Hansen.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 31,9 ha., heraf 2,5 ha. eng.
Stuehuset er opført 1942 og restaureret flere gange, kostald, svinestald og roehus er
opført 1970, lader 1974 og 1976, maskinhus 1964, gammel lade er tilbygget 1976. Går
den drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 15 årskøer, 14 ungdyr og 8
slagtekalve af racen SDM, svineproduktionen er på 12 åssøer, der produceres ca. 200
slagtesvin årligt. Der findes 2 traktorer og der bruges maskinstation til en del af
markarbejdet.

BÆKMARKSBROVEJ 94, "ØSTERLUND", BRØRUP, 7650 BØVLINGBJERG, tlf. 97-885283.
POUL ERIK MADSEN, lærer,
født den 12.-3.-1938, søn af Kri
stine og Aage Madsen, gift den
9.-7.-1966 med Karen Margrethe
Christensen, teknisk assistent,
født den 24.-3.-1946, datter af
Anna og Poul Christensen. Parret
har børnene: Lone, født den 6.4.-1967, Flemming, født den 18.10.-1968, Egon, født den 5.-8.1970 og Gunnar, født den 4.-2.1974. P.E.M. overtog gården den 31.-7.-1970 fra Peder Jeppesen.
Ejendomsskyld 600.000. Areal 17 ha., heraf 2 ha. eng og 1 ha. skov. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1941, restaureret og tilbygget 1979, kostald opført 1936 og lade
1920. Gårdens besætning er på 5 moderfår med lam. Der findes et træfyr og anparter
i Bøvlingbjerg Vindmøllelaug.
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KRISTIAN VILLENSGÄRD, gård
ejer, født den 4.-9.-1953, søn af
Anna og Søren Villensgård, gift
d. 29.-7.-1989 med Kirsten Bundgaard, kontorassistent, født den
12.-9.-1962, datter af Else og So
fus Bundgaard.
K.V. har været på Hammerum
Landbrugsskole, han er medlem
af Menighedsrådet ved Bøvling
Kirke. Han overtog gården den
1.-3.-1983 fra H.C. Mathiassen. Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 76 ha., heraf tilkøbt
19 ha., der er 6 ha. eng. Desuden er der forpagtet 50 ha.
Stuehuset er opført 1823 og delvis restaureret, kostald og svinestald opført 1907, svinestald 1942, laden fra 1842 er ombygget til plansilo i 1986/87 samt maskinhus opført
1985. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af ærter, raps, bog
hvede, frøgræs og korn. Der findes 1 traktor, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg,
plansilo og varm lufts tørreri.

BÆKMARKSBROVEJ 99, "SAND
BÆK", BRØRUP, 7650 BØVLINGBJERG, tlf. 97-885059.
JENS PEDER JEPPESEN, gård
ejer, født den 4.-9.-1931, søn af
Dusine og Kristian Jeppesen,
gift den 20.-4.-1955 med Marie
Kammersgaard, født den 3.-11.1929, datter af Sine og Theodor
Kammersgaard. Parret har bør
nene: Hans Christian, født den
4.-4.- 1956 og Mogens, født den
1.- 7.-1966.
J.P.J. døde den 6.-9.-1984, han har været på Hammerum Landbrugsskole og været
medlem af Menighedsrådet samt i bestyrelsen for Maskinstationsforeningen. Han
overtog gården den 12.-3.-1957 fra sin svigerfar, som købte den i 1923.
Brørup Maskinstation drives fra gården.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 24 ha., heraf 3 ha. eng.
Stuehuset er opført 1916 og restaureret flere gange, kostalden er ombygget til heste
stald, svinestaldene til værksted og der er 2 maskinhuse, det sidste er opført i 1978.
Gården drives dels som maskinstation og dels med planteproduktion, bestående af ær
ter, raps og korn. Der findes 7 traktorer, 4 mejetærskere samt alt i moderne land
brugsmaskiner. På maskinstationen er ansat 10 faste medarbejdere.

BÆKMARKSBROVEJ 131, "KLITSGAARD", BØVLING, 7650 BØVLINGBJERG, tlf. 97-885506.
OLE BLÆSBJERG KIRKEBY,
gårdejer, født den 15.-9.-1958,
søn af Edel og Johannes Kirkeby,
gift den 26.-5.-1984 med Karen
Helligsø, kontorassistent, født
den 9.-8.-1963, datter af Anna
og Henning Helligsø. Parret har
børnene: Peter, født den 16.-7.1986 og Louise, født den 4.-3.1989.
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Ole Blæsbjerg Kirkeby har været pä Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården
den 20.-11.-1983 fra sin far, som købte den i 1956, da var prisen 148.000.
Ejendomsskyld 2.500.000. Areal 32,5 ha., heraf tilkøbt 12 ha. Desuden er der forpagtet
25 ha.
Stuehuset er opført 1854 og gennemrestaureret flere gange, kostalden fra 1967 er om
bygget til drægtighedsstald i 1987, svinestald opført 1967, slagtesvinestald 1984, fareog klimastald 1986, lade 1854, maskinhus 1986, gylletank 1985 og gastæt silo 1985.
Gården drives med en svineproduktion på 200 årssøer, der sælges ca. 3.000 smågrise
og 1.500 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og frø
græs. Der findes 2 traktorer, plansilo, varm lufts tørreri og der bruges staldvarme til
opvarmning af stuehuset. På gården er 1 fast fodermester og der bruges maskinstation
til en del af markarbejdet.
BÆKMARKSBROVEJ 162, "LAULUND", BØVLING, 7650 BØVLINGBJERG, tlf. 97-885074.
POUL ULRIK LIND KRARUP,
gårdejer, født den 4.-10.-1933,
søn af Inge Marie og Johannes
Krarup, gift den 17.-9.-1960 med
Anna Margrethe Lind, hjemme
hjælper, født den 16.-12.-1934,
datter af Mathilde og Marius
Lind. Parret har børnene: Else,
født den 9.-8.-1961, Lars Ulrik,
født den 25.-10.-1963, Steffen,
født den

1.-11.-1968 og Charlotte, født den 1.-8.-1972.
P.U.L.K. har været på Haslev Landbrugsskole. Han overtog gården i 1960 fra sin far,
som købte den i 1935.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 25 ha., heraf tilkøbt 10 ha., der er 6 ha. eng.
Stuehuset er opført omkring 1880 og gennemrestaureret flere gange, svinestald opført
1967, efter en brand i 1978 blev der bygget slagtesvinestald, fravænningsstald, goldsostald og mølleri, lade og gastæt silo er opført 1978, maskinhus 1975, desuden er der
foderhus. Gården drives med en svineproduktion på 60 årssøer, der produceres ca.
1.000 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der findes
1 traktor og der er automatisk fodringsanlæg. På gården er 1 skoledreng til hjælp og
der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.
BÆKMARKVEJ 5, "ØSTERVANG"
FLYNDER, 7660 BÆKMARKSBRO,
tlf. 97-881399.
MARINUS MOGENSEN, kontrol
assistent, født den 11.-7.-1928,
søn af Ane Kirstine og Karl
Mogensen, gift den 10.-12.-1965
med Emma Mørch, født den 3.—
9.- 1933, datter af Anne og
Johannes Mørch. Parret har bør
nene: Erling, født d. 29.-10.-1966,
Carsten, født den 15.-5.-1969 og
Oluf, født den 24.-12.-1970.
M.M. er kontrolassistent i Møborg, Nees og Flynder, han har været på Haslev Land
brugsskole og Haslev Kontrolskole. Han overtog gården den 30.-8.-1965 fra Kristian
Noe.
Ejendomsskyld 370.000. Areal 0,2 ha.
Stuehuset er opført 1940 og gennemrestaureret, kostalden fra 1940 er ombygget til
garage og beboelse.
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BÆKMARKVEJ 14, FLYNDER,
7660 BÆKMARKSBRO, tlf. 97881463.
FREDE JUHL ANDERSEN, gård
ejer, født den 15.-10.-1936, søn
af Karla og Kristian Andersen,
gift den 29.-7.-1967 med Birthe
Nielsen, født den 27.-3.-1941,
datter af Margrethe og Valdemar
Nielsen. Parret har børnene: Sol
veig, født den 18.-6.-1968, Bodil,
født d. 9.-3.-1970 og Peder, født
den 5.-9.-1975.
F.J.A. overtog gården den 27.-4.-1967 fra Astrid Markussen.
Ejendomsskyld 770.000. Areal 14 ha., heraf 3 ha. eng. Desuden er der forpagtet 12 ha.
Stuehuset er opført 1940 og senere gennemrestaureret, kostalden fra 1940 er tilbygget
i 1975 og lade opført 1978. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægprodukti
on på 25 årskøer, 30 ungdyr og 18 slagtekalve af racerne SDM og RDM. Svineprodukti
onen er på 20 årssøer, der sælges ca. 450 smågrise årligt, desuden er der en minkpro
duktion på 13 avlstæver, 4 hanner og 50 hvalpe. På gården er der 4 traktorer og 4 fo
dersiloer. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
BÆKMARKVEJ 16, FLYNDER,
7660 BÆKMARSBRO, tlf. 97881043.
ARNE NIELSEN, gårdejer, født
den 1 l.-l 1.-1927, søn af Hariet
og Ole Nielsen, gift den 23.-10.1955 med Gerda Sloth, født den
15.-1.-1935, datter af Marie og
Arnold Slot. Parret har børnene:
Lene, født den 4.-9.-1956, Jette,
født den 27.-1.-1959, Ole, født
den 6.-3.-1960, Bjarne, født den
2.-4.-1964 og Henrik, født den
17.-1.-1969.
A.N. overtog gården den 11.-12.-1954 fra Hans Bjerre.
Ejendomsskyld 680.000. Areal 12,6 ha., heraf tilkøbt 2,5 ha., der er 1,5 ha. eng.
Stuehuset er opført 1940, restuareret og ombygget i 1974, kostalden fra 1940 er om
bygget til grise i 1984, svinestalde opført 1950 og 1975, garage og lade 1977 og ma
skinhus 1971. Gården drives med en svineproduktion på 70 årssøer, der sælges ca.
1.200 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der findes 1 traktor,
1 markvandingsanlæg, tårnsilo, varm lufts tørreri og fastbrændselsfyr. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.

BÆKMARKVEJ 17, "BÆKLUND",
FLYNDER, 7660 BÆKMARKSBRO,
tlf. 97-881180.
GUNNER VIDEBÆK JENSEN,
gårdejer, født den 9.-9.-1929, søn
af Andrea og Jens Svend Jensen,
gift den 27.-9.-1955 med Gerda
Anneberg Madsen, sygehjælper,
født den 12.-7.-1933, datter af
Margrete og Mads Anneberg Mad
sen. Parret har børnene: Kurt,
født den 7.-9.-1956 og Søren,
født den 26.-3.-1961.
G.V.J. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 15.-3.-1961
fra Kristian Jensen.
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Bæklunds ejendomsskyld er 1.000.000. Areal 14,3 ha., heraf 1,5 ha. eng. Desuden er
der forpagtet 8 ha.
Stuehuset er opført 1940, restaureret og tilbygget 1973, kostalden fra 1940 er ombyg
get til grise i 1977, svinestald opført 1966 er tilbygget 1973, lade opført 1970. Gården
drives med en svineproduktion på 80 årssøer, der produceres ca. 1.500 smågrise og 100
slagtesvin årligt, desuden er der 2 heste. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps.
Der findes 1 traktor, 1 plansilo og varm lufts tørreri.
BØRRINGVEJ 5, ""KORSLUND",
FABJERG, 7620 LEMVIG, tlf.
97- 893026.
AAGE NIKOLAJ KJÆR, gårdejer,
født den 22.-12.-1911, søn af Dor
thea og Jesper Kristian Jensen
Kjær, gift den 29.-5.-1949 med
Ragnhild Døj, husmor, født den
4.-9.-1930, datter af Anna og Ej
ner Døj. Parret har børnene:
Poul Erik, født den 26.-9.-1950,
Hanne Dorthea, født den 12.-9.1953, Tove Lisbeth, født den 29.4.-1956 og Niels Jørgen, født den 22.-9.-1961. A.N.K. overtog gården den 15.-2.-1951
fra Kristian Jensen. Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 20 ha.
Stuehuset er opført 1910, kostald 1899, svinestald 1872, lade 1858 og maskinhus 1903.
Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn og frø. Der findes
2 traktorer og portionstørreri.
BØRRINGVEJ 7, "SMEDSLUND",
FABJERG, 7620 LEMVIG, tlf.
97-893205.
KRISTIAN SLOTH, gårdejer,
født den 9.-12.-1960, søn af
Margit og Niels Chr. Nielsen,
gift den 28.-7.-1989 med Lisbeth
Jørgensen, kontorassistent, født
d. 18.- 8.-1962, datter af Sonja
og Vagn Jørgensen.
K.S. har været på Hammerum
Landbrugsskole, han er ansat ved
Ringkøbing Amts Kvægavlerforening som inseminør. Han overtog gården den 10.-6.1989 fra Anton Tang, Fabjerg. Ejendomsskyld 800.000. Areal 15 ha.
Stuehuset er opført 1900 og restaureret senest i 1989, kostalde opført 1920 og 1970,
lader 1920 og 1970 samt maskinhus 1970. Gården drives udelukkende med planteproduk
tion bestående af raps, hvede og byg. Der findes 2 traktorer og der bruges maskinsta
tion til høst.

BØRRINGVEJ 8, "VESTER SØGAARD", FABJERG, 7620 LEM
VIG, tlf. 97-893096.
VAGN ANDERSEN, gårdejer,
født den 15.-8.-1937, søn af Kir
stine og Jens Andersen, gift den
30.-6.-1962 med Karen Krarup
Jensen, husmor, født den 12.-4.—
1938, datter af Agnes og Valde
mar Jensen. Parret har børnene:
Leif, født den 9.-10.-1963, Lis
beth, født den 14.-11.-1965, Le
ne, født den 3.-2.-1970 og Loui-
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K.K.J. arbejder på pensionisthøjskolen i Nørre Nissum.
Vagn Andersen overtog gården den 1.-8.-1968 fra sin svigerfar, som købte den i 1932.
Ejendomsskyld 880.000. Areal 21 ha., heraf tilkøbt 6 ha.
Stuehuset er opført 1902 og restaureret 1978, kostalde opført 1902 og 1950, svinestald
og lade 1950 og maskinhus 1954. Gårdens besætning er på 8 ammekøer og 8 ungdyr,
desuden er der 2 avlshopper, 1 Jydsk hest og 1 Nordbagge. Planteproduktionens salgsaf
grøder er raps, ærter og korn. Der findes 2 traktorer og 1 mejetærsker.

BØRRINGVEJ 11, "ØRVEJLE", FABJERG, 7620 LEMVIG, tlf. 97-893027.
ANDERS PEDER DUSGAARD STOKHOLM, gårdejer, født den 30.-7.-1914, søn af Ane
og Kristian Stokholm, gift den 9.-8.-1949 med Ruth Borum, husmor, født den 23.-10.1918, datter af Jensine og Kristian Borum. Parret har børnene: Kristian, født den 26.5.-1950, Leif, født den 12.-4.-1954 og Preben, født den 8.-5.-1956.
A.P.D.S. har været medlem af Fabjerg Sogneråd. Han overtog gården den 1.-8.-1949
fra sin mor, nuværende ejer er 3. generation på gården, som kom i slægtens eje i
1913. Den 1.-10.-1980 købte sønnen, Leif Borum, halvpart i gården.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 24,6 ha.
Stuehuset er opført 1905, kostald 1906, svinestald 1929, lade 1885 og maskinhus 1951.
Gården drives med en kvægproduktion på 30 årskøer og 35 ungdyr af racen Jersey.
Der findes 1 traktor, maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
BØRRINGVEJ 12, "SØGAARD", FABJERG, 7620 LEMVIG, tlf. 97-893036.
PREBEN STOKHOLM, gårdejer, født den 8.-5.-1956, søn af Ruth og Peder Stokholm.
P.S. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 15.-1.-1985 fra
Kornelius Søgaard Christensen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 31 ha.
Stuehuset er opført 1882, svinestalde 1868 og 1954, lade 1868 og maskinhus 1962.
Gården drives med en svineproduktion på 95 årssøer, der sælges ca. 2.050 smågrise år
ligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og korn. Der findes 1 traktor, portions
tørreri og kornsilo. Maskinstation bruges til høst.
BØRRINGVEJ 15, "NØRRE BØRRING", FABJERG, 7620 LEMVIG, tlf. 97-893141.
JENS NØRBY, gårdejer, født den 18.-1.-1939, søn af Karen og Jesper Nørby, gift den
13.-7.-1968 med Lis Dam Skaarup, husmor, født den 2.-9.-1946, datter af Laura og
Peder Skaarup. Parret har børnene: Jesper, født den 18.-10.-1969, Jane, født den 19.9.-1972 og Peder, født den 17.-6.-1978.
J.N. har været på Fjordvang Landbrugsskole og på Ladelund Landbrugsskole. Han over
tog gården den 15.-8.-1971 fra sin far, nuværende ejer er 3. generation på gården,
som har været i slægtens eje siden 1892.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 44 ha., heraf tilkøbt 4 ha., der er 11 ha. hede og
beplantning. Der er forpagtet 6 ha.
Stuehuset er opført 1893 og restaureret 1972-1975, kostalde opført 1929 og 1973, lade
1979 og maskinhus 1983. Gården drives med en kvægproduktion på 33 årskøer og 45
ungdyr af racen SDM. Der findes 2 traktorer, 4 kornsiloer og 1 korntørreri. Maskinsta
tion bruges til høst.

BØRRINGVEJ 16, "ROTTESGAARD", FABJERG, 7620 LEMVIG,
tlf. 97-893100.
JØRN RÆKBY, gårdejer, født d.
31.-7.-1931, søn af Edit og Eskild
Rækby.
J.R. overtog gården den 1.-10.1972 fra sin far, som købte den i
1928.
Ejendomsskyld 1.450.000. Areal
33 ha.
Stuehuset er opført 1908 og re
staureret 1980, kostalden fra
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drives med en kvægproduktion på 23 årskøer og 45 ungdyr af racen RDM, desuden er
der 7 årssøer, der procueres ca. 140 slagtesvin årligt. Der findes 2 traktorer, 1
mejetærsker, 3 tårnsiloer og 1 portionstørreri samt anparter i Fabjerg Vindmøllelaug.
Maskinstation bruges til gødnings- og roekørsel.
BØRRINGVEJ 18, "MELLEM BØRRING", FABJERG, 7620 LEMVIG.
ANTHON SAUGMANDSGÅRD, gårdejer, omtales under Saugmandsvej 42.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 27,5 ha.
Stuehuset er opført 1840 og restaureret 1974, der er ingen avlsbygninger på gården,
som drives sammen med "Ny Saugmandsgård", Saugmandsvej 42.

BØVLING FJORDVEJ 12, "SAND
HOLM", BØVLING, 7650 BØVLINGBJERG, tlf. 97-885061.
KRISTIAN RØNN, gårdejer, født
den 21.-4.-1909, søn af Nikoline
og Niels Rønn, gift den 28.-11.1941 med Elisabeth Grubbe, født
den 26.-9.-1907, datter af Katri
ne og Johannes Grubbe. Parret
har datteren Ingrid, født den 2.6.-1944.
K.R. overtog gården den 1.-2.1938 fra Kristian Husted.
Ejendomsskyld 500.000. Areal 16,3 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1923 og gennemrestaureret senest i 1970, kostalden fra 1923 er
ombygget i 1951, lade opført 1951 og desuden er der et maskinhus. Jorden er udlejet,
men der sælges tækkerør. På gården er der 1 traktor.
BØVLING FJORDVEJ 38, "SØ
HOLM", BØVLING, 7650 BØVLING BJERG, tlf. 97-885017.
KNUD THOMASSEN, husmand,
født den 16.-7.-1938, søn af Elleonora og Adolf Thomassen, gift
den 18.-2.-1961 med Ruth Rønn
Madsen, født den 4.-4.-1942, dat
ter af Ninna og Karl Madsen.
Parret har børnene: Bjarne, født
den 25.-1.-1963 og Jørn, født
den 18.-8.-1965.
K.T. er uddannet kommis. Han
overtog gården den 1.-8.-1960 fra sin svigerfar, der købte den i 1936, købsprisen var
dengang 8.500. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens
eje siden 1899.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 18 ha., heraf tilkøbt ialt 7,5 ha. Desuden er der forpagtet 19 ha.
Stuehuset er opført 1899 og gennemrestaureret og tilbygget flere gange, kostalden fra
1964 er ombygget til fare- og fravænningsstald i 1984, svinestald og goldsostald opført
1973 og slagtesvinestald 1976, laden fra 1950 er ombygget til foderhus, maskinhus op
ført 1974 og gastæt silo 1983. Gården drives med en svineproduktion på 50 årssøer,
der produceres ca. 900 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og
ærter. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker og 1 foderblandeanlæg. Maskinstation
bruges til udkørsel af ajle og gødning.

BØVLINGVEJ 5, "GADEKÆR", BØVLING, 7650 BØVLINGBJERG, tlf. 97-885140.
JENS KRISTIAN SKOVMOSE, gårdejer, født den 15.-8.-1939, søn af Margrethe og
Hans Skovmose, gift den 13.-9.-1958 med Martha Madsen, født den 6.-12.-1940, datter
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Parret har børnene: Troels, født
den 15.-4.-1960, Frank, født den
20.-9.-1961, Lene, født den 1.-8.1965 og Hans Kristian, født den
20.- 7.-1971.
dens Kristian Skovmose er borg
mester i Lemvig Kommune. Han
overtog gården den 1.-7.-1962
fra sine forældre, nuværende ejer
er 3. generation på gården, som
har været i slægtens eje siden
1898.
Ejendomsskyld 2.800.000. Areal 60,5 ha., der er ca. 10 ha. eng. Desuden er der forpagtet 4 ha.
Stuehuset er opført 1917 og gennemrestaureret flere gange, alle udhusene nedbrændte
i 1931, kostald er senere ombygget til mink, ungdyrstald med spalter opført i 1972,
desuden er der svinestald, lade, maskinhus og gylletank. Gårdens besætning er på 7
ammekøer af racen Charolais. Minkproduktionen er på 220 avlstæver + hvalpe. Plante
produktionens salgsafgrøder er raps, korn, ærter og græs. Der findes 2 traktorer, 1
markvandingsanlæg, tårnsilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.

BØVLINGVEJ 14, "BØVLING
PRÆSTEGAARD",
BØVLING,
7650 BØVLINGBJERG, tlf. 97885293.
HENRY FREDE PEDERSEN, forpagtet, født den 24.-3.-1925, søn
af Kristine og Jens Fællehus Pe
dersen, gift den 7.-10.-1951 med
Ingrid Hansen, født den 23.-8.1930, datter af Dagny og Hans
Hansen. Parret har børnene: Ejgild, født den 16.-12.-1954, Ka
rin, født den 10.-6.-1955 og Er
land, født den 1.-3.-1959.
I.H. døde den 17.-9.-1988. H.F.P. har været på Haslev Landbrugsskole. Han overtog
forpagtningen den 1.-4.-1971 fra Poul Fjordvald. Areal 26,7 ha., der er forpagtet 6 ha.
Samtlige bygninger er opført i 1964 og stuehuset har fået nyt køkken i 1987, avlsbyg
ningerne består af kostald, svinestald og lade, samt maskinhus opført 1965. Gården
drives med en svineproduktion på 20 årssøer, der sælges ca. 300 smågrise og 50 slagte
svin årligt, desuden er der 19 ungdyr af racerne SDM og RDM, køerne blev sat ud i
1989 og driften er lagt om. Der findes 3 traktorer, 1 tårnsilo og kold lufts tørreri.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
BØVLINGVEJ 30, "KIRKEGAARD",
BØVLING, 7650 BØVLINGBJERG,
tlf. 97-885201.
VIGGO WANG DALGAARD, gård
ejer, født den 24.-11.-1937, søn
af Anna og Laurits Dalgaard,
gift den 19.-11.-1960 med Solveig
Byskov Christiansen, husmor,
født den 26.-5.-1939, datter af
Ellen Margrethe og Peter Byskov
Christiansen. Parret har børnene:
Birgit, født d. 14.-10.-1961, Lars,
født den 4.-5.-1964, Kirsten
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Charlotte, født den 10.-6.-1970 og Peter, født den 12.-9.-1973.
Viggo Wang Dalgaard har været på Lægård Landbrugsskole, han er formand for Bøvling Menighedsråd. Han overtog gården den 1.-4.-1965 fra Holger Agger.
Ejendomsskyld 2.900.000. Areal 76 ha., heraf tilkøbt 28 ha., der er 6 ha. eng. Der er
forpagtet ca. 10 ha.
Stuehuset er opført 1916 og gennemrestaureret flere gange, svinestalden er ombygget
til gildesal i 1977, kostald opført 1974, ungdyrstald 1972, gylletank 1974, lade og ma
skinhus 1976, indendørs køresilo 1978 og gastæt silo 1982. Gården drives med en kvæg
produktion på 65 årskøer, 95 ungdyr og 40 slagtekalve af racen SDM, der er en ammekobesætning på 2 ammekøer, 2 ugndyr og 2 slagtekalve af racen Charolais. Plante
produktionens salgsafgrøder er ærter og korn. Der findes 3 traktorer og 1 markvan
dingsanlæg. På gården er 1 fodermester og 1 skoledreng til hjælp, desuden bruges der
maskinstation til en del af markarbejdet.

BØVLINGVEJ 40, "RYSSENSTEN", BØVLING, 7650 BØVLINGBJERG, tlf. 97-885016.
ERIK VENDELBO RAHBEK, landmand, født den 3.-12.-1935, søn af Kirsten Agger og
Anders Vendelbo Rahbek, gift den 20.-10.-1964 med Metha Augusta Pedersen, sygeple
jerske, født den 8.-11.-1941, datter af Anna og Thorvald Pedersen. Parret har børne
ne: Anne Marie, født den 31.-7.-1965, Christian, født den 7.-7.-1966, Anders, født den
9.-4.-1968, Valdemar, født den 14.-4.-1970 og Mads Peder, født den 19.-6.-1972.
E.V.R. har været på Haslev Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-1.-1965 fra
Christian Vendelbo Rahbek, nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været
i slægtens eje siden 1917.
Ejendomsskyld 10.800.000. Areal 275 ha.
Hovedbygningen er opført 1638 og restaureret flere gange, kostalden fra 1941 er om
bygget til goldsostald i 1983, slagtesvinestald opført 1970, fare- og fravænningsstald
1980 og ny slagtesvinestald 1986, maskinhus 1973, gylletank 1980, desuden er der fo
derhus og gastæt silo. Gården drives med en svineproduktion på 450 årssøer, der produ
ceres ca. 6.000 slagtesvin og 2.500 smågrise årligt. Der er en ammekobesætning på 30
ammekøer og 30 ungdyr af blandet race, desuden er der 6 heste. Planteproduktionens
salgsafgrøder er ærter og raps. På gården er der 4 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo,
varm lufts tørreri og halmfyr. Der er 1 fast medhjælper samt lidt løs medhjælp og 2
fodermestre.
BØVLINGVEJ 47, "VEJLING", BØVLING, 7650 BØVLINGBJERG, tlf. 97-885104.
JENS LUDVIGSEN, gårdejer, født den 15.-1.-1932, søn af Maren og Jesper Ludvigsen,
gift den 13.-4.-1957 med Kirsten Doris Gade, født den 5.-3.-1936, datter af Olga og
Peder Gade. Parret har børnene: Poul, født den 3.-4.-1958, Bent, født den 25.-6.-1961,
Henrik, født den 14.-9.-1966 og Jesper, født den 16.-8.-1972.
J.L. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 20.-3.-1957 fra
Kristian Dahl Kvistgård.
Ejendomsskyld 970.000. Areal 19,6 ha., heraf tilkøbt 12,4 ha., som er vurderet til
520.000, det er en ejendom på Høvsørevej 55.
Stuehuset er opført 1985, kostalden fra 1964 er ombygget til svinestald i 1970, svinestald opført 1961, lade 1966, desuden er der gastæt silo. Gården drives med en svine
produktion på 23 årssøer, der produceres ca. 400 slagtesvin årligt, der holdes bier som
hobby. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. På gården er der 1 traktor,
1 tårnsilo samt anparter i Høvsøre Vindmøllelaug. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet. Gården drives sammen med Høvsørevej 55, denne ejendom nedbrændte i
1972 og kun stuehuset blev genopført.
BØVLINGVEJ 50, "VESTERVANG" RAMME, 7620 LEMVIG, tlf. 97-885183.
SVEND ERIK MADSEN, maskinstationsejer, født den 8.-5.-1941, søn af Signe og Kri
stian Madsen, gift den 4.-1.-1964 med Anna Karlsen, født den 8.-4.-1940, datter af
Karla og Johan Karlsen. Parret har børnene: Lone, født den 29.-3.-1964, Benny, født
den 18.-4.-1967, Tommy, født den 28.-5.-1968 og Dorte, født den 30.-12.-1970.
S.E.M. overtog gården fra sine forældre, som købte den i 1954.
Ejendomsskyld 640.000. Areal 10 ha.
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1954, kostald og lade ligeledes i
1954 og desuden er der maskin
hus. Gården drives udelukkende
med planteproduktion bestående
af korn, ærter og raps. Ramme
Maskinstation drives fra ejendom
men og der er 4 traktorer, 4 me
jetærskere og alt i moderne land
brugsmaskiner til drift af maskin
station. Der er 3 fastansatte på
maskinstationen og der er flere i
sæsonen.

BØVLINGVEJ 61, "LISBY", RAM
ME, 7620 LEMVIG, tlf. 97-889806.
HENNING CHRISTENSEN, gård
ejer, omtales under Hedegårdvej
36.
H.C. overtog gården den 7.-3.1989 fra Ernst Pedersen.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 26
ha.
Stuehuset er opført 1890 og re
staureret flere gange, kostalden
fra 1939 er ombygget til svinestald i 1966, desuden er der en
fravænningsstald, lade opført 1880 og tilbygget 1973. Gården drives sammen med He
degårdvej 36.
BØVLINGVEJ 65, "KJÆRSIDE", RAMME, 7620 LEMVIG, tlf. 97-889803.
EGON LARSEN, gårdejer, født den 30.-12.-1951, søn af Rigmor og Svend Aage Lar
sen, gift den 29.-9.-1982 med Lone Ohlsen, hjemmehjælper, født den 22.-12.-1951, dat
ter af Johanne og Hans Ohlsen. Parret har børnene: Bo, født den 1.-5.-1978, Pia, født
den 6.-10.-1981 og Sofie, født den 18.-11.-1988.
E.L. overtog gården den 1.-1.-1989 fra sine forældre, som købte den i 1949.
Ejendomsskyld 470.000. Areal 11,4 ha.
Stuehuset er opført 1890 og gennemrestaureret flere gange, kostald opført 1963, svinestalden er lagt til kostalden i 1975, staklade opført 1975, lade 1890 og maskinhus
1981. Gården drives med en kvægproduktion på 24 årskøer, 25 ungdyr og 17 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der findes 2
traktorer, fodersilo, tårnsilo og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
E.L. ejer også Rammegårdvej 35, denne gård er på 24,5 ha.

BØVLINGVEJ 70, "KUBSTRUP", RAMME, 7620 LEMVIG, tlf. 97-889328.
KRISTIAN HYLDGAARD, gårdejer, født den 25.-8.-1920, søn af Mette Petrea og Pe
der Hyldgaard, gift den 19.-12.-1943 med Ketty Jensen, født den 19.-1.-1916, datter
af Dortea og Anton Jensen. Parret har børnene: Bodil Marie, født den 24.-7.-1945 og
Henning, født den 12.-11.-1948.
K.H. har været på Nørre Nissum Landbrugsskole. Han overtog gården den 18.-8.-1956
fra Harald Berg.
Ejendomsskyld 700.000. Areal 21,7 ha.
Stuehuset er opført 1923, kostald og lade ligeledes opført 1923, maskinhus og heste
stald 1934. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn. Der
findes 1 traktor, maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
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BØVLINGVEJ 71, "VESTERGAARD", RAMME, 7620 LEMVIG, tlf. 97-889205.
NIELS HJORTKJÆR, gårdejer, født den 17.-11.-1913, søn af Jenny og Lauge Hjortkjær, gift den 2.-5.-1946 med Valborg Kristensen, husmor, født den 20.-5.-1923, datter
af Signe og Anders Kristensen. Parret har børnene: Jørgen, født den 13.-1.-1947, Hol
ger, født den 4.-1.-1949 og Hans, født den 22.-5.-1958.
N.H. har været på Ladelund Landbrugsskole, han har været medlem af bestyrelsen for
Dybe Andelsmejeri. Han overtog gården den 1.-5.-1946 fra sin svigerfar, som købte
den i 1923. Ejendomsskyld 900.000. Areal 29,5 ha.
Stuehuset er opført 1880 og restaureret i 1974/75, kostald og svinestald opført 1880
og lade 1932. Gården drives med en kvægproduktion på 20 årskøer og 30 ungdyr af ra
cen SDM, og der produceres ca. 160 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrø
de er korn. Der findes 2 traktorer og portionstørreri. På gården er 1 fast medhjælper
og der bruges maskinstation til høst.
BØVLINGVEJ 82, "HØJAGER",
RAMME, 7620 LEMVIG, tlf. 97889157.
HOLGER KJÆR, gårdejer, født
den 15.-2.-1927, søn af Karen og
Marinus Kjær, gift den 18.-9.1951 med Ruth Øgendahl, født d.
15.-10.-1930, datter af Nikoline
og Anders Øgendahl. Parret har
børnene: Jørn, født den 25.-8.1952, Flemming, født den 12.-5.1957, Inger, født den 3.-3.-1959
og Bent, født den 27.-1.-1965.
H.K. har været ansat på Cheminova i 24 år. Han overtog gården den 1.-4.-1965 fra
sine svigerforældre, som byggede den i 1926.
Ejendomsskyld 630.000. Areal 16 ha., heraf tilkøbt ialt 9,5 ha.
Stuehuset er opført 1926, gennemrestaureret og tilbygget 1959, kostald opført 1926 og
tilbygget senest i 1976, der er bygget 2 stk. 2 rækkers minkhaller, hønsehus opført
1959, lade 1926 og maskinhus 1983. Gårdens besætning er på 110 minktæver + hvalpe,
desuden er der en ammekobesætning på 5 køer og 7 slagtekalve af racerne Limousine
og RDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og byg. Der findes 2 traktorer og
tårnsilo. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

DALGÅRDVEJ 5, "DALGAARD", NØRRE NISSUM, 7620 LEMVIG, tlf. 97-891015.
HENRY GJELSTRUP, gårdejer, født den 7.-3.-1916, søn af Martine og Christian Gjelstrup, gift den 22.-4.-1943 med Esther Petrine Pedersen, husmor, født d. 17.-10.-1918,
datter af Peder Chr. Pedersen. Parret har børnene: Kirsten og Bente, født den 2.-3.1944, Karen Margrete, født den 7.-12.-1947 og Chresten, født den 14.-10.-1950.
H.G. overtog gården den 1.-10.-1954 fra Hans Chr. Borup.
Ejendomsskyld 870.000. Areal 20 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1910, kostald og lade ligeledes 1910.
DALGÅRDVEJ 8, "NISSUMBOEL",
NØRRE NISSUM, 7620 LEMVIG,
tlf. 97-891026.
ANDERS THORSEN, gårdejer,
født den 24.-2.-1951, søn af Hel
ga og Laurids Thorsen, gift den
3.-8.-1985 med Bente Kragelund,
husmor, født den 14.-8.-1961,
datter af Asta og Jens Peder
Kragelund. Parret har sønnen:
Allan, født den 22.-5.-1987.
A.T. har været på Bygholm Land
brugsskole. Han overtog gården
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den 30.-12.-1977 fra sin far, nuværende ejer er 4. generation på gården, som har væ
ret i slægtens eje siden 1866.
Nissumboels ejendomsskyld er 1.700.000. Areal 31,7 ha. og der er forpagtet 24 ha.
Stuehuset er opført 1872 og restaureret senest i 1977, kostalde opført 1911 og 1975,
svinestald 1927, lade og foderhus 1979, maskinhus 1972 og gylletank 1978, desuden er
der 2 indendørs køresiloer. Gården drives med en kvægproduktion på 45 årskøer, 50
ungdyr og 23 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og
korn. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, gastæt kornsilo og genvindingsanlæg til
opvarmning af stuehuset samt løsdriftmalkestald. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet og der er 1 medhjælper.
DALVEJ 11, "SKOV", GUDUM,
7620 LEMVIG, tlf. 97-863287.
NIELS SKAARUP, gårdejer, født
den 16.-6.-1-952, søn af Agnes og
Johannes Skaarup, gift den 3.-5.1980 med Kirsten Skovmose, hus
mor, født den 4.-6.-1954, datter
af Esther og Niels Skovmose.
Parret har børnene: Kristian,
født den 12.-5.-1982 og Mette,
født den 25.-10.-1983.
N.S. har været på Lægård og
Hammerum landbrugsskoler. Han
overtog gården den 1.-5.-1980
fra sin far, nuværende ejer er 4. generation på gården, som har været i slægtens eje
siden 1895.
Ejendomsskyld 1.550.000. Areal 27,7 ha. Der er forpagtet 5 ha.
Stuehuset er opført 1906 og restaureret senest i 1988, kostalde opført 1908 og 1933,
ungdyrstald og foderhus 1980, lade 1872, maskinhus 1965, gylletank 1983 og foderhus
1985, desuden er der 3 indendørs køresiloer. Gården drives med en kvægproduktion på
43 årskøer og 90 ungdyr af racen SDM. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, porti
onstørreri og 4 kornsiloer. Maskinstation bruges til ensilering og udkørsel af staldgød
ning.

DAMGÅRDVEJ 11, "DAMGAARD"
DYBE, 7620 LEMVIG, tlf. 97895005.
ERIK DAMGAARD LAURITSEN,
gårdejer, født den 25.-12.-1929,
søn af Ebba og Alfred Lauritsen,
gift den 29.-6.-1985 med Ulla
Bircherad Calundan, lærer, født
den 25.-8.-1946, datter af Ilse
og Erik Calundan.
E.D.L. har været på Bygholm
Landbrugsskole. Han overtog går
den den 1.-11.-1962 fra sin far,
nuværende ejer er 4. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1853.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 28 ha., heraf 10 ha. eng.
Stuehuset er opført 1906 og restaureret 1980, kostald og svinestald opført 1953, lade
og maskinhus 1980. Gården drives med en svineproduktion på 12 årssøer, der produce
res ca. 250 slagtesvin årligt, desuden er der 6 ammekøer og 6 ungdyr af racen Limou
sine. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og korn. Der findes 3 traktorer
og plantørreri med varm luft. Maskinstation bruges til høst.
DAMGÅRDVEJ 12, "DYBE MARK", DYBE, 9620 LEMVIG, tlf. 97-895086.
AAGE VERNER CHRISTENSEN, gårdejer, født den 27.-9.-1919, søn af Laura og Chr.
Christensen, gift i 1950 med Rigmor Pedersen, født den 1.-4.-1926, datter af Magna

og Mikkel Pedersen. Parret har
børnene: Magna, født den 1.-3.1951, Jens Chr., født den 10.-3.1954 og Bent, født den 15.-11.1959.
R.P. døde i december 1976.
Aage Verner Christensen overtog
gården den 1.- 6.-1950 fra sin
svigerfar, som købte den i 1918.
Ejendomsskyld 500.000. Areal 9,2
ha., der er forpagtet 22 ha.
Stuehuset er opført 1905, kostald
og lade ligeledes 1905, svinestald
bygget 1978, maskinhus 1960 og lade 1977. Gården drives med en kvægproduktion på
17 årskøer og 25 ungdyr af racen SDM, desuden er der 10 årssøer, der produceres ca.
50 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der findes 2 traktorer
og plantørreri. På gården er 1 fast medhjælper og der bruges maskinstation til høst.
DAMHUSVEJ 50, "VESTERGAARD", MØBORG, 7570 VEMB,
tlf. 97-881332.
HJALMAR NIELSEN, gårdejer,
født den 3.-12.-1940, søn af Es
ter og Aage Nielsen, gift d. 10.8.-1963 med Grethe Thordahl An
dersen, sygehjælper, født den 8.5.-1942, datter af Kirstine og
Viggo Andersen. Parret har bør
nene: Dorit, født d. 10.-6.-1964,
Henrik, født den 7.-2.-1967, Le
ne, født den 26.-11.-1970 og Bir
the, født den 8.-1.-1974.
H.N. har været på Grindsted Landbrugsskole. Han overtog gården den 15.-8.-1963 fra
Gustav Jensen.
Ejendomsskyld 550.000. Areal 16,2 ha., heraf 1 ha. skov.
Stuehuset er opført 1929 og restaureret flere gange, kostald og kalvestald er opført
1929, lade 1929 og tilbygget 1962, hvor der også blev bygget maskinhus. Gården drives
med en kvægproduktion på 12 årskøer, 12 ungdyr og 8 slagtekalve, alle af racen RDM,
desuden er der 1 årsso og der produceres ca. 20 slagtesvin årligt. Der findes 2 trak
torer, 1 mejetærsker og træfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

DAMHUSVEJ 53, "SØVANG", MØ
BORG, 7660 BÆKMARKSBRO,
tlf. 97-881451.
HENRY THONSGÅRD, møbelsned
ker, født den 1.-12.-1960, søn af
Rigmor og Johannes Chr. Thonsgaard, gift den 12.-8.-1989 med
Else Fjordside, køkkenassistent,
født den 23.-2.-1964, datter af
Bitten og Arne Fjordside. Parret
har børnene: Anni, født den 26.9.-1985 og Steffen, født den 21.6.-1987.
H.T. overtog gården i november 1983 fra Anne Voller.
Ejendomsskyld 340.000. Areal 13 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1928, kostalden fra 1928 er omdannet til hønsehus, lade opført
1928 og der er maskinhus.
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DAMHUSVEJ 55, "NY AMSTRUP"
MØBORG, 7660 BÆKMARKSBRO,
tlf. 97-881204.
CHARLES VEJLING, landmand,
født den 29.-9.-1907, søn af Madsine og Kristen Vejling, gift den
27.-11.-1937 med Gudrun Møller,
født den 4.-6.-1911, datter af Ma
rie og Kristian Møller. Parret
har børnene: Flemming, født den
15.-8.-1940 og Ida, født den 16.8.-1945.
C.V. overtog gärden den l.-ll.1937 fra Peder Lomborg.
Ejendomsskyld 700.000. Areal 24,8 ha., heraf 0,5 ha. skov. Oorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1927, kostald og lade ligeledes 1927, laden er tilbygget med ga
rage og roehus, desuden er der svinestald og maskinhus.
DAMHUSVEJ 59, "HEDEVANG",
MØBORG, 7660 BÆKMARKSBRO
tlf. 97-881202.
TAGE HALD, gårdejer, født den
17.-8.-1939, søn af Helga og Ma
rinus Hald, gift den 30.-9.-1988
med Benedikte Kirstine Stokholm
Serup, sygeplejerske, født den
25.-8.-1952, datter af Karoline
og Christian Serup. Parret har
børnene: Nikolaj, født den 9.-7.1978, Kristoffer, født den 27.-8.1979 og Alexander, født den 29.7.-1988.
T.H. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-4.-1972 fra Jens
Jakob Jensen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 21 ha., heraf 2,5 ha. plantage. Desuden er der forpagtet 30 ha.
Det gamle stuehus er opført 1901 og et nyt i 1978, kostalden fra 1969 er tilbygget
1975, lade opført 1900, maskinhus og indendørs køresilo 1982. Gården drives med en
kvægproduktion på 35 årskøer, 45 ungdyr og 17 slagtekalve af racen SDM, desuden pro
duceres 130 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er ærter. Der findes 2
traktorer, 1 markvandingsanlæg og tårnsilo. Maskinstation bruges til en del af markar
bejdet.
DAMHUSVEJ 61, "SØHOLM",
MØBORG, 7660 BÆKMARKSBRO,
tlf. 97-881647.
OVE BYSKOV, gårdejer, født den
6.-9.-1936, søn af Dorthea og
Peder Byskov.
O.B. har været på Lægård Land
brugsskole. Han overtog gården
den 1.-8.-1965 fra sine forældre.
Han ejede gården sammen med
broderen, Halvor Byskov, indtil
1979, hvor han købte hele går
den.

Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 34
Stuehuset er opført 1985, kostalde
tilbygget, maskinhus opført 1982,
kvægproduktion på 20 årskøer, 30

ha.
1951 og 1960, svinestald 1969, lade 1907 og siden
desuden er der gylletank. Gården drives med en
ungdyr og 12 slagtekalve af racen RDM, desuden
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produceres ca. 500 slagtesvin årligt. Der findes 2 traktorer, markvandingsanlæg, tårnsi
lo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
DAMHUSVEJ 67, "NY KVOLSBÆKHUS", MØBORG, 7660 BÆK
MARKSBRO, tlf. 97-881760.
JENS BRASK, pelsdyravler, født
den 7.-3.-194^, søn af Jutta og
Aage Brask, gift den 2.-7.-1966
med Mona Aaen, født den 30.-5.1947, datter af Margrethe og Ja
cob Larsen. Parret har børnene:
Solveig, født den 11.-2.-1967, An
nette, født den 18.-5.-1969, Lars,
født den 13.-10.-1975 og Joan,
født den 17.-3.-1982.
J.B. overtog gården i december 1984 fra sin mor, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 600.000. Areal 20 ha.
Stuehuset er opført 1987, der er bygget 3 4-rækkers og 5 2-rækkers minkhaller i 1987,
hvor der også blev lavet pelseri og lade, desuden er der maskinhus. Gården drives med
en minkproduktion på 1.340 tæver + hvalpe, desuden er der er 20 rævetæver samt hval
pe, der er 1 ammeko og 3 ungdyr af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder
er ærter, raps, korn og jordbær. På gården er 3 traktorer, 1 plantemaskine til jordbær
og 1 markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til høst og der 1 heltids og 1 deltids
medhjælper samt 15 ansatte i pelsningsperioden.

DONSKÆRVEJ 19, "BLAABÆK",
DONSKÆR, 7570 VEMB, tlf. 97484029.
EJNER MADSEN, husmand, født
den 4.-7.-1913, søn af Kirsten og
Mads Madsen, gift den 27.-10.1944 med Marie Katrine Ander
sen Kjærside, født den 25.-6.1909, datter af Kirstine og An
ders Andersen Kjærside. Parret
har datteren Kirsten, født den
27.-10.-1945.
E.M. overtog gården den 1.-3.-1954 fra Ditlev Fjordside.
Ejendomsskyld 450.000. Areal 17,4 ha., heraf 1 ha. skov og 2 ha. dyrket eng.
Stuehuset er opført 1927, restaureret og tilbygget senest i 1983, kostald opført 1953,
lade og kalvestald er bygget af flere gange, maskinhus 1969. Gården drives udelukken
de med planteproduktion bestående af raps, rug og byg. Der findes 2 traktorer og korn
magasin. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
DONSKÆRVEJ 21, "VESTER
FISKBÆK", DONSKÆR, 7570
VEMB, tlf. 97-484126.
KAJ BOEL, husmand, født den
13.-10.-1936, søn af Hilda og
Karl Boel, gift den 8.-10.-1966
med Kirsten Munksgaard, født d.
19.-11.-1944, datter af Dagmar
og Kristian Munksgaard. Parret
har sønnen Jan, født den 29.-3.1968.
K.B. overtog gården den 5.-1.1959 fra Peder Nielsen.
Ejendomsskyld 460.000. Areal 14,8 ha., heraf tilkøbt 4,8 ha.
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hus og lade opført 1973 og der er et hønsehus. Gården drives med en kvægproduktion
på 12 årskøer, 12 ungdyr og 6 slagtekalve af blandet race. Planteproduktionens salgsaf
grøde er korn. Der findes 2 traktorer og 1 markvandingsanlæg. Maskinstation bruges
til en del af markarbejdet.

DONSKÆRVEJ 24, "DONSKÆRHUS", DONSKÆR, 7570 VEMB.
PEDER FJORDSIDE, husmand,
født den 26.-11.-1921, søn af Jo
hanne og Ditlev Fjordside, gift
den 2.-5.-1954 med Jenny Marie
Graversgaard Green, født d. 29.5.-1929, datter af Kamilla og
Poul Green. Parret har børnene:
Ane Johanne, født den 24.-4.1955, Poul Georg, født d. 7.-10.1956, Karen Margrethe, født den
5.-4.-1962 og Hans Kristian, født
den 27.-4.-1964.
P.F. har været mælkekusk i 17 år og arbejdet på Valdemar Biern i 13 år. Han begynd
te at opdyrke heden i 1946, i 1954 blev der bygget et skur til beboelse og først i 1955
blev stuehuset bygget, han overtog 11 ha. den 1.-4.-1951 fra Peder Østerby og resten
ved jordfordeling. På gården findes alt i gamle landbrugsredskaber og gammelt smede
værktøj.
Areal 24 ha.
Stuehuset er opført 1955, kostald, hestestald og lade ligeledes 1955, maskinhuset er
bygget af flere gange. Gårdens besætning er på 1 årsko, 2 årssøer, der produceres ca.
20 slagtesvin årligt, desuden er der 4 ammekøer, 4 ungdyr og 4 slagtekalve af blandet
race samt 30 får, og 8 Nordbagger. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der fin
des 2 traktorer, 1 mejetærsker og træfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbej
det.

DONSKÆRVEJ 31, "ELMEGÅRD"
MØBORG, 7570 VEMB, tlf. 97881090.
KRISTIAN KRISTENSEN, gårde
jer, født den 27.-1.-1960, søn af
Iris og Peder Kristensen, gift d.
3.-12.-1988 med Birte Juul Niel
sen, sygeplejerske, født den 6.II.-1963 datter af Asta og Roar
Nielsen. Parret har sønnen Jo
nas, født den 16.-2.-1989.
K.K. har været på Lægård og
Hammerum landbrugsskoler. Han
overtog gården den 1.-11.-1988 fra sine forældre, som købte den i 1954.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 33 ha., der er forpagtet 9,2 ha.
Stuehuset er opført 1955, kostalden fra 1954 er tilbygget flere gange, spaltestald op
ført 1983, lade 1955, maskinhus 1977 og gylletank 1987. Gården drives med en kvæg
produktion på 47 årskøer, 65 ungdyr og 50 slagtekalve af blandet race, desuden er der
4 årssøer, der sælges 40 smågrise og 40 slagtesvin årligt. Der findes 2 traktorer, 1
markvandingsanlæg og tårnsilo med varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del
af markarbejdet.
DONSKÆRVEJ 33, "MOSELUND", MØBORG, 7660 BÆKMARKSBRO, tlf. 97-881389.
ERLING THORKILD MOBERG, gårdejer, født den 26.-11.-1936, søn af Dagny og Jens
Kristian Moberg, gift den 24.-5.-1964 med Jytte Hauberg Knudsen, født den 29.-11.1945, datter fa Edith og Knud Knudsen. Parret har børnene: Torben, født den 1.-4.-
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1967 og Lillian Irene, født den
21.-7.-1970.
Erling Thorkild Moberg overtog
gården i april 1964 fra Tage Niel
sen.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal
14 ha., desuden er der forpagtet
25 ha.
Stuehuset er opført 1920, gennemrestaureret og tilbygget senest i
1973, kostalden er tilbygget
1969, løsdriftsstald opført 1979,
lade 1975, maskinhuse 1973 og
1982.
Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 40 årskøer, 45 ungdyr
og 25 slagtekalve af racen SDM. Svineproduktionen er på 17 årssøer, der produceres
ca. 250 slagtesvin årligt. Der findes 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg, tårnsilo med
varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. Gården drives sam
men med Bavnehøjvej 25.
DONSKÆRVEJ 37, "HYLDGAARD", MØBORG, 7660 BÆK
MARKSBRO, tlf. 97-881215.
EIGILD BRANDT JAKOBSEN,
gårdejer, født den 29.-1.-1948,
søn af Maja og Kaj Herman Ja
kobsen, gift den 4.-8.-1972 med
Anna Brødbæk, sygehjælper, født
den 11.-4.-1947, datter af Dag
mar og Jørgen Brødbæk. Parret
har børnene: Helle, født den 24.8.-1973, Mette, født den 19.-10.1975 og Lasse, født den 30.-6.- 1977.
E.B.J. overtog gården den 1.-3.-1975 fra sine forældre, nuværende ejer er 3. genera
tion på gården.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 43,2 ha., heraf 1 ha. skov.
Stuehuset er opført 1914 og gennemrestaureret flere gange, kostalden fra 1935 er om
bygget til slagtesvin i 1980, løsdriftstalden fra 1979 er ombygget slagtesvin i 1989,
svinestalde opført 1914 og 1953, lade 1953 og maskinhus 1986. Der produceres ca. 800
slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og korn. På gården
er der 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, tårnsilo, varm lufts tørreri,
foderblandeanlæg samt halmfyr.

DONSK ÆR VEJ 39, "HYLDALHUS",
MØBORG, 7660 BÆKMARKSBRO,
tlf. 97-881462.
ERIK HEDEGAARD JENSEN,
gårdejer, født den 26.-7.-1938,
søn af Anna og Ejner Jensen,
gift den 4.-10.-1969 med Ruth
Brødbæk, syerske, født den 4.-8.1941, datter af Dagmar og Jør
gen Brødbæk. Parret har børne
ne: Bo, født d. 20.-8.-1970, Tom,
født den 2.-5.-1973, Ole, født d.
11.-7.-1975 og Finn, født d. 21.3.-1982.
E.H.J. overtog gården i april 1964 fra sine forældre, nuværende ejer er 4. generation
på gården.
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Hyldalhus' ejendomsskyld er 840.000. Areal 31 ha., heraf tilkøbt 13 ha., der er 1 ha.
eng.
Stuehuset er opført 1980, kostalden fra 1920 er tilbygget i 1966, laden fra 1900 er
delvis ombygget til kostald og maskinhuset er fra 1986. Gården drives med en kvæg
produktion på 39 årskøer, 35 ungdyr og 16 slagtekalve af blandet race. Der findes 4
traktorer, 1 markvandingsanlæg, tårnsilo, varm lufts tørreri samt halm- og træfyr.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
DONSKÆRVEJ 41, "ENGHOLM",
MØBORG, 7660 BÆKMARKSBRO,
tlf. 97-881363.
BØRGE JENSEN, gårdejer, født
den 22.-4.-1930, søn af Kirstine
og Kristian Jensen, gift den 24.11.-1956 med Else Frandsen, født
den 15.-6.-1931, datter af Dor
thea og Marinus Frandsen. Parret
har børnene: Herluf, født d. 25.2.-1958, Leif, født d. 19.-2.-1960
og Dorte, født den 1.-1.-1963.
B.J. overtog gården den 1.-11.-1956 fra Marinus Kjeld Nielsen.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 22,8 ha., heraf tilkøbt 6 ha.
Stuehuset er opført 1914, gennemrestaureret og tilbygget i 1972, kostalden fra 1965
er ombygget til svinestald i 1987, spaltestalden er ombygget til svinestald i 1987, lade
opført 1973, maskinhus 1981 og indendørs køresilo er ombygget til kornsilo. Gården dri
ves med en svineproduktion på 25 årssøer, der produceres ca. 400 slagtesvin årligt.
Desuden er der en ammekobesætning på 4 ammekøer, 3 ungdyr og 2 slagtekalve af ra
cen Limousine. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og hvede. Der findes 2 trak
torer, 1 markvandingsanlæg, plansilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til
høst.
DONSKÆRVEJ 46, "KVISTGAARD", MØBORG, 7660 BÆKMARKSBRO, tlf. 97-881168.
JENS KALLESØE, gårdejer, født den 10.-5.-1945, søn af Marie og Kristen Kallesøe,
gift den 2.-12.-1967 med Anna Martinsen, husmor, født den 28.-9.-1946, datter af Ag
ny og Marinus Martinsen. Parret har børnene: Lars, født den 28.-8.-1968, Kim, født
den 15.-10.-1972 og Lisa, født den 19.-3.-1975.
J.K. har været på Høng Landbrugsskole. Han overtog gården den 16.-8.-1967 fra Egon
Kvistgaard, Møborg. Ejendomsskyld 900.000. Areal 34 ha.
Stuehuset er opført 1960, kostalde 1920, 1948 og 1960, lade 1920, maskinhus og foder
hus 1979 og gylletank 1984. Gården drives med en kvægproduktion på 45 årskøer og 85
ungdyr af racen SDM, desuden produceres ca. 1.000 slagtesvin årligt. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er ærter og frøgræs. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 van
dingsmaskine og varmegenindvindingsanlæg. Maskinstation bruges til en del af markar
bejdet, der er 1 deltids medhjælper. Gården drives sammen med "Nørre Lund", Nørrelundvej 6, Fabjerg.

DONSKÆRVEJ 50, "ØSTERGAARD", MØBORG, 7660 BÆK
MARKSBRO, tlf. 97-881213.
VIGGO SKOV CHRISTENSEN,
gårdejer, født den 10.-9.-1944,
søn af Jenny og Christian Chri
stensen, gift den 15.-4.-1967
med Aase Jensen, født d. 27.5.-1943, datter af Sigrid og Jep
pe Jensen. Parret har børnene:
Kirsten, født den 11.-11.-1967,
Brian, født den 20.-1.-1971 og
Trine, født den 11.-3.-1974.

-49Viggo Skov Christensen har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården
den 1.-5.-1967 fra sin mor, forældrene købte den i 1956.
Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 26,5 ha., heraf tilkøbt 6 ha.
Stuehuset er opført 1914 og restaureret flere gange, kostald opført 1914, svinestald og
lade 1978, gylletank 1979, gastæt silo 1985, desuden er der maskinhus. Gårdens besæt
ning er på 4 ammekøer, 1 ungdyr og 3 slagtekalve af racen Limousine. Oorden er bortforpagtet.

DONSKÆRVEJ 51, "LYNGHOLM"
MØBORG, 7660 BÆKMARKSBRO.
HERLUF GEORG PEDERSEN,
landmand, født den 25.-10.-1927,
søn af Kristine og Jens Fællehus
Pedersen.
H.G.P. har været på Haslev Land
brugsskole. Han overtog gården i
marts 1973 fra Jens Peder Peder
sen. Gården har været i slægtens
eje fra omkring 1920, dog
afbrudt af perioden 1940-1949.
Ejendomsskyld 310.000. Areal 5,9 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1959, udbygningerne består af kostald, lade og maskinhus.
DONSKÆRVEJ 55, "NYBORG",
MØBORG, 7660 BÆKSMARKBRO,
tlf. 97-881312.
VAGN K1RKEGAARD HANSEN,
landmand, født den 20.-6.-1930,
søn af Magda og Holger Kirkegaard Hansen, gift d. 23.-2.-1962
med Margrethe Slet, sygehjælper,
født den 25.-11.-1934, datter af
Emma og Viggo Slet. Parret har
tvillingerne Tom og Jan, født d.
31.-1.-1964.
V.K.H. forpagtede gården i 1962 og købte den i 1977 fra sine forældre, som købte den
i 1960.
Ejendomsskyld 450.000. Areal 16,3 ha., heraf 1 ha. plantage.
Stuehuset er opført omkring 1900 og restaureret flere gange, kostald opført 1900, svi
nestald 1960 og tilbygget 1962, lade opført 1900 og maskinhus 1987. Gårdens besæt
ning er på 8 ammekøer, 4 ungdyr og 4 slagtekalve af racerne Angus, Limousine og
Charolais. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og korn. Der findes 2 trak
torer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, tårnsilo, varm lufts tørreri samt halmfyr.
V.K.H. har halvpart i Sandholm Dambrug, som er beliggende i Møborg.
DONSKÆRVEJ 62, "MØBORG MASKINSTATION", MØBORG, 7660 BÆKMARKSBRO,
tlf. 97-881248.
EDVARD PEDERSEN, maskinstationsejer, født den 1.-7.-1937, søn af Katrine og Niels
Pedersen, gift den 22.-9.-1962 med Ruth Jørgensen, født den 14.-8.-1939, datter af
Anna og Aksel Jørgensen. Parret har børnene: Michael, født den 6.-10.-1964 og Bjar
ne, født den 29.-7.-1967.
E.P. overtog ejendommen den 15.-2.-1962 fra kommunen. Indtil 1960 havde Østre Sko
le huse i ejendommen.
Ejendomsskyld 480.000. Areal 1 ha.
Stuehuset er opført 1915 og gennemrestaureret flere gange, maskinhuse opført 1978
og 1988, maskinstationens maskinpark består af 12 traktorer, 4 mejetærsker, 2 rende
gravere, 1 gummiged samt nødvendige maskiner til en maskinstation. Der er 8 faste
medarbejdere på maskinstationen.
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DUBGÅRDVEJ 6, "NEDER DUBGAARD", ROM, 7620 LEMVIG.
BERG NICOLAISEN, gårdejer, omtales under "Lille Bloksgaard", Fabjergvej 76, Lem
vig. B.N. overtog gården den 1.-3.-1983 fra Peter Staunstrup.
Ejendomsskyld 870.000. Areal 25,6 ha., heraf 3 ha. eng og bakker.
Stuehuset er opført 1890, kostald og lade 1930. Gården drives udelukkende med plante
produktion bestående af ærter, raps, byg, hvede og rajgræs. Gården drives sammen
med "Lille Bloksgaard", Fabjergvej 76.
DUSGÄRDVEJ 2, "ØSTER LOMFORBÆK", TØRRING, 7620 LEM
VIG, tlf. 97-821506.
JOHANNES VILHELM BJERG
MADSEN, gårdejer, født den 31.7.-1960, søn af Anna Katrine og
Herluf Bjerg Madsen, gift d. 3.5.-1986 med Dorthe Toelberg Jen
sen, husmor, født den 5.-5.-1962,
datter af Mary og Gerhard Jen
sen. Parret har datteren Sarah,
født den 2.-11.-1988.
J.V.B.M. er uouannet elektriker og ansat på Cheminova. Han overtog gården den 1.7.-1982 fra sin far, som købte den året før.
Ejendomsskyld 950.000. Areal 27,5 ha.
Stuehuset er opført 1872 og restaureret 1982, kostalde opført 1969 og 1977, lade og
maskinhus 1977. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af raps,
ærter, rajgræs og korn. Der findes 1 traktor, 1 mejetærsker, 2 kornsiloer, korntørreri
samt halmfyr.

DYBEBJERGVEJ 18, "DYBEBJERG", DYBE, 7620 LEMVIG,
tlf. 97-889472.
KRISTIAN LARSEN, gårdejer,
født den 23.-4.-1949, søn af Met
te Kirstine og Harald Larsen.
K.L. overtog gården den l.-l.1972 fra sin far, som købte den
i 1939.
Ejendomsskyld 650.000. Areal
15,2 ha.
Stuehuset er opført 1910 og re
Foto: Kastrup Luftfotq.
staureret 1980, kostalden fra
1900 er tilbygget 1972, svinestald opført 1948, lade 1880, foderhus 1972 og maskinhus
1975, desuden er der udendørs køresilo. Gården drives som alsidigt landbrug med en
kvægproduktion på 16 årskøer og 28 ungdyr af blandet race. Svineproduktionen er på 5
årssøer, der produceres ca. 120 slagtesvin årligt. Der findes 3 traktorer, 1 mejetær
sker, portionstørreri samt anparter i Råbjerg Vindmøllelaug.
DØJVEJ 13, "ØSTER KJELDER",
LOMBORG, 7620 LEMVIG, tlf.
97-889004.
MØLLER NIELSEN, gårdejer,
født den 1.-12.-1946, søn af
Ragnhild og Jens Nielsen, gift d.
1.-8.-1970 med Anne Marie Jør
gensen, modist, født den 2.-4.-1948, datter af Olga Jørgensen.
Parret har børnene: Morten, født
d. 28.- 6.-1972, Jens, født den
27.-7.- 1978 og Jakob, født den
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Møller Nielsen har været på Lyngby Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-7.1970 fra sin mor, nuværende ejer er 3. generation på gården, som kom i slægtens eje
omkring 1905.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 45,5 ha., heraf 6 ha. eng og beplantning.
Stuehuset er opført 1984, kostald, lade og gylletank 1972, maskinhus 1973, indendørs
køresilo og foderhus 1976 og gylletank 1989. Gården drives med en kvægproduktion på
44 årskøer, 45 ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM. Der findes 3 traktorer, 1 mark
vandingsanlæg, plansilo og varm lufts tørreri. På gården er 1 skoledreng til hjælp og
maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

DØJVEJ 16, "HØJVANG", LOM
BORG, 7620 LEMVIG, tlf. 97889139.
BIRGER P. ANDREASSEN, gård
ejer, født den 8.-10.-1935, søn af
Ane Marie og Mads Pugholm An
dreassen, gift den 12.-11.-1960
med Lilly Nielsen, født den 23.8.-1936, datter af Ane og Peder
Nielsen. Parret har børnene: Dor
the, født den 24.-4.-1963 og Per,
født den 19.-6.-1967.
B.P.A. har været på Lægård
Landbrugsskole. Han overtog gården
den 1.-12.-1960 fra sine svigerforældre, som købte den i 1927, da den blev udstykket
fra "Øster Kjelder".
Ejendomsskyld 880.000. Areal 22 ha., heraf 1 ha. eng.
Stuehuset er opført 1927 og gennemrestaureret flere gange, kostalden fra 1927 er ud
videt i 1969, lade opført 1927, maskinhus 1952 og udvidet 1988, silofoderhus er opført
1979. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 18 årskøer, 20
ungdyr og 10 slagtekalve af racen SDM, svineproduktionen er på 10 årssøer, der produ
ceres ca. 180 slagtesvin årligt, desuden er der 1 Nordbagge. Der findes 2 traktorer, 1
plansilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

DØJVEJ 17, "STORE DØJ",
LOMBORG, 7620 LEMVIG, tlf.
97- 889138.
JENS PEDERSEN, gårdejer, født
den 30.-10.-1934, søn af Oline
og Anders Pedersen, gift d. 13.5.-1961 med Inger Kjærgaard,
født den 12.-12.-1937, datter af
Signe og Kristian Kjærgaard. Pa
rret har børnene: Jørn, født den
14.-7.-1963, Ulla, født den 23.12.-1966 og Lars, født den l.-l.1976.
J.P. overtog gården den 18.-3.-1961 fra Ole Nielsen.
Ejendomsskyld 760.000. Areal 16,3 ha., heraf 1 ha. beplantning.
Stuehuset er opført 1913 og gennemrestaureret 1973, kostalden blev ombygget efter
en brand i 1930'erne, lade opført 1935, maskinhus 1987, og desuden er der indendørs
køresilo og et gammelt maskinhus. Gården drives med en kvægproduktion på 21 årskø
er, 25 ungdyr og 13 slagtekalve af racen SDM, der produceres ca. 200 slagtesvin år
ligt. Der findes 2 traktorer, tårnsilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en
del af markarbejdet.
DØJVEJ 19, "BØGETOFT", LOMBORG, 7620 LEMVIG, tlf. 97-889375.
KAJ KIRKEBY, gårdejer, født den 3.-3.-1937, søn af Andrea og Adolf Kirkeby, gift
den 15.-3.-1966 med Gerda Sørensen, født den 22.-3.-1947, datter af Karen og Emanu-
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el Sørensen. Gerda og Kaj Kirke
by har børnene: Alice, født den
14.-12.-1966, Frede, født d. 18.7.-1968, Bente, født den 15.-3.1972 og Lisbeth, født den 9.-9.1975.
K.K. har været på Hammerum
Landbrugsskole. Han overtog går
den den 17.-4.-1970 fra Alfred
Kofod Sørensen.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal
25 ha., heraf 1,5 ha. eng og
skrænter. Desuden er der forpagtet 14 ha.
Stuehuset er opført 1976, kostalden fra 1940 er om- og tilbygget i 1972, udhusene ned
brændte delvis i 1956, laden er fra dette år, foderhuse opført 1972 og 1987, gylletank
1986 og maskinhus 1989, desuden er der indendørs køresilo. Gården drives med en
kvægproduktion på 40 årskøer, 40 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM, desuden er
der 2 heste. Der findes 2 traktorer, tårnsilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bru
ges til en del af markarbejdet.

D03VE3 20, "ROSENHOLM",
LOMBORG, 7620 LEMVIG, tlf.
97- 889048.
GEORG CORTNUM, husmand,
født den 17.-3.-1916, søn af Ane
og Niels Peder Cortnum, gift d.
22.-7.-1943 med Dagmar Sven
strup, født den 26.-9.-1916, dat
ter af Ellen Marie og Frederik
Svenstrup.
G.C. overtog gården den 29.-5.1946 fra Ole Nielsen.
Ejendomsskyld 420.000.
Foto: Kastrup Luftfoto.
Areal 10,5 ha., heraf tilkøbt 1 ha.
Stuehuset er opført 1900 og gennemrestaureret flere gange, kostald opført 1947, lade
1948, garage 1960, desuden er der hønsehus. Gårdens besætning er på 4 årssøer, der
produceres ca. 60 slagtesvin årligt, desuden er der 5 ammekøer, 3 ungdyr og 3 slagte
kalve af blandet race. Der findes 1 traktor, maskinstation bruges til markarbejdet.
D03VE3 22, "LILLE D03", LOM
BORG, 7620 LEMVIG, tlf. 97889314.
PEDER GJERVIG B3ERG, land
mand, født den 29.-6.-1966, søn
af Gunhild og Karl Bjerg.
P.G.B. arbejder som husbondaflø
ser, han har været på Kongens
gård og Hammerum landbrugssko
ler. Han overtog gården den 1.4.-1988 fra Anders Dam, Lom
borg.
Areal 13,5 ha.
Stuehuset er gennemrestaureret, avlsbygningerne består af kostald, svinestald, lade og
maskinhus. Der produceres ca. 500 slagtesvin årligt, desuden er der 10 ammekøer og
10 ungdyr af racen Hereford. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, korn og ro
er. På gården er 1 mejetærsker, maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

-53ELLEMOSEVEJ 2, "SØNDER BYSKOV", HYGUM, 7620 LEMVIG, tlf. 97-836461.
HENNING AGGER, født den 2.-11.-1939, søn af Valborg og Jens Agger, gift den 1.11.-1969 med Inger Sværke, husmor, født den 24.-6.-1937, datter af Jenny og Anders
Sværke. Parret har børnene: Susanne, født den 19.-10.-1970, Mogens, født den 10.-4.1972, Charlotte, født den 8.-8.-1974 og Esper, født den 31.-8.-1975.
H.A. har været på Vejlby Landbrugsskole, han er medlem af bestyrelsen for Lemvig
Landboforening og formand for regnskabsafdelingen. Han overtog gården den 1.-4.1969 fra Svend Lind.
Ejendomsskyld 3.200.000. Areal 70 ha., heraf tilkøbt 4 ha. Desuden er der forpagtet
35 ha.
Stuehuset er opført 1977, kostalde 1920 og 1973, ungdyrstalde 1974 og 1976, lader
1920 og 1975, maskinhus 1989, gastæt silo til græs 1978, foderhus 1975 og gylletank
1988, desuden er der udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 80
årskøer og 150 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ær
ter. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 rundballepresser, 1 roetankoptager, plan
tørreri med varm luft og varmegenindvindingsanlæg. På gården er 1 fodermester, 1
heltids medhjælper og 1 deltids. Gården drives sammen med "Mellem Byskov", Ellemo
sevej 4, Hygum.

ELLEMOSEVEJ 4, "MELLEM BYSKOV", HYGUM, 7620 LEMVIG.
HENNING AGGER, gårdejer, omtales under Ellemosevej 2.
H.A. overtog gården den 1.-2.-1981 fra Jens Kallesø.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 20 ha.
Stuehuset er opført 1930 og restaureret 1975, avlsbygningerne er opført 1972 og om
bygget 1983, hvor der også blev opført gylletank. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 3.600 stk. årligt. Der findes plantørreri, halmfyr samt blandingsanlæg og
fodringsanlæg. Gården drives sammen med "Sønder Byskov", Ellemosevej 2.
ELLEMOSEVEJ 6, "NØRRE BY
SKOV", HYGUM, 7620 LEMVIG,
tlf. 97-836107.
DAVID DAVIDSEN AGGER, gård
ejer, født den 18.-5.-1942, søn af
Valborg og Jens Agger, gift den
28.-9.-1973 med Jytte Andreasen,
husmor, født den 4.-10.-1945, dat
ter af Ninna og Kristian Andrea
sen. Parret har børnene: Thorben,
født den 21.-4.-1974 og Morten,
født den 24.-5.-1978.
D.D.A. har været på Vejlby Landbrugsskole, han er medlem af bestyrelsen for D.L.G.
nordvest. Han overtog gården den 1.-6.-1972 fra sin far, nuværende ejer er 4. genera
tion på gården, som har været i slægtens eje siden 1860.
Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 60 ha., heraf tilkøbt 28 ha., der er 3 ha. eng. Der er
forpagtet 30 ha.
Stuehuset er opført 1917 og restaureret senest i 1988, kostalde opført 1950 og 1974,
svinestald, lade og gylletank 1984 og maskinhus 1974. Gården drives med en kvægpro
duktion på 60 årskøer og 120 ungdyr af racen SDM, desuden er der en slagtesvineproduktion på 2.200 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der
findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 rundballepresser samt 1 fodringsanlæg til svinene.
På gården er 1 fast fodermester og 1 medhjælper.
ELLEMOSEVEJ 27, "LILLE NYGAARD", HYGUM, 7620 LEMVIG.
OVE JENSEN, gårdejer, omtales under "Grummesgaard", Klostervej 34.
O.J. overtog gården den 4.-1.-1974 fra Stinne Jensen.
Ejendomsskyld 450.000. Areal 11,3 ha.
Gården drives sammen med "Grummesgaard", Hygum.
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ENGB3ERGVE3 71, "NEDER
STRANDE", STRANDE, 7620
LEMVIG, tlf. 97-836429.
OVE HVINGELBY, gårdejer, født
den 27.-6.-1929, søn af Marie og
Karl Hvingelby, gift den 17.-9.1955 med Lilly Tonsberg Nielsen,
husmor, født den 8.-7.-1930, dat
ter af Birthe Marie og Chresten
Tonsberg. Parret har børnene: Astrid, født den 8.-6.-1957, Hanne,
’ dt d. 24.-2.-1962
KarL født
1 1.-6.-1966.
O.H. er salgskonsulent for et staldinventarfirma, han iiar været på Grå, _n Højskole
med landbrugsfag. Han overtog gården den 20.-8.-1955 fra Anders Strande.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 14 ha., heraf 1 ha. eng.
Stuehuset er opført 1966 og tilbygget 1978, svinestald og lade opført 1961, maskinhus
1970 og gylletank 1977. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 1.400 stk. år
ligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og korn. Der findes 1 traktor,
maskinstation bruges til høst.
ENGB3ERGVE3 73, "MELLEM
STRANDE", VANDBORG, 7620
LEMVIG, tlf. 97-836435.
FLEMMING LISBY, gårdejer,
født den 18.-11.-1943, søn af Ag
nes og Peder Lisby, gift den 13.6.-1972 med Tove Trillingsgaard,
husmor og teknisk assitent, født
den 7.-6.-1950, datter af Marie
og Alfred Trillingsgaard. Parret
har børnene: 3an, født den 30.10.-1975 og Dorthe, født den 5.8.-1983.
F.L. har været på Haslev Landbrugsskole, han er medlem af Vandborg Menighedsråd.
Han overtog gården den 1.-3.-1973 fra sin far, som købte den i 1953.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 25,5 ha., heraf 2,5 ha. eng og bakker. Der er forpagtet 3 ha.
Stuehuset er opført 1926 og restaureret senest i 1987, kostald, svinestald og lade op
ført 1926, svinestalden er ombygget til ungdyrstald, ny lade opført 1979, maskinhus
1972 og udendørs køresilo 1989. Gården drives med en kvægproduktion på 25 årskøer
og 50 ungdyr af racen SDM. Der findes 2 traktorer, maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.

ENGBJERGVEJ 75, "SØNDER
STRANDE", STRANDE, 7620
LEMVIG, tlf. 97-836424.
EVALD PEDERSEN, gårdejer,
født den 10.-7.-1937, søn af Stin
ne og Anders L. Pedersen, gift
den 11.-11.-1967 med Kirsten Sø
rensen, husmor, født den 15.-8.1945, datter af Maren og Mari
nus Sørensen. Parret har børne
ne: Henrik, født den 30.-3.-1970
og Merete, født den 27.-6.-1972.
E.P. overtog gården den 1.-7.-1967 fra sin svigerfar, som købte den i 1928.
Ejendomsskyld 2.500.000. Areal 36,2 ha., heraf tilkøbt 17,5 ha., der er 1 ha. eng.
Stuehuset er opført 1789 og restaureret 1975, svinestalde opført 1967 og 1978, lade og
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søer, der sælges ca. 1.700 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter,
raps, hvede og byg. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, gastæt kornsilo og blan
dingsanlæg. Maskinstation bruges til gødningsudkørsel.

ENGBJERGVEJ 78, "HØJGAARD", VANDBORG, 7620 LEMVIG, tlf. 97-836597.
NIELS KIRK NIELSEN, gårdejer, født den 6.-11.-1958, søn af Grethe og Kristian Kirk
Nielsen, gift den 23.-7.-1983 med Liselotte Nielsen, husmor, født den 22.-9.-1958, dat
ter af Hans Peter Nielsen.
N.K.N. er lastoptager, han har været på Malling Landbrugsskole 2 gange. Han overtog
gården den 1.-2.-1982 fra Harald Højgaard, Lemvig.
Ejendomsskyld 960.000. Areal 20 ha., heraf 4 ha. eng. Desuden er der forpagtet 20 ha.
Stuehuset er opført 1896 og restaureret 1982-83, kostalden fra 1962 er ombygget i
1982, lade opført 1890, maskinhus 1978 og gylletank 1989. Gården drives med en kvæg
produktion på 50 årskøer, 35 ungdyr og 35 slagtekalve af racen Jersey, det er en stam
besætning, som udstilles på dyrskuer. Der findes 2 traktorer, portionstørreri med varm
luft og 2 kornsiloer. På gården er 1 fast fodermester og der bruges maskinstation til
en del af markarbejdet.
ENGBJERGVEJ 81, "VESTER DALGAARD", VANDBORG, 7620 LEMVIG, tlf. 97836413.
AKSEL SØGAARD KIRKEBY, gårdejer, født den 24.-8.-1914, søn af Magda og Jens
Kirkeby, gift den 25.-11.-1950 med Ingrid Pedersen, husmor, født den 16.-7.-1927,
datter af Ane og Peder Pedersen. Parret har børnene: Anne Marie, født den 4.-10.1951, Henning, født den 25.-10.-1953, Tove, født den 10.-10.-1957 og Kaj, født den
13.-5.-1959.
A.S.K. har været på Tommerup Højskole med landbrugsfag. Han overtog gården den
1.-1.-1953 fra sin far, som købte den i 1911.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 17,5 ha., heraf 3 ha. eng.
Stuehuset er opført 1897 og tilbygget flere gange, senest i 1948, kostald, svinestald og
lade er opført 1948 og maskinhus 1978. Gården drives udelukkende med planteproduk
tion bestående af raps, ærter og korn. Der findes 2 traktorer og portionstørreri samt
halmfyr.
ENGBJERGVEJ 84, "GRYSBÆK",
VANDBORG, 7620 LEMVIG, tlf.
97-836403.
EGON PEDERSEN, gårdejer, født
den 2.-2.-1936, søn af Petra og
Esper Pedersen, gift den 20.-5.1961 med Inge Christiansen, hus
mor, født den 17.-11.-1936, dat
ter af Oline og Alfred Christian
sen. Parret har børnene: Kjeld,
født d. 11.-3.-1962, Jørgen, født
den 6.-4.-1965, Anna Maria, født
den 23.-4.-1968 og Kaj, født den 24.-10.-1970.
E.P. overtog gården den 1.-11.-1972 fra sin far, som købte den i 1928.
Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 42 ha., heraf 3 ha. eng. Der er forpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført 1906 og restaureret 1974, kostald, svinestald og lade er genopført
efter en brand i 1960, maskinhus 1986. Gården drives med en kvægproduktion på 50
årskøer og 100 ungdyr af racen SDM. Der findes 3 traktorer, portionstørreri og varmegenindvindingsanlæg. Maskinstation bruges til høst.
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ENG BJERGVEJ 87, "MØLLEGAARDEN", VANDBORG, 7620 LEMVIG,
tlf. 97-836322.
NIELS JØRN PRÆSTHOLM, gård
ejer, født den 30.-6.-1950, søn af
Catharine og Poul Præstholm,
gift den 20.-3.-1982 med Anna
Kirstine Baggesgaard Knudsen,
husmor, født den 20.-10.-1958,
datter af Laura og Elfa Bagges
gaard Knudsen. Parret har børnen'” Lars, fød: den 25
x :, født den 21."
N.J.P. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han .ertog gården
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fra sin far, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 25,5 ha., heraf 3 ha. eng og bakker.
Stuehuset er opført 1904 og restaureret senest i 1986, kostalde opført 1908 og 1952,
sidstnævnte er tilbygget i 1972, roehus og gylletank opført 1973, maskinhus 1978, lade
1986 og gylletank 1987, desuden er der indendørs køresilo. Gården drives med en kvæg
produktion på 36 årskøer og 70 ungdyr af racen SDM. Der findes 2 traktorer, plantør
reri og anparter i Vandborg Vindmøllelaug. Maskinstation bruges til høst.
ENGDALVEJ 2, "SEJBJERG",
TØRRING, 7620 LEMVIG, tlf.
97-836223.
SVEND AAGE STOKHOLM, gård
ejer, født den 6.-4.-1937, søn af
Birgitte og Niels Stokholm, gift
den 3.-6.-1961 med Margrethe Eriksen, husmor, født den 15.-11.1940, datter af Katrine og Ejnar
Eriksen. Parret har børnene: Sol
vej, født den 5.-7.-1963, Niels
Chr. født den 10.-1.-1968 og Su
sanne, født den 17.-3.-1969.
S.AA.S.har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-6.-1961
fra sin far, nuværende ejer er 3. generation på gården, som kom i slægtens eje i 1892.
Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 40,5 ha., heraf tilkøbt 5 ha.
Stuehuset er opført 1925, kostald 1964, lade 1900 og maskinhus 1947. Gården drives
udelukkende med planteproduktion bestående af raps, ærter og korn. Der findes 1 trak
tor, 1 mejetærsker og halmfyr.

ENGDALVEJ 4, "SØNDER KJÆR", TØRRING, 7620 LEMVIG.
VIGGO KIRKEBY og PALLE DE PLACE KIRKEBY, gårdejere.
Gården blev overtaget den 1.-10.-1984 fra Jonny Lilleaas. Gården drives som "I/S Søn
der Kjær" af far og søn.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 13 ha.
Stuehuset er opført 1930, det er udlejet. Svinestald opført 1978, ny sostalde 1984 og
1987, lade og gylletank 1987. Gården drives med en svineproduktion på 90 årssøer, der
produceres ca. 1.900 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og hve
de. Maskinstation bruges til høst. Gården drives sammen med "Engdal", Engdalvej 6.
ENGDALVEJ 6, "ENGDAL", TØRRING, 7620 LEMVIG, tlf. 97-836034.
VIGGO TØNNESEN KIRKEBY, gårdejer, født den 16.-7.-1931, søn af Andrea og Adolf
Kirkeby, gift den 2.-7.-1960 med Hanne de Place Nejrup, husmor og børnehavepæda
gog, født den 4.-5.-1935, datter af Ruth og Laurids Nejrup. Parret har børnene: Palle
de Place, født den 19.-2.-1962 og Lars, født den 20.-5.-1965.
V.T.K. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-10.-1981
fra Kaj Lauritsen.
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Stuehuset er opført 1920 og tilbygget 1988, lade opført 1987. Gårdens besætning er på
5 ammekøer og 10 ungdyr af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede
og byg. Der findes 2 traktorer, rørvandingsanlæg og halmfyr. Maskinstation bruges til
høst. Gården drives sammen med "Sønder Kjær", Engdalvej 4.

ENGELUNDVEJ 24, "VINTERSGAARD", FABJERG, 7620 LEMVIG, tlf. 97-893046.
HENNING BAJLUM, gårdejer, født den 7.-1.-1935, søn af Alfrida og Søren Bajlum,
gift den 19.-11.-1963 med Ruth Friis, husmor, født den 3.-11.-1942, datter af Petrea
og Emil Friis. Parret har børnene: Anette, født den 1.-4.-1965 og Leo, født den 30.10.-1968.
H.B. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-8.-1963 fra sin
svigermor, nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje
siden 1898.
Ejendomsskyld 2.500.000. Areal 34 ha., heraf tilkøbt 10 ha. Desuden er der forpagtet
15 ha.
Stuehuset er opført 1898 og restaureret senest 1985, svinestalde opført 1960, 1968,
1979 og 1987, lade 1973, maskinhus 1975 og gylletank 1987. Gården drives med en
svineproduktion på 120 årssøer, der produceres ca. 2.500 slagtesvin årligt. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, por
tionstørreri, blandingsanlæg og fodringsanlæg i 4 stalde. På gården er 1 fast medhjæl
per.
ENGELUNDVEJ 32, "SKOVLUND", FABJERG, 7620 LEMVIG, tlf. 97-893190.
JENS MOSE CHRISTENSEN, landmand, født den 20.-1.-1935, søn af Agnete og Chr.
M. Christensen.
J.M.C. overtog gården den 20.-7.-1971 fra Jakob Bjerre.
Ejendomsskyld 420.000. Areal 5,5 haStuehuset er opført 1910 og restaureret 1976, kostald og lade opført 1910 og maskin
hus 1976. Gården drives med hesteopdræt og besætningen er på 2 avlshopper og 1 avls
hingst af racen Nordbagge, desuden er der 4 plage. Planteproduktionens salgsafgrøde
er korn.
ENGELUNDVEJ 35, "SØNDER ENGELUND", FABJERG, 7620 LEMVIG, tlf. 97-893009.
SVEND HARRY BORUM, gårdejer, født den 23.-7.-1912, søn af Jensine og Kristian
Jensen Borum, gift den 23.-7.-1942 med Dagmar Elisabeth Pedersen, husmor, født den
9.-12.-1919, datter af Ane og Johannes Pedersen. Parret har børnene: Flemming, født
den 6.-4.-1946, Jens Arne, født den 14.-10.-1952 og Annelise, født den 1.-5.-1955.
S.H.B. har været vurderingsmand for Alm. Brand. Han overtog gården den 24.-3.-1960
fra sin far, nuværende ejer er 4. generation på gården, som har været i slægtens eje
siden 1873. Den 31.-3.-1981 købte sønnen Jens Arne Borum halvpart i gården, J.A.B.
har været på Lægård Landbrugsskole.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 47 ha., der er forpagtet 13 ha.
Stuehuset er opført 1881, kostald 1916, lade 1879 og maskinhus 1975. Gården drives
med en kvægproduktion på 30 årskøer og 70 ungdyr af racen SDM. Planteproduktio
nens salgsafgrøde er græs til pillefabrik. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, 2
kornsiloer, gennemløbstørreri og anparter i Fabjerg Vindmøllelaug. Maskinstation bru
ges til en del af markarbejdet.

ENGELUNDVEJ 38, "NØRRE DAHL", FABJERG, 7620 LEMVIG, tlf. 97-893114.
KARL HARTVIG ANDERSEN, gårdejer, født den 26.-10.-1933, søn af Alma og Villiam
Andersen, gift den 10.-12.-1964 med Hanne Olesen, husmor, født den 23.-2.-1942, dat
ter af Marie og Ole Olesen. Parret har børnene: Torben, født den 20.-2.-1963, Villiam,
født den 24.-6.-1965, Anette, født den 16.-8.-1966 og Britta, født den 25.-9.-1969.
K.H.A. har været på Tommerum Højskole med landbrugsfag. Han overtog gården den
23.-2.-1962 fra Anna Lind, Fabjerg.
Ejendomsskyld 930.000. Areal 22 ha., heraf tilkøbt 7 ha.
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Stuehuset er opført 1957 og re
staureret 1976, kostald og lade
er opført 1914, maskinhus 1976,
spaltestald 1979, desuden er der
udendørs køresilo.
Nørre Dahl drives med en kvæg
produktion på 23 årskøer og 45
ungdyr af blandet race. Der fin
des 2 traktorer, 2 kornsiloer og
portionstørreri. Maskinstation
bruges til høst.

ENGELUNDVEJ 40, "BJERG", FABJERG, 7620 LEMVIG, tlf. 97-893008.
IB BJERG, gårdejer, født den 31.-8.-1947, søn af Hanne og Jens Bjerg, gift den 29.8.-1987 med Jytte Døj, syerske, født den 30.-3.-1968, datter af Lilly og Hartvig Døj.
Parret har datteren Maria, født den 26.-5.-1987.
I.B. har været på Hammerum Landbrugsskole 2 gange. Han overtog gården den 4.7.-1977 fra sin far, nuværende ejer er 4. generation på gården, som har været i slæg
tens eje siden 1877.
Ejendomsskyld 830.000. Areal 22,2 ha., heraf tilkøbt 3 ha.
Stuehuset er opført 1853, kostald og lade 1948 og maskinhus 1978. Gården drives med
en kvægproduktion på 38 årskøer og 60 ungdyr af racen SDM. Der findes 3 traktorer,
maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
FABJERGKIRKEVEJ 29, "OVER DUBGAARD", ROM, 7620 LEMVIG, tlf. 97-820580.
JOHANNES BYSKOV, gårdejer, født den 24.-2.-1951, søn af Rigmor og Knud Byskov,
gift den 17.-5.-1975 med Aase Højgaard, sygehjælper, født den 28.-3.-1956, datter af
Kristiane og Peder Højgaard. Parret har børnene: Peder, født den 25.-7.-1981 og Ka
rina, født den 4.-10.-1985.
J.B. er ansat ved Redningsringen i Lemvig. Han overtog gården den 1.-6.-1986 fra Val
demar Nørgaard.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 30 ha., heraf 1,5 ha. skov. Der er forpagtet 7 ha.
Stuehuset er opført 1948 og restaureret 1987, kostalde opført 1938 og 1950, svinestald
1952, lade 1950 og maskinhus 1958. Gården drives udelukkende med planteproduktion
bestående af raps, ærter, fremavlskorn og rajgræsfrø. Der findes 3 traktorer, kornsilo
og gennemløbstørreri. Maskinstation bruges til høst.

FABJERGKIRKEVEJ 35, "GAMMEL
ROESGAARD", ROM, 7620 LEM
VIG, tlf. 97-820904.
HARALD LUND MATHIASEN,
gårdejer, født d. 9.-6.-1925, søn
af Sidsel Katrine Lund og Kristi
an Mathiasen, gift den 19.-9.1951 med Ruth Mundbjerg Laur
sen, husmor, født d. 26.-5.-1930,
datter af Emma og Ole Mund
bjerg Laursen. Parret har børne
ne: Leo, født den 26.-8.-1952,
Benny, født den 16.-7.-1954,
Emma Katrine, født den 8.-11.-1956, Flemming, født den 11.-12.-1957 og Rita, født
den 7.-9.-1967.
H.L.M. har været på Tommerum Højskole med landbrugsfag, han har været medlem af
mejeribestyrelsen i Fabjerg. Han overtog gården den 1.-8.-1962 fra sin far, som købte
den i 1913.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 53 ha., heraf tilkøbt 6 ha.
Gården er bortforpagter til sønnen, Flemming Lund Mathiasen, "Sdr. Roesgaard".
Stuehuset er opført 1904 og tilbygget senest i 1987, kostalde opført 1919, 1966 og
1983, svinestald 1919 og 1967, lade 1919, maskinhuse 1947 og 1975 samt indendørs kø-
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resilo 1981. Gammel Roesgaard drives med en slagtesvineproduktion på 550 stk. årligt,
desuden er der 8 ammekøer og 8 ungdyr af racen Hereford. Der findes 3 traktorer, 1
mejetærsker og gastæt kornsilo.

FAB3ERGKIRKEVE3 36, "SDR. ROESGAARD", ROM, 7620 LEMVIG, tlf. 97-822045.
FLEMMING LUND MATHIASEN, gårdejer, født den 11.-12.-1957, søn af Ruth og Ha
rald Lund Mathiasen, gift den 27.-10.-1979 med Tove Hedegaard, husmor, født den
28.-6.-1958, datter af Minna og 3ens Hedegaard. Parret har børnene: Susanne, født
den 6.-2.-1981, Thomas, født den 2.-3.-1983 og Henrik, født den 7.-12.-1986.
F.L.M. er vikar ved Lemvigegnens Vikarforening, han har været på Hammerum Land
brugsskole. Han overtog gården den 1.-9.-1981 fra Karen Rønn Nielsen.
Ejendomsskyld 480.000. Areal 10,5 ha. Faderens gård "Gammel Roesgaard" er forpagtet, ialt 50 ha.
Stuehuset er opført 1913 og restaureret 1984, kaninhal opført 1986 og lade 1930. Går
den drives med en ungtyreproduktion på ca. 54 tyre, de opfedes i faderens stald. Plan
teproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og hvede. Der findes 3 traktorer og 1 me
jetærsker.
FAB3ERGKIRKE VE3 37, "NY
ROESGAARD", ROM, 7620 LEM
VIG, tlf. 97-820935.
E3NAR KRISTENSEN, gårdejer,
født den 20.-10.-1932, søn af Otomine og Vilhelm Kristensen, gift
den 10.-5.-1961 med Anne Marie
Skadborg, sygehjælper, født den
11.-9.-1941, datter af Inger Ma
rie og 3ens Lund Skadborg. Par
ret har børnene: Henrik, født den
13.-8.-1964 og Vilhelm, født den
28.-1.-1969.
E.K. er ansat ved Ole Bjerre 3ensen, Nørre Nissum. Han overtog gården den 15.-5.1961 fra Villiam Byskov.
Ejendomsskyld 930.000. Areal 18,5 ha. 3orden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1960 og tilbygget 1981, kostald og lade opført 1960 og maskinhus
1938.
FAB3ERGKIRKEVE3 43, "SØNDERGAARD", FAB3ERG, 7620 LEM
VIG, tlf. 97-820930.
PEDER K3ÆR, gårdejer, født d.
4.-10.-1940, søn af Petra og Si
gurd Kjær, gift den 4.-5.-1968
med Eva Villesen, husmor, født
den 13.-8.-1948, datter af Marie
Davine og Christian Villesen.
Parret har børnene: Inger, født
den 29.-10.-1968, Brian, født den
5.- 2.-1972, Sigurd, født den 16.
5.-1979 og Marie, født den 29.-6.-1981.
P.K. har været på Vejlby Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for Lemvigegnens Land
boforening og i repræsentantskabet for Vestjyske Slagterier. Han overtog gården den
1.-1.-1969 fra sin kones bror, 3ens Møller Villesen. Gården har været i slægtens eje si
den 1933.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 23 ha., der er forpagtet 6 ha.
Stuehuset er opført 1975, svinestalde 1972, 1977 og 1979, lade 1973, gylletank 1978 og
maskinhus 1982. Gården drives med en svineproduktion på 100 årssøer, der produceres
ca. 2.100 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der
findes 2 traktorer, gastæt kornsilo, halmfyr, blandeanlæg og fodringsanlæg ved slagte-
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gaard", Vestergårdvej 10, Lemvig. Denne gårds ejendomsskyld er 1.100.000. og der er
ialt 31 ha.

FAB3ERGKIRKEVE3 44, "NY
BLOKSGAARD", 7620 LEMVIG,
tlf. 97-821451.
3ENS SUDERBÆK THYGESEN,
gårdejer, født den 7.-1 1.-1930,
søn af Louise Marie og Rasmus
Thygesen, gift den 31.-5.-1958
1 • rd Tove Th . sen, f ' '
!
1938, datter af i
Thorsen. Parre:

: la

V.

I.
Birte, født den 1>.-11.’..
Henrik, født den 2.-1.-1965, As
ger, født den 8.-8.-1970 og Mar
<

tin, født den 1.-7.-1976.
3.S.T. har været på Haslev Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-7.-1966 fra sin
svigerfar, som købte den i 1935, da den blev udstykket fra "Bloksgaard" i Fabjerg.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 47,2 ha., heraf tilkøbt 1,5 ha.
Stuehuset er opført 1935, kostald, svinestald og lade er ligeledes fra 1935. Gården dri
ves som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 50 ungkreaturer og 15 søer + op
dræt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og fremavlskorn. Der findes 3
traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, plantørreri og gastæt silo, desuden er
anpart i Fabjerg Vindmøllelaug.
FAB3ERGKIRKEVE3 53, "SKOV", FAB3ERG, 7620 LEMVIG, tlf. 97-893063.
3ENS MØLLER VILLESEN, gårdejer, født den 31.-3.-1934, søn af Laura og 3ens Hauskov Villesen.
3.M.V. har været på Haslev Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-8.-1966 fra sin
far, nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden
1898.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 30 ha.
Stuehuset er opført 1916 og restaureret 1979, kostalden fra 1899 er ombygget i 1973,
kvægstalde opført 1971 og 1981, lade og foderhus 1981 og maskinhus 1970, der er in
dendørs køresiloer. Gården drives med en kvægproduktion på 46 årskøer og 75 ungdyr
af racen SDM. Der findes 3 traktorer, plantørreri, varmegenvindingsanlæg samt anpar
ter i Borum Vindmøllelaug. På gården er 1 fast medarbejder og der bruges maskinsta
tion til høst.
FAB3ERGKIRKEVE3 56, "PIGS
BORG", FAB3ERG, 7620 LEMVIG,
tlf. 97-893237.
BENT MØLGAARD NIELSEN,
gårdejer, født den 25.-10.-1957,
søn af Rigmor og Børge Møller
Nielsen, gift den 12.-7.-1980
med 3ette Ravn Sørensen, hus
mor, født den 14.-9.-1960, dat
ter af Sofie og Knud Ravn Sø
rensen.
Parret har børnene:
Nikolaj, født den 20.-4.-1981,
Kirstine, født den 12.-4.-1984 og Majbrit, født
B.M.N. har været på Lægård Landbrugsskole 2
1979 fra Poul Pigsborg 3ensen.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 33 ha., heraf
der forpagtet 14 ha.
Stuehuset er opført 1882 og restaureret 1987,

den 2.-2.-1987.
gange. Han overtog gården den 17.-11.-

0,5 ha. skov og 1 ha. eng. Desuden er
avlsbygningerne er erstattet af 8 åbne
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minktæver. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter, hvede og byg. Der findes
1 traktor, 1 mejetærsker, halmfyr og anpart i Fabjerg Vindmøllelaug. Fra 1.-5.-1989
er B.M.N. medejer af faderens gård "Nørremark", Gudumlundvej 10, Lemvig.

FABJERGKIRKEVEJ 57, "LISUMKJÆR", FABJERG, 7620 LEMVIG.
JØRGEN LIND, gårdejer, omtales under "Friistoft", Fabjergkirkevej 60, Lemvig.
J.L. overtog gården den 1.-8.-1989 fra Henning Munksgaard Jensen.
Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 37 ha., heraf 1 ha. eng og skov.
Stuehuset er opført 1890, kostald, svinestald og lade 1920 og maskinhus 1985. Gården
drives udelukkende med planteproduktion bestående af raps og ærter. Der findes 2
traktorer, 1 mejetærsker og portionstørreri. Gården drives sammen med "Friistoft",
Fabjergkirkevej 60, Lemvig.
FABJERGKIRKEVEJ 60, "FRIISTOFT", FABJERG, 7620 LEMVIG, tlf. 97-893089.
JØRGEN LIND, gårdejer, født den 17.-10.-1952, søn af Anna og Johannes Lind, gift
den 6.-4.-1979 med Inge Marie Christiansen, husmor, født den 6.-4.-1956, datter af
Ella Agnete og Niels Juul Christiansen. Parret har børnene: Niels Erik, født den 11.2.-1977, Johannes, født den 20.-8.-1981 og Kirsten, født den 26.-5.-1983.
J.L. har været på Hammerum Landbrugsskole, han er kredsrepræsentant i MD-Food.
Han overtog gården den 25.-6.-1975 fra R. Kirkeby.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 20,8 ha., heraf 3 ha. eng, bakker og skov. Der er forpagtet 33 ha.
Stuehuset er opført 1918 og restaureret 1979, kvægstalde opført 1952, 1976 og 1979,
ungdyrstald 1985, lade 1924, maskinhuse 1976, 1979 og 1986, foderhus 1979, gylletanke
1976 og 1979, desuden er der indendørs køresilo. Gården drives med en kvægprodukti
on på 82 årskøer og 150 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er
raps og ærter. Der findes 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, 1 rundballepresser og anpart i Fabjerg Vindmøllelaug. På gården er 1 fodermester. Den drives
sammen med "Sønder Qusetgaard", Mejerivej 10 og "Lisumkjær", Fabjergkirkevej 57.
Ejendommen på Mejerivej 10 bruges som fodermesterbolig.

FABJERGKIRKEVEJ 66, "NY MØLLE", FABJERG, 7620 LEMVIG, tlf. 97-893111.
NIELS JØRGEN TOFT, gårdejer, født den 16.-2.-1938, søn af Karen og Christian Toft,
gift den 15.-6.-1961 med Karen Riis, husmor, født den 18.-2.-1940, datter af Asta og
Emil Riis. Parret har børnene: Agnete, født den 2.-12.-1962, Karsten, født den 20.9.-1966 og tvillingerne Mette og Lotte, født den 7.-7.-1976.
N.J.T. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården den 2.-5.-1961
fra Anton Tang.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 32 ha., heraf tilkøbt 12 ha.
Stuehuset er opført 1974, kostalde 1965 og 1979, lade og foderhus 1979, maskinhus
1960 og gylletank 1980, der er indendørs køresilo. Gården drives med en kvægprodukti
on på 43 årskøer, 60 ungdyr og 40 slagtekalve, alle af racen SDM. Der findes 3 trakto
rer, 1 vandingsmaskine, 2 kornsiloer og portionstørreri. På gården er 1 fast medarbej
der og der bruges maskinstation til høst.
FABJERGKIRKEVEJ 84, "NØRRE ENGELUND", FABJERG, 7620 LEMVIG, tlf. 97893143.
HANS JØRN HANSEN, gårdejer, født den 8.-11.-1947, søn af Karen og Jens Hansen.
H.J.H. overtog gården den 1.-1.-1988 fra sin mor, nuværende ejer er 3. generation på
gården, som har været i slægtens eje i ca. 80 år.
Ejendomsskyld 680.000. Areal 13,4 ha., heraf tilkøbt 5 ha.
Stuehuset er opført 1904 og restaureret 1971, kostalden fra 1936 er udvidet i 1973,
lade opført 1947, foderhus 1971 og maskinhus 1986. Gården drives med en kvægproduk
tion på 15 årskøer og 20 ungdyr af racen SDM. Der findes 2 traktorer, 1 rørvandings
anlæg, kornsilo og portionstørreri. Maskinstation bruges til høst.
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FABJERGKIRKEVEJ 87, "FRUER BOEL", FABJERG, 7620 LEMVIG,
tlf. 97-893140.
GUNNAR OVE FØRRISDAHL,
gårdejer, født d. 23.-5.-1935, søn
af Johanne og Aage Førrisdahl,
gift den 6.-3.-1965 med Bente
Marie Gjelstrup, husmor, født d.
4.-3.-1944, datter af Ester og
Henry Gjelstrup. Parret har bør
nene: Tove, født d. 24.-2.- 1966,
Erik, født den 19.-1.-1968 og død
den 19.-12.-1973, Thomas,
født den 20.-9.-1972, Marianne, født den 26.-9.-1975 og Lisbeth, født den 17.-3.-1980.
G.O.F. overtog gården den 1.-4.-1969 fra Jørgen Graversen.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 58,5 ha., heraf tilkøbt 24,5 ha., der er 1,5 ha. hede og
skov. Desuden er der forpagtet 14 ha.
Stuehuset er opført 1906 restaureret 1975, alle avlsbygningerne er genopført efter en
brand i 1960 med kostald, lade og maskinhus. Gården drives med en kvægproduktion
på 40 årskøer og 65 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er ærter.
Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, 5 kornsiloer, portionstørreri og anpart i Fa
bjerg Vindmøllelaug. På gården er 1 fast medhjælper og der bruges maskinstation til
udkørsel af staldgødning.

FABJERGVEJ 58, "SDR. BRYDEBOEL", NØRLEM, 7620 LEMVIG, tlf. 97-821061.
CARL ROESGAARD MOSE, landmand, født den 6.-8.-1912, søn af Anne Marie og Ni
els Mose, gift den 14.-5.-1937 med Magna Matilde Viborg, husmor, født den 20.-4.1912, datter af Marie og Marinus Viborg. Parret har børnene: Ruth, født den 19.-7.1939, Svend, født den 25.-6.-1941, Henry, født den 6.-2.-1946, Bodil, født den 4.-2.1948 og Niels, født den 12.-2.-1951.
C.R.M. overtog gården den 17.-4.-1937 fra Eskild Munksgaard.
Areal 8,4 ha.
Stuehuset er opført 1912, kostald og lade ligeledes 1912 og maskinhus 1950. Gårdens
besætning er på 5 ungdyr og 3 Nordbagger. Planteproduktionens salgsafgrøde er ærter.
Markarbejdet bliver hovedsalig udført med hesteredskaber.
FABJERGVEJ 62, "LILLE DAM
GAARD", NØRLEM, 7620 LEM
VIG, tlf. 97-823738.
CLAUS DAMGAARD, gårdejer,
født den 14.-6.-1953, søn af Inge
borg og Svend Damgaard, gift d.
17.-4.-1982 med Anita Stavby,
husmor, født den 19.-6.-1954,
datter af Ninna og Harry Stav
by. Parret har børnene: Jesper,
født den 30.-9.-1974, Maria, født
den 21.-7.-1984 og Mette, født
den 2.-2.-1988.
C.D. er uddannet maskiningeniør og ansat på Cheminova. Han overtog gården den 1.1.-1984 fra Peder Christensen.
Ejendomsskyld 490.000. Areal 6,6 ha., heraf 1 ha. eng.
Stuehuset er opført 1921 og restaureret 1984-1987, kostald og lade opført 1921.
Gårdens besætning er på 10 moderfår. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og
korn. Gården drives ved hjælp af faderens maskinpark, der er anparter i Bonnet :og
Fjaltring Vindmøllelaug.
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VIG, tlf. 97-823755.
BERG NICOLAISEN, gårdejer,
født den 12.-6.-1959, søn af Ing
rid og Harry Nicolaisen, gift den
22.-8.-1987 med Jette Bodrøgild
Christensen, sparekasseassistent,
født den 28.-10.-1962, datter af
Birtha og Søren Bodrøgild Chri
stensen. Parret har datteren Ka
milla, født den 6-.9.-1988.
B.N. har været på Lægård og
Bygholm landbrugsskoler, han er
medhjælper på faderens gård "Sodborg". Han overtog "Lille Bloksgaard" d. 20.-8.-1986
fra Ejler Birkmose.
Ejendomsskyld 960.000. Areal 16,3 ha., desuden er der forpagtet 50 ha.
Stuehuset er opført 1914 og restaureret 1975, svinestalde opført 1919 og 1974, lade
1978. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af ærter, raps, hve
de, byg og rajgræs. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, plantørreri og halmfyrGården drives sammen med Dubgårdvej 6, Rom, Lemvig.

FABJERGVEJ 89, "TOFT", FA
BJERG, 7620 LEMVIG.
ULRIK LYNGE ANDERSEN,
gårdejer, omtales under Bonnesigvej 21 i Stuer Kommune.
U.L.A. overtog gården den 1.11.-1982 fra Henning Koldsø.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal
15 ha.
Stuehuset er opført 1920 og re
staureret 1988, svinestalde er
opført 1980, 1984, 1988 og 1989,
bygningerne fra 1988/89 er op
ført efter en brand, lade og gyl
letank 1988. Gården drives med en svineproduktion på 130 SPF-avlssøer. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er raps, ærter og korn. Der findes 1 blandingsanlæg, vådfodrings
anlæg og tørfodringsanlæg. På gården er 1 fodermester og 1 fast medhjælper.
FABJERGVEJ 90, "STORE VESTERGAARD", FABJERG, 7620 LEM
VIG, tlf. 97-893057.
TAGE RÆKBY, gårdejer, født
den 15.-11.-1947, søn af Hilda og
Viggo Rækby, gift d. 16.-6.-1972
med Kirsten Stenstrup Larsen,
husmor, født den 16.-6.-1947, dat
ter af Anna og Peder Christian
Larsen. Parret har børnene: Lis
beth, født den 22.-3.-1978 og Vig
go, født den 23.-9.-1981.
T.R. har været på Lægård Land
brugsskole, han er formand for Lemvig Samlestald, næstformand for Avlsforeningen
for SDM, formand for eksportmarkedet i Danmark, medlem af landbrugsrådet, medlem
af andelsudvalget og kødbranchens fællesråd samt formand for SDM-foreningen i Ring
købing Amt. Han overtog gården den 1.-7.-1971 fra sine forældre, som købte den i
1934.
Ejendomsskyld 2.250.000. Areal 35,5 ha. Der er forpagtet 25 ha.
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er ombygget i 1979, kostald opført 1973, lade 1911 og ombygget 1979, maskinhus op
ført 1974, foderhus 1976 og gylletank 1983, der er indendørskøresilo. Gården drives
med en kvægproduktion på 75 årskøer og 150 ungdyr af racen SDM, det er en stambe
sætning. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og hvede. Der findes 3 traktorer,
1 mejetærsker, 1 markvandingsmaskine, gastæt kornsilo og genindvindingsanlæg for var
me, desuden er der anpart i Fabjerg Vindmøllelaug. På gården er 1 fast medhjælper og
1 fodermester.
FABJERGVEJ 128, "NYGAARD",
FABJERG, 7620 LEMVIG, tlf. 97
-893146.
AAGE MADSEN, gårdejer, født
den 12.-11.-1941, søn af Margre
the og Alfred Madsen, gift den
6.-11.-1969 med Mariane Jensen,
husmor, født den 29.-6.-1943, dat
ter af Elna og Christian Møller
Jensen. Parret har børnene: Le
ne, født den 31.-10.-1971, Tove,
født den 30.-10.-1973 og Jan,
født den 25.-10.-1976.
A.M. har været på Vejlby Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-10.-1969 fra Jør
gen Lind.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 21 ha., der er forpagtet 2 ha.
Stuehuset er opført 1903, restaureret og tilbygget 1979, kostald og lade opført 1938,
svinestald 1978, maskinhus 1972 og foderhus 1973, der er 2 indendørs køresiloer. Går
den drives med en kvægproduktion på 26 årskøer og 35 ungdyr af racen SDM, desuden
er der en slagtesvineproduktion på 1.200 stk. årligt. Der findes 2 traktorer, plantørre
ri, fuldautomatisk fodringsanlæg i svinestalden og anpart i Fabjerg Vindmøllelaug. Ma
skinstation bruges til høst.
FABJERGVEJ 135, "VESTER HAURBALLE", FABJERG, 7620 LEMVIG, tlf. 97-893017.
ARTHUR CHRISTENSEN, gårdejer, født den 30.-4.-1912, søn af Karen Marie og Lau
rits Christensen, gift den 26.-6.-1949 med Metha Kristensen, hjemmehjælper, født den
12.-2.-1930, datter af Nikoline og Kristian Nørgaard Kristensen. Parret har børnene:
Karen Marie, født den 4.-8.-1955 og Hans, født den 23.-9.-1957.
A.C. overtog gården den 1.-4.-1948 fra sin far, som købte den i 1912.
Ejendomsskyld 630.000. Areal 8,8 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1890 og restaureret 1974, avlsbygningerne, bestående af kostald,
svinestald og lade, er fra 1961.
FABJERGVEJ 136, "HAVREBAL
LE", FABJERG, 7620 LEMVIG,
tlf. 97-893025.
ARTHUR KLEMMENSEN, gårde
jer, født den 19^-7.-1915, søn af
Marie og Mads Klemmensen.
A.K. har været på Dalum Land
brugsskole. Han overtog gården
den 1.-5.-1946 fra sin far, som
købte den i 1907.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal
20,5 ha.
Stuehuset er opført 1958, svine
stald 1965, lade 1925, maskinhus 1954 og gylletank 1972. Gården drives med en slagte
svineproduktion på 300 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og frø.
Der findes 1 traktor, 4 kornsiloer og portionstørreri.
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FAB3ERGVE3 141, "MELLEM
LIND", GUDUM, 7620 LEMVIG,
tlf. 97-893048.
KRISTEN VAHR SØRENSEN,
gårdejer, født den 19.-9.-1955,
søn af Karen og Aksel Sørensen,
gift den 6.-10.-1979 med Karin
Nørskov Østerby, sygehjælper,
født d. 1.-4.-1960, datter af Rig
mor og Niels Østerby. Parret har
børnene: Henrik, født den 14.-6.1982 og 3acob, født den 3.-6.1986.
K.V.S. har været på Lægård og Hammerum landbrugsskoler, han er i bestyrelsen for
SPF Distrikforeningen. Han overtog gården den 1.-8.-1978 fra Kristian Madsen Lind.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 37,4 ha., der er forpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført 1914 og restaureret senest i 1989, 8 svinestalde opført 1952-1989,
lade 1955, maskinhus 1952 og gylletank 1982. Gården drives med en svineproduktion
på 250 SPF-søer, der sælges ca. 5.500 smågrise årligt, det er en blå SPF besætning.
Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og rajgræs. Der findes 1 traktor, gas
tæt kornsilo, blandingsanlæg og tørfodringanlæg i alle stalde. På gården er 1 fast med
hjælper og der bruges maskinstation til høst.
FAB3ERGVE3 144, "LINDB3ERG"
GUDUM, 7620 LEMVIG, tlf. 97893014.
OVE NYGAARD, gårdejer, født
den 23.-3.-1936, søn af Ellen og
Vagn Nygaard, gift d. 5.-8.-1961
med Inger Margrethe Nøhr, hus
mor, født den 16.-4.-1940, dat
ter af Agnes Margrethe og Peter
Nøhr. Parret har børnene: Kurt,
født den 21.-7.-1962, tvillingerne.
Helle og Ulla, født den 26.-7.1963, Steen, født den 1.-9.-1964,
Dorte, født den 10.-12.-1967, Rikke, født den 25.-12.-1970 og Allan, født den 30.3.-1973.
O.N. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-8.-1961 fra sin
far, som købte den i 1935.
Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 49 ha., heraf tilkøbt 25 ha.
Stuehuset er opført 1909, tilbygget 1973 og løbende restaureret, kostalden fra 1923 er
ombygget i 1979, lade ombygget til kostald i 1965 og svinestalden fra 1957 til kvæg i
1975, lade opført 1988, maskinhus 1964, foderhus 1978 og gylletank 1987, der er inden
dørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 54 årskøer og 125 ungdyr af
racen SDM. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, portionstørreri,
halmfyr og anpart i Vium Vindmøllelaug. På gården er 1 fast medhjælper og der bru
ges maskinstation til roekørsel og ensilering.

FAB3ERGVE3 155, "ØSTER LIND", GUDUM, 7620 LEMVIG, tlf. 97-863372.
TAGE SKOV, gårdejer, født den 7.-2.-1940, søn af Emilia og 3ulius Skov, gift den 27.3.-1966 med Inger Riis Nørby, husmor, født den 7.-9.-1943, datter af Marie og Arthur
Nørby. Parret har børnene: Helen, født den 19.-2.-1967, Henrik, født den 12.-3.-1969
og Ivan, født den 19.-1.-1972.
T.S. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-8.-1978 fra
sin svigerfar, som købte den i 1934.
Ejendomsskyld 3.000.000. Areal 52,5 ha., heraf tilkøbt 13 ha., der er 2 ha. bakker og
skråninger. Der er forpagtet 22 ha.
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Øster Linds stuehus er opført i
1979, kostalde 1939 og 1979, la
de 1939, maskinhus 1964, foder
hus og gylletank 1979. Gården
drives med en kvægproduktion på
100 årssøer og 180 ungdyr af
racen SDM. Der findes 4 trakto
rer, 1 rundballepresser, 4 kornsi
loer, 1 portionstørreri samt mal
kestald i løsdriftstalden. På går
den er 1 fast medhjælper.
FABJERGVEJ 170, "ODGAARD", GUDUM, 7620 LEMVIG, tlf. 97-863006.
AASE DAMGAARD, gårdejer, født den 27.-6.-1944, datter af Ingrid og Bernhard Damgaard.
AA.D. er hjemmehjælper ved Lemvig Kommune. Hun overtog gården den 1.-4.-1986
fra sin mor, faderen købte den i 1933.
Ejendomsskyld 730.000. Areal 13,5 ha. Jorden er bortforpagtet til Gudum Kloster.
Stuehuset er opført 1912 og restaureret 1980, kostald, svinestald og lade opført 1912
og maskinhus 1948.
FABJERGVEJ 176, "GUDUM KLOSTER", GUDUM, 7620 LEMVIG, tlf. 97-863002.
JOHANNES CHRISTIAN RAHBEK, gårdejer, født den 13.-11.-1944, søn af Christa og
Laurids Rahbek, gift den 18.-11.-1985 med Eva Madsen, bankassistent, født den 20.8.-1957, datter af Anders Madsen. Parret har børnene: Troels Trygved, født den 1.12.-1985, Olferd Christian, født den 30.-12.-1986 og Mette Regitze, født den 18.-6.1988.
J.C.R. har været på Haslev Landbrugsskole, han er formand for Struer Andelsmejeri
og medlem af planteavlsudvalget i Lemvig Landboforening. Han overtog gården den
1.-7.-1977 fra sin far, nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i
familiens eje siden 1923.
Ejendomsskyld 3.350.000. Areal 60,5 ha., heraf 10 ha. eng og skov. Der er forpagtet
13,5 ha.
Stuehuset er opført 1722 og gennemrestaureret, kostalden fra 1930 er ombygget i
1988, svinestalde opført 1960, 1973, 1976 og 1982, lader 1930 og 1836, gylletank 1975
og maskinhus 1983, der er 2 udendørs køresiloer. Gården drives som alsidigt landbrug
med en kvægproduktion på 80 årskøer og 80 ungdyr af racen SDM, svineproduktionen
er på 140 årssøer, der sælges ca. 1.300 smågrise og 1.600 slagtesvin årligt. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er raps, ærter og rajgræsfrø. Der findes 4 traktorer, 1 meje
tærsker, plantørreri til frøtørring, 2 gastætte kornsiloer, 1 blandingsanlæg til vådfod
ringsanlægget samt anpart i Gudum Vindmøllelaug. På gården er 1 fast fodermester og
1 medhjælper. Den drives sammen med Krøjkærvej 5, Lemvig.
FABJERGVEJ 235, "NØRRE SKODBORG", GUDRUM, 7620 LEMVIG, tlf. 97-863145.
NIELS JOHANNES GJELSTRUP, gårdejer, født den 6.-2.-1917, søn af Mathine og Chre
sten Gjelstrup, gift den 9.-6.-1942 med Edith Elvera Hestbech, husmor, født den 17.10.-1917, datter af Marianne og Johannes Hestbech. Parret har børnene: Christian,
født den 16.-9.-1944, Lis, født den 18.-7.-1947, Johannes, født den 4.-1.-1947 og Bir
the Solvejg, født den 21.-12.-1954.
N.J.G. har været på Tommerup Højskole med landbrugsfag og har været medlem af
Gudum Menighedsråd. Han overtog gården den 20.-10.-1941 fra Marius Langegaard.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 39 ha., heraf 4 ha. eng og skov.
Stuehuset er opført 1870 og restaureret 1977, kostalde opført 1870 og 1952, laden fra
1864 er ombygget 1954, foderhus opført 1973 og maskinhus 1977, der er indendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 35 årskøer og 45 ungdyr af racen
SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og hvede. Der findes 1 traktor
og halmfyr. På gården er 1 deltids medhjælper og maskinstation bruges til høst.
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FABJERGVEJ 240, "ØSTER SKODBORG", GUDUM, 7620 LEMVIG.
PAUL GRYSBÆK, gårdejer.
P.G. overtog gården den 1.-4.-1984 fra Ole Skodborg.
Ejendomsskyld 830.000. Areal 16 ha., heraf 1 ha. skov.
Stuehuset er opført 1890, kostald og lade ligeledes 1890. Gården drives udelukkende
med planteproduktion bestående af raps, ærter og frøgræs. Der er halmfyr.
FABJERGVEJ 253, "LILLELUND", GUDUM, 7620 LEMVIG, tlf. 97-863195.
KNUD BECH THORSEN, gårdejer, født den 25.-3.-1944, søn af Alfrida og Gunnar
Thorsen, gift den 22.-11.-1968 med Else Johnson, sygehjælper, født den 11.-7.-1948,
datter af Agnes og Ejner Johnson. Parret har børnene: Anette, født den 12.-9.-1969,
Dorte, født den 30.-9.-1971, Kirsten, født den 26.-3.-1976 og Lars, født den 16.-7.1977.
K.B.T. har været på Haslev Landbrugsskole, han er ansat ved Bendix Tømmerhandel
som lagermand. Han overtog gården den 22.-6.-1970 fra Esra Raunholt.
Ejendomsskyld 990.000. Areal 12,7 ha., desuden er der forpagtet 11,5 ha.
Stuehuset er opført 1858 og restaureret senest i 1975, kostalde opført 1958 og 1977,
lade 1977. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af raps, ærter,
hvede og rug. Der findes 2 traktorer, maskinstation bruges til høst.
FABJERGVEJ 254, "GAMMEL
TOFT", GUDUM, 7620 LEMVIG,
tlf. 97-863253.
OVE KARSTEN SAHLHOLT LAU
RITSEN, gårdejer, født den 30.4.-1945, søn af Marie og Peder
Lauritsen, gift den 12.-12.-1970
med Marie Sloth, husmor, født d.
den 1.-8.-1942, datter af Petrea
og Alfred Sloth. Parret har børne
ne: Karsten, født d. 22.-9.-1971,
Kristian, født den 28.-5.-1974 og
Henning, født den 8.-6.-1980.
O.K.S.L.har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 5.-11.-1970
fra Karl Lind. Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 16,6 ha.
Stuehuset er opført 1908 og restuareret 1980, kostalde opført 1957 og 1978, svinestald
1971, maskinhus 1979 og gylletank 1983, desuden er der lade. Gården drives med en
kvægproduktion på 40 årskøer og 80 ungdyr af racen SDM, desuden er der en svine
produktion på 6 årssøer, der produceres ca. 120 slagtesvin årligt. Der findes 3 trakto
rer, 1 mejetærsker, 1 rørvandingsanlæg og varmegenindvindingsanlæg. Maskinstation
bruges til lidt af markarbejdet.

F1SKBÆKVEJ 10, "VESTER AASBJERG", GUDUM, 7620 LEMVIG, tlf. 97-863071.
LEO SKAARUP, gårdejer, født den 27.-3.-1955, søn af Eva og Peder Skaarup.
L.S. er uddannet automekaniker og ansat på Fabjerg Maskinstation. Han overtog går
den den 1.-4.-1985 fra sin bedstemor, Esther Skaarup. Nuværende ejer er 3. generation
på gården, som har været i slægtens eje siden 1902.
Ejendomsskyld 750.000. Areal 21,7 ha., heraf 6 ha. eng.
Stuehuset er opført 1912 og restaureret 1988/89, svinestald opført 1907, kostald 1914
og lade 1920. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn, raps
og ærter. Der findes 1 traktor, 3 kornsiloer og portionstørreri.
FISKBÆKVEJ 14, "VESTERMARK" GUDUM, 7620 LEMVIG, tlf. 97-863276.
PREBEN FISKBÆK, gårdejer, født den 17.-10.-1954, søn af Ingrid og Anker Fiskbæk.
P.F. er udlært traktormekaniker og ansat ved Klosterhedens Statsskovdistrikt. Han overtog gården den 1.-5.-1985 fra sin mor, nuværende ejer er 3. generation på gården,
som har været i slægtens eje siden 1910.
Ejendomsskyld 460.000. Areal 7,2 ha., heraf 0,5 ha. mose. Desuden er der forpagtet 15
ha.

-68Vestermarks stuehus er opført i
1901 og restaureret 1973/74, la
de og maskinhus opført 1985.
Gården drives udelukkende med
planteproduktion bestående af
raps, ærter og korn. Der findes 1
traktor, 1 mejetærsker, 4 kornsi
loer, portionstørreri og halmfyr.
Maskinstation bruges til sprøjt
ning og skårlægning.

FISKBÆKVEJ 15, "NØRRE FISKBÆK", GUDUM, 7620 LEMVIG, tlf. 97-863050.
GITTE ANNETTE FISKBÆK, gårdejer, født den 30.-3.-1960, datter af Maren og Ingvard Fiskbæk, bor sammen med Rikard Wang Pedersen, tømrer, født den 28.-9.-1960,
søn af Ellen Wang og Vagner Pedersen. Parret har datteren Lærke, født den l.-ll.1983.
G.A.F. er uddannet laborant og ansat ved Cheminova. Hun overtog gården den l.-l 1.1985 fra sin far, nuværende ejer er 9. generation på gården, som har været i slægtens
eje siden 1700.
Ejendomsskyld 780.000. Areal 15,8 ha., heraf 4,5 ha. bakker og skråninger.
Stuehuset er opført 1922 og restaureret 1988, kostald opført 1958, svinestald 1978,
lade 1979 og maskinhus 1984. Gårdens besætning er på 2 avlshopper og 2 føl samt 1
avlshingst af racen Nordbagge. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og korn.
Der findes 1 traktor, portionstørreri og 2 kornsiloer. Maskinstation bruges til høst.

FISKBÆKVEJ 17, "VESTER FISK
BÆK", GUDUM, 7620 LEMVIG,
tlf. 97-863131.
NIELS ANTON HØJGAARD NIEL
SEN, gårdejer, født den 30.-4.1954, søn af Marie og Henry Ni
elsen, gift den 29.-1.-1983 med
Anni Katrine Jensen, køkkenleder,
født den 7.-2.-1963, datter af
Karla og Anton Jensen. Parret
har børnene: Nadja, født den 2.2.-1987 og Kristina, født den
17.-2.-1989.
N.A.H.N. er lærer på Kongensgård Landbrugsskole, han har været på Hammerum Land
brugsskole. Han overtog gården den 1.-2.-1983 fra Kristian Gade Jakobsen.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 33 ha., heraf 2 ha. bakker og skråninger.
Stuehuset er opført 1908 og restaureret senest 1988, maskinhus og lade opført 1984.
Gårdens besætning er på 10 moderfår + opdræt. Planteproduktionens salgsafgrøder er
raps, ærter, korn og rajgræs. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 udbringningsud
styr til dangødning, 4 kornsiloer og plantørreri.
FISKBÆKVEJ 22, "BLÆSBJERG",
GUDUM, 7620 LEMVIG, tlf. 97863033.
PEDER RAAHEDE SKAARUP,
landmand, født den 1.-6.-1920,
søn af Mette og Jens Skaarup,
gift d. 7.-2.-1946 med Laura Kri
stiane Dam, husmor, født d. 5.11.-1924, datter af Elvine An
drea Marie og Niels U
Dam. Parret har datteren cis,
født den 2.-9.-1946.
P.R.S. overtog gården den l.-l 1.-
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1950 fra Hans Pedersen.
Ejendomsskyld 460.000. Areal 11,7 ha., heraf tilkøbt 5,5 ha., der er 2,5 ha. skov og
eng.
Stuehuset er opført 1920 og restaureret 1952, kostald opført 1920 og tilbygget 1955,
lade opført 1954 og maskinhuse 1958 og 1981. Gården drives med en kvægproduktion
på 9 årskøer og 18 ungdyr af racen SDM. Der findes 2 traktorer, kornsilo og portions
tørreri. Maskinstation bruges til høst.
FJALTRINGBYVEJ 48, "VESTER
NØRBY", FJALTRING, 7620
LEMVIG, tlf. 97-887082.
KNUD PREBEN BJERG, gårde
jer, født den 2.-7.-1934, søn af
Marie og Christian Bjerg, gift d.
20.-3.-1964 med Asta Green Mad
sen, husmor, født den 11.-10.1942, datter af Kirstine og Sigvald Green Madsen. Parret har
børnene: Palle, født den 24.- 12.1964, Helle, født den 8.-1.-1966,
Ulla Marie, født den 2.-9.-1967
og Trine, født d. 14.-8.-1973.
K.P.B. har været på Tune Landbrugsskole, han er formand for Lemvigegnens El-forsy
ning. Han overtog gården den 1.-4.-1963 fra Frode Kirkeby.
Ejendomsskyld 2.900.000. Areal 53 ha., heraf tilkøbt 46 ha., der er 11 ha. eng.
Desuden er der forpagtet 11 ha.
Stuehuset er opført 1848, restaureret og tilbygget senest i 1979, 3 svinestalde er op
ført 1979 og 1 i 1986, lade og gylletank 1979 samt maskinhus 1986. Gården drives
med en svineproduktion på 200 årssøer, der sælges ca. 2.000 smågrise og 2.000 slagte
svin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og korn. Der findes 4
traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, plantørreri, blandeanlæg, vådfodringsanlæg samt
anpart i Fjaltring Vindmøllelaug. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet og der
er 1 fast medhjælper.
FJALTRINGBYVEJ 51, "NØRBY", FJALTRING, 7620 LEMVIG.
ORLA PEDERSEN, gårdejer, omtales under "Sønder Kjærgaard", Kjærgaardsvej 19,
Fjaltring.
O.P. overtog gården den 1.-10.-1963 fra Magnus Dalgaard Madsen.
Areal 24 ha., heraf tilkøbt 5 ha.
Stuehuset er opført 1664 og restaureret med stråtag 1982. Planteproduktionens salgs
afgrøder er ærter, raps og fremavlskorn. Gården drives sammen med "Sønder Kjær
gaard", Kjærgaardsvej 19.

FJORDSIDEVEJ 6, "SØNDERVANG", MØBORG, 7660 BÆK
MARKSBRO, tlf. 97-881496.
HARRY VENDELBO, landmand,
født den 19.-1.-1917, søn af Ma
riane og Villum Vendelbo, gift d.
19.-7.-1940 med Martha Witte,
født den 23.-3.-1915, datter af
Johanne og Christian Witte. Par
ret har børnene: Kaj, født den
5.-4.-1941, Gunnar, født den 8.6.-1943, Benny, født den 28.-3.1945, Johanne, født den 6.-1.1947, Henning, født den 17.-10.1948, Ove, født den 7.-1.-1951 og Erik, født den 29.-12.-1952.
H.V. overtog gården den 6.-11.-1972 fra Jens Hedegaard, der købte den i 1942, den
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kostede da 42.000. Ejendomsskyld 460.000. Areal 7,4 ha.
Stuehuset er opført 1973, kostald 1955, desuden er der lade og maskinhus. Gårdens
besætning er 1 hest og 1 føl. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. På gården er
der 1 traktor, plansilo og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markar
bejdet.
FJORDSIDEVEJ 9, "VESTER
KVOLSBÆKHUS", MØBORG, 7660
BÆKMARKSBRO, tlf. 97-881437.
KARL BØRGE HANSEN, land
mand, født den 14.-7.-1917, søn
af Mariane og Hans Jepsen Han
sen, gift den 13.-12.-1940 med
Magdalene Trabjerg, født d. 16.2.-1922, datter af Anna og Elias
Trabjerg. Parret har børnene:
Hans, født den 17.-4.-1941, Anne
Marie, født den 24.-11.-1943,
Bent, født den 16.-3.-1945 og Elise, født den 22.-10.-1953.
K.B.H. har været på Borris Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-12.-1945 fra
Aage V. Pedersen.
Ejendomsskyld 360.000. Areal 13 ha., heraf 0,5 ha. eng.
Stuehuset er opført 1870 og gennemrestaureret, kostald opført 1952, lade 1930 og ma
skinhus 1970, desuden er der tørvehus og kartoffelkælder. Jorden er udlejet. På gården
er der 2 traktorer og halmfyr.
FJORDSIDEVEJ 17, "NØRRE
GRØNKJÆR", MØBORG, 7660
BÆKMARKSBRO, tlf. 97-881627.
ARNE FJORDSIDE, gårdejer,
født den 7.-4.-1934, søn af Dag
mar og Karl Ejner Fjordside,
gift den 10.-5.-1958 med Birte
(Bitten) Maan Kristensen, født
den 31.-1.-1939, datter af Gerda
og Kristian Kristensen. Parret
har børnene: Lis, født den 12.4.-1961 og Else, født den 23.-2.1964.
A.F. er ansat ved Flis Entreprenør. Han overtog jorden i 1954 fra Ole Kirk Noe, går
den blev bygget i 1957.
Ejendomsskyld 400.000. Areal 22,1 ha., heraf 5 ha. skov. Der er forpagtet 6 ha.
Stuehuset er opført 1957, kostalden fra 1957 er siden restaureret, desuden er der lade
og hønsehus. Gården drives med en kvægproduktion på 15 årskøer, 20 ungdyr og 8 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der findes 3 trakto
rer, maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
FJORDSIDEVEJ 20, "GRØNKJÆR", MØBORG, 7660 BÆKMARKSBRO, tlf. 97-881117.
HENNING FJORDSIDE, gårdejer, født den 5.-5.-1938, søn af Dagmar og Karl Ejner
Fjordside.
H.F. overtog gården den 21.-1.-1976 fra sin far, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 700.000. Areal 33,3 ha., heraf 1 ha. eng og 2 ha. skov og mose.
Stuehuset er opført 1917, restaureret og tilbygget 1948, kostalden fra 1927 er restau
reret efter en brand i 1942, hestestalden er ombygget til kalve- og grisestald, laden
fra 1927 er ombygget i 1942, maskinhus opført 1942, desuden er der en garage. Går
den drives med en kvægproduktion på 16 årskøer, 14 ungdyr og 8 slagtekalve af racen
SDM, desuden produceres ca. 200 slagtesvin årligt. Der findes 1 traktor og 2 fodersi
loer, maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
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RAMME, 7620 LEMVIG, tlf. 97889251.
BØRGE NIELSEN, gårdejer, født
den 27.-4.-1948, søn af Anna og
Aron Nielsen, gift den 29.-6.-1974
med Else Højberg, børnehavepæ
dagog, født den 16.-2.-1952, dat
ter af Esther og Arthur Højberg.
Parret har børnene: Lars, født
den 4.-1.-1976, Jacob, født den
1.-3.-1982 og Anette, født den
10.-7.-1985.
B.N. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 2.-6.-1975 fra
sin far, nuværende ejer er 3. generation på gården, som kom i slægtens eje i 1915.
Ejendomsskyld 2.800.000. Areal 64 ha., heraf tilkøbt 17 ha.
Stuehuset er opført 1986, kostald 1975, svinestalden er indrettet i det gamle stuehus,
lade, foderhus og indendørs køresilo er opført 1978, gylletank 1987, desuden er der
maskinhus. Gården drives med en kvægproduktion på 104 årskøer, 135 ungdyr og 60
slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der findes 6
traktorer, 1 mejetærsker, 2 markvandingsanlæg og anparter i Sønder Ramme Vindmøllelaug. På gården er 1 fodermester og der bruges maskinstation til en del af
markarbejdet. Gården drives sammen med Fladhedevej 6.
FLADHEDEVEJ 6, "NYGAARD", RAMME, 7620 LEMVIG, tlf. 97-889251.
BØRGE NIELSEN, gårdejer, omtales under Fladhedevej 5.
B.N. overtog gården den 26.-4.-1989 fra Helge Olsen.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 17 ha.
Stuehuset er opført 1935, kostald og lade ligeledes 1935, svinestald bygget 1946 og
maskinhus 1978. Gården drives sammen med Fladhedevej 5.
FLADHEDEVEJ 8, "MELTOFT", RAMME, 7620 LEMVIG, tlf. 97-889307.
PETER VESTERGAARD JENSEN, gårdejer, født den 1.-5.-1927, søn af Kirstine og
Christian Jensen. P.V.J. har datteren Anne-Marie, født den 8.-4.-1970.
P.V.J. overtog gården den 1.-4.-1958 fra Ejnar Buskov.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 22,5 ha., desuden er der forpagtet 30 ha.
Stuehuset er opført 1918 og gennemrestaureret senest i 1979, kostald opført 1962,
spaltestald, maskinhus og gylletank 1976, gammel svinestald 1914 og ombygget 1972,
hvor der også blev bygget lade, gastæt silo opført 1979. Gården drives med en kvæg
produktion på 52 årskøer, 52 ungdyr og 35 slagtekalve af racen SDM, der er desuden
en slagtesvineproduktion på 2.300 stk. årligt. På gården er der 2 traktorer, markvan
dingsanlæg, tårnsilo og varm lufts tørreri. Der er 1 fodermester og maskinstation bru
ges til en del af markarbejdet.
FLADHEDEVEJ 10, "NYHOLM",
RAMME, 7620 LEMVIG, tlf. 97889278.
KARL OLE WINTHER JENSEN,
landmand, født den 22.-6.-1960,
søn af Mette og Mads Christian
Jensen, gift den 30.-3.-1985 med
Anne-Marie Nielsen, født d. 25.8.-1961, datter af Laura og Arne
Larsen. Parret har børnene: Le
ne, født d. 21.-12.-1982, Sanne,
født den 8.-8.-1985 og Casper,
født den 19.-8.-1987.
K.O.W.J. er maskinfører. Han overtog gården den 15.-7.-1984 fra Svend Aage Madsen.
Areal 11 ha. Jorden er bortforpagtet.
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Stuehuset er opført 1978, kostald 1972, 1 6-rækket minkhal er opført 1988, lade og
maskinhus 1980. Gårdens besætning er på 245 minktæver + hvalpe. K.O.W.J. har anpar
ter i Sønder Ramme Vindmøllelaug, maskinstation bruges til markarbejdet.

FLYNDER MØLLEVEJ 3, "STIE",
FLYNDER, 7660 BÆKMARKS
BRO, tlf. 97-881211.
KURT VOGNSTOFT KRISTEN
SEN, gårdejer, født den 10.-9.1957, søn af Eva og Johannes
Vognstoft Kristensen.
K.V.K. har været på Hammerum
Landbrugsskole. Han overtog går
den den 1.-5.-1981 fra sin mor,
nuværende ejer er 3. generation
på gården, som har været i slæg
tens eje siden 1918.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 44 ha., heraf tilkøbt 33 ha., der er 5 ha. skov og krat
samt 8 ha. eng.
Stuehuset er opført 1916 og restaureret flere gange, kostalden fra 1916 er restaureret
og tilbygget senest i 1979, svinestalden er ombygget til kostald, laden fra 1916 er om
bygget i 1967, maskinhus opført 1968 og foderhus 1979, der er indendørs køresilo.
Gården drives med en kvægproduktion på 54 årskøer og 30 slagtekalve af racerne
RDM og Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og korn. Der findes
4 traktorer, 2 markvandingsanlæg, tårnsilo og varm lufts tørreri. På gården er 1 fast
medarbejder og maskinstation bruges til en del af markarbejdet. Gården drives sam
men med Agergårdvej 7.

FLYNDER MØLLEVEJ 5, "BAK",
FLYNDER, 7660 BÆKMARKS
BRO, tlf. 97-881028.
OLE KIRK, gårdejer, født d. 5.12.-1953, søn af Karen og Lars
Sand Kirk, gift den 19.-8.-1983
med Bente Lystbæk Jensen, syge
plejerske, født den 22.-3.-1954,
datter af Magda og Laurits Lyst
bæk Jensen. Parret har børnene:
Torben, født den 1.-7.-1981 og
Ulrik, født den 9.-7.-1984.
O.K. er udlært automekaniker,
han har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården i december 1979 fra sin
far.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 39,7 ha., heraf 10 ha. skov og eng. Desuden er der
forpagtet 28 ha.
Stuehuset er gennemrestaureret senest i 1987, kostalden fra 1973 er ombygget i 1987,
laden er omdannet til kornmagasin, maskinhuse opført 1960 og 1987 samt gylletank
1987, der er indendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 45 årskøer,
60 ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM. Der findes 5 traktorer, 1 mejetærsker, 1
markvandingsanlæg, tårnsilo, varm lufts tørreri og halm- og træfyr. Maskinstation bru
ges til finsnitning.
FREDERIKSBERG 34, "GREBSG AARD", 7660 BÆKMARKSBRO, tlf. 97-881629.
HARRY MAJLUND PEDERSEN, landmand, født den 14.-5.-1937, søn af Johanne og
Anker Pedersen, bor sammen med Edith Lund Andersen, landmand, født d. 30.8.-1934, datter af Maren og Viggo Lund Andersen.
H.M.P. er vicevært i Lemvig, han har været på Lægård Landbrugsskole og overtog
gården i februar 1983 fra Tora Madsen.
Ejendomsskyld 330.000. Areal 6 ha., heraf 2,5 ha. skov og 1 ha. eng. Der er forpagtet
2 ha.
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1780 og gennemrestaureret, gär
den nedbrændte i 1948 og blev
genopført med kostald og lade,
desuden er der hønsehus og ma
skinhus. Gårdens besætning er på
4 årskøer, 4 ungdyr og 2 slagtekalve af blandet race, der er 1
årsso og der sælges ca. 20 smågrise årligt. Der findes 1 traktor
samt halm- og træfyr. Maskinsta
tion bruges til en del af markar
bejdet.

FREDERIKSBERG 43, "VESTER
TORP", MØBORG, 7660 BÆK
MARKSBRO, tlf. 97-881788.
NIELS JØRGEN JENSEN (JULLE),
operatør, født den 24.-12.-1950,
søn af Tove og Tage Jensen, gift
den 16.-10.-1971 med Vera Gre
gersen, kontorassistent, født den
26.6.-1952, datter af Grete og
Søren Gregersen. Parret har bør
nene: Eddie, født den 18.-2.-1972
og Monica, født den 10.-3.-1977.
N.J.J. overtog gården den 1.-8.1987 fra Jens Iversen.
Ejendomsskyld 330.000. Areal 8 ha., heraf 0,5 ha. skov og 0,5 ha. eng.
Stuehuset er opført 1830 og gennemrestaureret 1987, kostalden fra 1830 er ombygget
til farestald 1988 og lade opført 1830. Gårdens besætning er på 29 moderfår, 2 væd
dere samt lam. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der findes 1 traktor og
anparter i Hovsøre Vindmøllelaug. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
FYRVEJ 7, "SØNDERG AARD",
FERRING, 7620 LEMVIG, tlf. 97895121.
JOHANNES KAASGAARD, gård
ejer, født den 26.-9.-1920, søn af
Kirstine og Jens Kaasgaard, gift
den 18.-10.-1950 med Birthe
Damgaard, hjemmehjælper, født
den 4.-8.-1931, datter af Kirstine
og Johannes Damgaard. Parret
har børnene: Jens, født den 6.12.- 1951, Ole, født den 18.9.-1954 og død den 24.-7.-1967,

og Lars, født den 22.-8.-1958.
J.K. overtog gården den 1.-11.-1950 fra sin far, nuværende ejer er mindst 4. genera
tion på gården, som har været i slægtens eje siden ca. 1825.
Ejendomsskyld 950.000. Areal 28 ha., heraf tilkøbt 6 ha.
Stuehuset er opført 1882 og restaureret 1965, kostald opført 1924, svinestald 1926 og
maskinhus 1945. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af raps,
ærter og korn. Der findes 1 traktor, maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
FÅREVEJ 15, "LILLE ILKJÆR", FLYNDER, 7660 BÆKMARKSBRO, tlf. 97-881132.
JENS NOE RAAKJÆR, gårdejer, født den 30.-10.-1929, søn af Kristina og Jens
Raakjær, gift den 18.-5.-1960 med Mette Winther Christensen, født den 5.-11.- 1939,
datter af Andrea og Aksel Winther Christensen. Parret har børnene: Lilian, født den
18.-12.- 1961, Anette, født den 10.-10.-1964, Jens, født den 21.-7.-1966 og Inger, født
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den 17.-7.-1976.
Jens Noe Raakjær har været på
Haslev Landbrugsskole. Han over
tog gården den 1.-4.-1960 fra
sine forældre, som købte den i
1923.
Ejendomsskyld 850.000. Areal
24,9 ha., heraf 2 ha. eng.
Stuehuset er opført 1973, kostal
den fra 1940 er restaureret og
udbygget 1964, laden fra 1890 er
iureret Fere g?' :e e
.huset er tilby
et :

nk •
97^.

Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 16 årskt'c
13 n :d'
og 10 slagtekalve af racen SDM. Svineproduktionen er på 10 årssøer, der produceres
ca. 150 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og korn. Der
findes 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg, tårnsilo, varm lufts tørreri samt anparter i
Borum Vindmøllelaug. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

FÅREVEJ 24, "FAAREGAARD",
FLYNDER, 7650 BØVLINGBJERG,
tlf. 97-885358.
SVEND RINGGAARD, gårdejer,
født den 12.-12.-1929, søn af
Anna og Kristian Ringgaard, gift
den 2.-10.-1956 med Signe Nygaard Sørensen, født den 14.-11.1935, datter af Margrethe og Sø
ren Nygaard Sørensen. Parret
har børnene: Søren Kristian, født
den 29.-7.-1957, Enna Margrethe,
født den 2.-3.-1963 og Ida-Dorethe, født den 30.-1.-1970.
S.R. døde den 2.-8.-1989, han har været i bestyrelsen for Kvægavlsforening og været
ejendomsvurderingsmand. Han overtog gården i januar 1965 fra Magda og Elias Jepsen.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 75 ha., heraf 8 ha. eng og skov.
Stuehuset er opført 1955, udhusene er opført efter en brand i 1936, spaltestald 1975,
løsdriftsstald 1974, svinestalden er ombygget til kalvestald, gammel kostald og lade
opført 1936, roehus 1975, maskinhus 1976, gastæt silo og gylletank 1983. Gården
drives med en kvægproduktion på 40 årskøer, 41 ungdyr og 31 slagtekalve af racerne
DRK og SDM. Desuden er der en ammekobesætning på 15 ammekøer, 15 ungdyr og 5
slagtekalve af racen Charolais, der er 3 heste, 28 moderfår + lam. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er raps, ærter, hvede og byg. På gården er der 2 traktorer,
markvandingsanlæg og der bruges staldvarme til opvarmning af stuehuset. Der er 1
fast medhjælper og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
FÅREVEJ 80, "HEDEMARK",
BØVLING, 7650 BØVLINGBJERG,
tlf. 97-885312.
EJNAR KJÆR NIELSEN, tømrer,
født den 28.-2.-1955, søn af Kri
sta og Ivar Nielsen, gift den
4.-5.-1987 med Mari-Ann Hviid,
børnehaveleder, født den 17.-4.1958, datter af Else og Kristian
Hviid. Parret har børnene: Tro
els, født den 29.-2.-1984 og Ka
trine, født den 11.-2.-1987.
E.K.N. overtog gården den 1.-

-753.-1977 fra sine forældre, som købte den i 1942. Ejendomsskyld 540.000. Areal 5 ha.
Stuehuset er opført 1978, det gamle er fra 1840, kostald, svinestald og lade er opført
1840. Gårdens besætning er på 1 so, der produceres ca. 20 slagtesvin årligt, der er 1
ko og 1 slagtekalv af racen Jersen samt 7 moderfår + lam. Planteproduktionens salgs
afgrøder er raps og korn. Der findes 1 traktor og maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
FÄREVEJ 82, "LYNGSMINDE",
BØVLING, 7650 BØVLINGBJERG,
tlf. 97-885316.
KARL EMIL FYHRING, gårdejer,
født den 2.-9.-1928, søn af Ma
riane og Sofus Fyhring, gift den
27.-5.-1955 med Edel Kallesøe,
husmor, født den 20.-7.-1930, dat
ter af Ellen og Kristian Kallesøe.
Parret har børnene: Kristian,
født den 5.-3.-1956, Birgit, født
den 28.-2.-1957, Jørn, født den
15.- 9.-1959, Lisbeth, født den
26.-12.-1961, Ellen, født den 2.-4.-1965 og Hans Peter, født den 5.-5.-1972.
K.E.F. overtog gården den 18.-4.-1955 fra Aage Johansen.
Ejendomsskyld 840.000. Areal 13 ha.
Stuehuset er opført 1972, kostald og lade 1963, garage 1958, fedestald og maskinhus
1976. Gården drives med en kvægproduktion på 20 årskøer, 18 ungdyr og 10 slagtekalve af racerne SDM og Jersey, svineproduktionen er på 3 årssøer, der produceres ca.
40 slagtesvin årligt. Der findes 1 traktor, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, tårn
silo, kold lufts tørreri samt halmfyr.

FÄREVEJ 92, "GRØNKJÆR",
BØVLING, 7650 BØVLINGBJERG,
tlf. 97-885124.
PETRA JENSEN, gårdejer, født
den 29.-8.-1933, datter af Karo
line og Peder Jensen, bor sam
men med sin bror, Jens Kristian
Jensen, bestyrer, født den 23.8.-1923, søn af Karoline og Pe
der Jensen.
P.J. overtog gården den 12.-8.1980 fra Niels Jensen, gården
har været i slægtens eje fra omkring 1870. Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 23 ha.
Stuehuset er opført 1965, kostald 1960, svinestalde 1967, 1973 og 1974, lader 1920 og
1974, gastæt silo 1972, desuden er der et maskinhus. Gården drives med en svine
produktion på 27 årssøer, der produceres ca. 500 slagtesvin årligt. Der findes 2 trak
torer og 2 fodersiloer. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
FÄREVEJ 98, BØVLING, 7650
BØVLINGBJERG, tlf. 97-885572.
FREDE BIHSBERG PETERSEN,
vinduespudser, født den 17.-8.1939, søn af Inger og Chresten
Petersen, gift den 10.-6.-1978
med Bodil Hansen, født den 12.—
7.-1949, datter af Hilda og Vil
helm Hansen. Parret har børne
ne: Henrik, født den 1.-5.-1979,
Maja, født den 19.-1.-1981, Ja
cob, født den 29.-7.-1983 og
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Rasmus, født den 24.-7.-1987.
F.B.P. overtog gården den 10.-6.-1982 fra Emanuel Bodholdt.
Ejendomsskyld 350.000. Areal 0,5 ha.
Stuehuset er opført 1900 og restaureret flere gange, kostalden er ombygget til gilde
sal i 1977, svinestald og hestestald er ombygget til viktualierum og hønsehus, laden
fra 1900 er delvis restaureret i 1977.
FÅREVEJ 105, "NØRTOFT", BØVLING, 7650 BØVLINGBJERG, tlf.
97-885575.
ERLING STOVBY, tømrer, født
den 27.-12.-1957, søn af Ninna
og Harry Stovby, gilt den 23.10.-1982 med Bente Mose, kontor
assistent og lægesekretær, født
den 13.-10.-1958, datter af Es
ther og Johannes Johansen. Par
ret har børnene: Maiken, født
den 7.-1.-1985 og Martin, født
den 17.-7.-1987.
E.S. overtog gården den 1.-6.-1981 fra Leif Brunsborg.
Ejendomsskyld 510.000. Areal 5,5 ha., der er tilplantet 1 ha.
Stuehuset er opført omkring 1880 og gennemrestaureret og tilbygget i 1976, kostald
og lade opført 1955 og maskinhus 1976. Gårdens besætning er på 4 moderfår med lam
og 1 vædder. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og korn. Der findes 1
traktor samt træ- og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
FÅREVEJ 125, "GALSGAARD",
BØVLING, 7650 BØVLINGBJERG,
tlf. 97-885052.
TAGE PINHOLT, gårdejer, født
den 6.-4.-1939, søn af Olga og
Ejner Pinholt, gift den 8.-7.-1967
med Ingrid Knudsen, håndger
ningslærer, født den 12.-10.-1943,
datter af Asta og Harald Knud
sen. Parret har børnene: Søren,
født den 20.-6.-1970 og Helene,
født den 25.-8.-1973.
T.P. har været på Lægård Land
brugsskole. Han overtog gården den 1.-12.-1966 fra sin far, som købte den i 1930.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 30 ha., heraf tilkøbt 10 ha.
Stuehuset er opført 1974, kostalden fra 1903 er ombygget til fravænningsstald i 1974,
den gamle lade er ombygget til goldsostald i 1974, slagtesvinestald er opført 1976,
farestald 1979, maskinhus 1966, gastæt silo 1983 og gylletank 1988. Gården drives
med en svineproduktion på 75 årssøer, der produceres ca. 1.500 slagtesvin årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker og
der bruges staldvarme til opvarmning af stuehuset. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.

FÅREVEJ 133, "AGERBÆK", 7650 BØVLINGBJERG, tlf. 97-885496.
HANS JØRGEN CHRISTENSEN, murermester, født den 20.-12.-1950, søn af Irene og
Christian Christensen, gift den 4.-7.-1981 med Mona Vognstoft Christensen, ekspeditri
ce, født den 8.-11.-1956, datter af Lis og Henry Christensen. Parret har børnene:
Claus, født den 24.-2.-1983, Lars, født den 9.-5.-1985 og Kristian, født den 8.-3.-1988.
H.J.C. overtog gården den 1.-12.-1974 fra Laurits Kvist.
Ejendomsskyld 820.000. Areal 4 ha.
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"Agerbæk"s stuehus er gennemrestaureret og tilbygget 1982-1989,
kostald opført 1929, laden er om
bygget til værksted og garage i
1987, maskinhus opført 1988. Jor
den er lejet ud. På gården er der
1 traktor, 3 byggelifte, halmfyr
samt anparter i Hovsøre Vindmøllelaug. Der er 10 mand ansat i
murervirksomheden.

GAMMELGÄRDVEJ 23, "PUGPØTH", BØVLING, 7650 BØVLINGBJERG, tlf. 97-885206.
KJELD PINHOLT, gårdejer, født
den 25.-8.-1937, søn af Margre
the og Aage Pinholt, gift den
5.-1.-1961 med Inge Lund Peder
sen, født den 23.-11.-1938, dat
ter af Ragnhild og Niels Peder
sen. Parret har børnene: Hanne,
født den 11.-11.-1964 og Birgit
te, født den 29.-3.-1969.
K.P. har været på Dalum Land
brugsskole. Han overtog gården den 20.-9.-1966 fra sine forældre, som købte den i
1931. Ejendomsskyld 2.550.000. Areal 77 ha.
Stuehuset er opført 1976, udhusene er opført efter en brand i 1972 med svinestald og
lade, gastæt silo opført 1972, maskinhus 1977 og gylletank 1983. Gården drives med
en svineproduktion på 100 årssøer, der produceres ca. 1.800 slagtesvin årligt. Plante
produktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der findes 2 traktorer og 1 meje
tærsker.

GAMMELGÅRDVEJ 25, "VESTER
SKADHEDE", BØVLING, 7650
BØVLINGBJERG, tlf. 97-885015.
FOLKE NIELSEN, gårdejer, født
den 14.-4.-1917, søn af Katrine
og Jens Nielsen, gift den 17.-5.1946 med Esther Hansen, gymna
stiklærer, født den 11.-12.-1916,
datter af Signe og Peder Hansen.
Parret har børnene: Ib, født den
2.-2.-1948, Ida, født den 2.-3.1951 og Kirsten, født den 1.-5.1954.
F.N. har været på Dalum Landbrugsskole, har været formand for Brandborg Svinecenter og D.L.G. samt i en del andre bestyrelsen, bl.a. slagteriet. Han overtog gården
den 9.-4.-1946 fra Jens Peder Nielsen.
Ejendomsskyld 1.750.000. Areal 37,9 ha.
Stuehuset er opført 1958, tilbygget og restaureret 1979, kostalden fra 1959 er ombyg
get til svinestald i 1975, klimastald opført 1985/86, laden er delvis ombygget til grise
i 1977, maskinhus og garage er opført 1970 og 1978. Gården drives med en svine
produktion på 150 årssøer, der sælges ca. 1.800 smågrise og 1.300 slagtesvin årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, græs til fabrik samt korn. Der er 3
traktorer og 1 mejetærsker. På gården er 1 fast medarbejder og der bruges maskin
station til en del af markarbejdet.
F.N. er formand og medejer af Brandborg Svinecenter, som har 800 avlssøer.
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GAMMELGÅRDVEJ 29, "ØSTER
SKADHEDE", BØVLING, 7650
BØVLINGBJERG, tlf. 97-885036.
JENS SKADHEDE, gårdejer, født
den 24.-4.-1920, søn af Karen og
Søren Skadhede, gift den 16.-5.1950 med Anne Marie Rasmus
sen, født den 9.-4.-1928, datter
af Kirstine og Jacob Rasmussen.
Parret har børnene: Søren, født
den 25.-2.-1951, Arne, født den
14.- 9.-1953, Hans Jacob, født
den 2.-7.-1955, Peder, født den

27.-1.-1960 og Ingrid, født den 14.-7.-1962.
J.S. overtog gården den 20.-4.-1950 fra sine forældre, nuværende ejer er 9. generation
på gården, der har været i slægtens eje siden 1664.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 62 ha., heraf 7 ha. eng og uopdyrket mose.
Stuehuset er opført 1957, kostalden fra 1923 er ombygget til grise i 1983, svinestald
opført 1938, kviestald med spalter 1975, lade 1938, maskinhus og gastæt silo 1979.
Gården drives med en slagtesvineproduktion på 900 stk. årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøder er ærter og raps. Der findes 2 traktorer og jordvarme til opvarmning af
stuehuset. Maskinstation bruges til høst.
GJELLERODDEVEJ 3, "NYGAARD", TØRRING, 7620 LEMVIG, tlf. 97-820689.
EJLER KVIST PEDERSEN, gårdejer, født den 29.-11.-1913, søn af Maren og Niels
Pedersen, gift den 15.-7.-1953 med Kirstine Lauridsen, husmor, født den 7.-2.-1914,
datter af Anna og Kristian Lauridsen.
E.K.P. overtog gården den 11.-12.-1949 fra sin far, som købte den i 1906.
Ejendomsskyld 700.000. Areal 12,8 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1887 og restaureret 1962, kostald og svinestald opført 1960,
maskinhus 1956 og lade 1887.
GJELLERODDEVEJ 6, "SØNDER
KALLESØE", TØRRING, 7620
LEMVIG, tlf.97-836203.
KARL ANDERS KASTBJERG
KALLESØE, gårdejer, født den
12.- 7.-1934, søn af Anna og
Peter Kallesøe.
K.A.K.K. er arbejder på Bierns
Jernstøberi, han har været på
Lægård Landbrugsskole. Han
overtog gården den 1.-6.-1961
fra sin far, nuværende ejer er
3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1878.
Ejendomsskyld 950.000. Areal 27,9 ha., heraf 6 ha. eng.
Stuehuset er opført 1906, kostalden fra 1900 er tilbygget 1971, svinestald opført 1920
og lade 1890. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter, hvede og byg. Der er
1 traktor, 1 mejetærsker, portionstørreri og korntørreri.

GJELLERODDEVEJ 9, "VESTER KALLESØE", TØRRING, 7620 LEMVIG.
JENS ERIK PASGAARD, gårdejer, omtales under "Veje", Lemvigvej 21, Lemvig.
J.E.P. overtog gården den 1.-10.-1983 fra Evald Borup Kallesøe.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 38 ha., heraf 7 ha. eng og bakker.
Stuehuset er opført 1910, kostald og maskinhus ligeledes fra 1910, foderhus 1965 og
lade 1974, der er en indendørs køresilo. Gården drives udelukkende med plantperoduktion bestående af ærter og hvede. Gården drives med Lemvigvej 21, Lemvig.
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TØRRING, 7620 LEMVIG, tlf.
97-836233.
SVEND AAGE DALGAARD JEN
SEN, landmand, født den 1.-6.1922, søn af Klaudiane og Niels
Kr. Karl Jensen, gift den 24.-9.1952 med Karen Marie Gransgaard, husmor, født den 29.-10.1925, datter af Stinne og Niels
Kr. Gransgaard. Parret har bør
nene: Niels Kr., født den 2.-4.1953, Tove, født den 22.-3.1954, Elin, født den 2.-7.-1959 og Verner, født den 21.-5.-1966.
S.AA.D.J. har været på Rønshoved Højskole med landbrugsfag. Han overtog gården
den 1.-4.-1970 fra sin far, som købte den i 1928. Den blev i 1921 udstykket fra
Tørring Præstegård.
Ejendomsskyld 800.000. Areal 19,7 ha., heraf tilkøbt 12 ha., der er 4 ha. eng og
bakker.
Stuehuset er opført 1959, kostald og lade er opført efter en brand i 1958 og maskin
hus 1981. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af raps, ærter,
hvede og byg. Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker.

GJELLERODDEVEJ 16, "TØRRING PRÆSTEGAARD", TØRRING, 7620 LEMVIG, tlf.
97-836218.
NIELS PETER BØRGE PETERSEN, gårdejer, født den 24.-7.-1925, søn af Marie og
Bertil Peter Petersen, gift den 3.-6.-1949 med Anna Margrethe Nielsen, husmor, født
den 10.-3.-1928, datter af Viktoria og Nicolaj Nielsen. Parret har børnene: Annette,
født den 7.-8.-1955 og Jes-Erik, født den 6.-7.-1959.
N.P.B.P. har været på Bælum Landbrugsskole, han har taget kursus for kontrolassisten
ter. Han forpagtede præstegården den 1.-4.-1963 og købte den den 1.-4.-1969 fra
Tørring Menighedsråd.
Ejendomsskyld 350.000. Areal 9,5 ha., heraf 3 ha. skov og 6 ha. eng og bakker. En del
af jorden er fredet og skoven er fredskov.
Stuehuset er opført 1925, restaureret og tilbygget 1987, kostald opført 1900.

GJELLERODDEVEJ 17, "ØSTER KOBBERHOLM", TØRRING, 7620 LEMVIG, tlf. 97836397.
GUNNAR DAM, landmand, født den 17.-10.-1920, søn af Margrethe og Nikolaj Dam,
gift den 29.-4.-1951 med Metha Sofie Jensen, husmor, født den 7.-12.-1931, datter af
Marie og Ole Jensen. Parret har børnene: Jørn, født den 1.-11.-1955, Tove, født den
18.-11.-1958 og tvillingerne Margit og Birgit, født den 11.-3.-1965.
G.D. overtog gården den 1.-3.-1951 fra Martin Madsen.
Ejendomsskyld 540.000. Areal 8,5 ha., heraf tilkøbt 2 haStuehuset er opført 1864 og restaureret 1975, kostald og lade opført 1864 og maskin
hus 1953. Gården drives med en svineproduktion på 6 årssøer, der produceres ca. 100
slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 1 traktor, 1 korn
silo og plantørreri. Maskinstation bruges til høst.
GJELLERODDEVEJ 20, "KIRKEVANG", TØRRING, 7620 LEMVIG, tlf. 97-836537.
KARSTEN KJELDAGER SØRENSEN, gårdejer, født den 2.-3.-1955, søn af Asta og
Paul Sørensen, gift den 13.-8.-1983 med Annette Hauskov Kristiansen, kontorassistent,
født den 8.-1.-1963, datter af Ingrid og Chresten Hauskov Kristiansen. Parret har bør
nene: Paul, født den 28.-10.-1985 og Torben, født den 5.-5.-1988.
K.K.S. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-5.-1983
fra sin far, nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje
siden 1921, da den blev udstykket fra Tørring Præstegård.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 25 ha., heraf 2,5 ha. eng og 0,5 ha. fredskov. Desuden
er der forpagtet 13 ha.
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1983, svinestald 1921 og 1968, lade 1921, roehus 1983 og maskinhus 1984. Gården
drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 30 årskøer og 35 ungdyr af
racen SDM, svineproduktionen er på 10 årssøer, der sælges ca. 100 smågrise og 100
slagtesvin årligt. Der er 2 traktorer, maskinstation bruges til høst.

GJELLERODDEVEJ 29, "HØJBJERG", TØRRING, tlf. 7620 LEMVIG, tlf. 97-836242.
KAJ MADSEN, gårdejer, født den 7.-7.-1906, søn af Marie og Andreas Madsen, gift
den 14.-8.-1949 med Petra Dahl Herlufsen, husmor, født den 19.-3.-1928, datter af
Marie og Peter Dahl Herlufsen. Parret har datteren Ellen, født den 22.-9.-1949.
K.M. overtog gården den 1.-6.-1946 fra Hans Højbjerg.
Ejendomsskyld 470.000. Areal 8,8 ha., heraf tilkøbt 1 ha. Jorden er bortforpagter.
Stuehuset er opført 1907 og restaureret 1955.
GJELLERODDEVEJ 40, "GRØN
LOFT", TØRRING, 7620 LEMVIG,
tlf. 97-822299.
LIS PANK NIELSEN, gårdejer,
født den 16.-5.-1943, datter af
Petrine og Thorvald Chr. Niel
sen.
L.P.N. er uddannet lærer og an
sat ved Holstebro Skolevæsen.
Hun overtog gården den 1.-8.1983 fra Arne Holm. Ejendoms
skyld 1.000.000. Areal 17,5 ha.,
heraf 1 ha. skov og 1 ha. eng.
Stuehuset er opført 1747 og restaureret 1980, udbygningerne blev ombygget til heste
stald i 1976 og tilbygget 1978, ridehal bygget i 1978 og lade 1920. Gården drives som
hestestutteri, der modtages hopper fra hele landet til avl og besætningen er på 5
hopper og 15 stk. opdræt samt 2 avlshingste af racen Dansk Varmblod. Der er 1 trak
tor og 1 mejetærsker. Svend Hove er ansat til pasning af hestestutteriet.

GJELLERODDEVEJ 41, "AGER",
TØRRING, 7620 LEMVIG, tlf.
97-822546.
HENRY SØGAARD, gårdejer,
født den 28.-1.-1927, søn af Ka
trine og Andreas Søgaard, gift
den 14.-5.-1960 med Jytte Niel
sen, husmor, født den 11.-1.-1941,
datter af Sigrid og Niels Chr.
Nielsen. Parret har børnene:
John, født den 2.-10.-1960, Bent,
født den 18.-1.-1963 og Steen,
født den 14.-6.-1968.
H.S. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården den 10.-11.-1958 Ira
Harry Vendelbo. På gården er der 4 bunkers, som tyskerne byggede under krigen, da
de købte gården.
Ejendomsskyld 840.000. Areal 14,5 ha. Der er forpagtet 6 ha.
Stuehuset er opført 1907 og restaureret 1975, kostalden fra 1956 er tilbygget i 1972,
svinestald og lade er opført 1885. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvæg
produktion på 11 årskøer og 18 ungdyr af racen RDM, svineproduktionen er på 14
årssøer, der produceres ca. 250 slagtesvin årligt. Der er 1 traktor, maskinstation
bruges til høst.
GLARBJERGBÆKVEJ 6, "NY GLARBJERG", LOMBORG, 7650 BØVLINGBJERG, tlf.
97-889126.
JENS OLE MADSEN, gårdejer, født den 24.-6.-1949, søn af Ingrid og Harald Madsen,
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Jensen, teknisk assistent, født
den 28.-5.-1953, datter af Krista
og Jørgen Jensen. Parret har bør
nene: Anette, født den 5.-3.-1975,
Marianne, født den 24.-9.-1976
og Lisbeth, født den 24.-3.-1978.
Jens O. Madsen har været på Læ
gård Landbrugsskole. Han overtog
gården den 1.-7.-1973 fra sine
forældre, nuværende ejer er 3.
generation på gården, som har
været i slægtens eje siden 1929.
Ejendomsskyld 2.300.000. Areal 32,8 ha.,heraf tilkøbt 15 ha. og frasolgt 2 ha. sammen
med bygningerne til den tilkøbte gård. Desuden er der forpagtet 9 ha.
Stuehuset er opført 1961, farestald 1973, goldsostald 1974, lade 1975, løeafdeling og
fravænningsstald 1979, slagtesvinestald 1983, desuden er der 2 gylletanke og 2 gas
tætte siloer. Gården drives med en svineproduktion på 300 årssøer, der sælges ca.
5.600 smågrise og 1.000 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og
ærter. Der er 2 traktorer, 4 fodersiloer, plansilo, varm lufts tørreri samt computersty
ret vådfodringsanlæg. På gården er 1 fast medarbejder, 1 skoledreng og der bruges
maskinstation til en del af markarbejdet.

GLARBJERGVEJ 35, "NØRREVANG", LOMBORG, 7620 LEM
VIG, tlf. 97-889368.
EJGIL KORTNUM MOGENSEN,
gårdejer, født den 1.-10.-1932,
søn af Signe og Martin Mogen
sen, gift den 13.-10.-1956 med
Christine Christiansen, født den
9.- 2.-1934, datter af Ella og
Mathias Christiansen. Parret har
børnene: Lis, født den 18.-1.-1957,
Birgit, født den 2.-5.-1958, Erik,
født den 3.-3.-1965 og Henning, født den 13.-11.-1970.
E.K.M. overtog gården i juni 1970 fra sine forældre, som købte den i 1931.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 21 ha.
Stuehuset er opført 1924, gennemrestaureret og tilbygget senest i 1970, kostald opført
1976, gammel kostald 1943 og ombygget til svinestald 1977, lader opført 1950 og
1976, sidstnævnt er udvidet i 1986, maskinhus opført 1974 og gylletank 1979. Gården
drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 40 årskøer, 40 ungdyr og 20
slagtekalve af racen SDM. Svineproduktionen er på 40 årssøer, der produceres ca. 650
slagtesvin, desuden er der 1 ammeko og 1 ungdyr af racen Charolais. Planteproduktio
nens salgsafgrøde er raps. Der er 4 traktorer, 1 markvandingsanlæg, plansilo, varm
lufts tørreri samt staldvarme til opvarmning af stuehuset. På gården er 1 fast med
hjælper og der bruges maskinstation til en del af markarbejdet. Gården drives sammen
med "Bel", Mullesgårdvej 37.
GLARBJERGVEJ 37, "SØNDERVANG", LOMBORG, 7620 LEMVIG, tlf. 97-889132.
NIELS LAURITSEN, gårdejer, født den 20.-10.-1932, søn af Emilie og Peder Christian
Lauritsen, gift den 18.-10.-1958 med Vitta Jørgensen, født den 13.-6.-1938, datter af
Ella og Holger Jørgensen. Parret har børnene: Jørgen, født den 21.-7.-1960 og Bjarne,
født den 24.-1.-1964.
N.L. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården den 8.-8.-1958 fra
Alfred Høj Jensen.
Ejendomskyld 2.000.000. Areal 41 ha., heraf tilkøbt 24 ha.
Stuehuset er opført 1924, gennemrestaureret og tilbygget i 1982, kostalden fra 1960
er udvidet i 1973, spaltestald opført 1978, laden fra 1977 er tilbygget 1981, foderhus

-82-

opført 1987, desuden er der 4
2-rækkers minkhaller, gastæt silo
og indendørs køresilo. "Søndervang" drives med en kvægproduk
tion på 45 årskøer, 40 ungdyr og
25 slagtekalve af racen SDM.
Minkfarmen er på 265 tæver og
der ca. 1.300 hvalpe. Minkene
ejes af sønnen Bjarne. Der er 3
traktorer, markvandingsanlæg og
kornsilo. På gården er 1 fast
medhjælper og der bruges maskin
station til en del af markarbejdet.

GLARB3ERGVE3 38, "GAMMEL
PRÆSTEGÅRD",
LOMBORG,
7620 LEMVIG, tlf. 97-889024.
HARALD KRISTENSEN, gårdejer,
født den 27.-2.-1929, søn af Kir
stine og Peder Kristensen, gift
den 29.-9.-1962 med Estrid An
dreassen, sygeplejerske, født den
2.-8.-1933, datter af Anna og Ni
els Andreassen. Parret har bør
nene: Lars, født den 12.-8.-1963,
Hanne, født den 28.-7.-1964, og
tvillingerne Niels og Margrethe, født den 6.-6.-1967.
H.K. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-7.-1962 fra sine
forældre, nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægens eje
siden 1922. Før bedstefaderens køb i 1922 var gården præstegård og det har den været
fra omkring 1540.
Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 58 ha., heraf tilkøbt 4 ha., der er 6 ha. eng.
Stuehuset er opført 1943 og restaureret flere gange, samtlige avlsbygninger nedbrænd
te den 28.-9.-1973, kostald og lade blev genopført 1974, silohus 1982, desuden er der 2
gylletanke og indendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 70 årskøer,
80 ungdyr og 50 slagtekalve af racen SDM. Der er 4 traktorer, markvandingsanlæg,
kornsilo og varm lufts tørreri. På gården er 1 fast medhjælper og der bruges maskin
station til en del af markarbejdet.

GLARBJERGVE3 51, "STORE
GLARB3ERG", LOMBORG, 7650
BØVLINGB3ERG, tlf. 97-889128.
KARL LØNBÆK, gårdejer, født
den 18.-3.-1927, søn af Anne og
Michael Lønbæk, gift den 17.-9.1955 med Inga Nielsen, født den
26.-12.-1935, datter af Anna og
Christian Nielsen. Parret har bør
nene: Helle, født den 21.-3.1967
og Maria, født den 11.-8.-1974.
K.L. overtog gården i 1962 fra
sin mor. Gården kom i slægtens
eje i 1929. Navnet "Glarbjerg" er opstået, fordi der for flere hundrede år siden var
glasværk på gården. Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 53 ha.
Stuehuset er opført 1969, kostald 1947, svinestald 1965, lade 1955, maskinhus 1958 og
gylletank 1970, desuden er der et hønsehus. Gården drives udelukkende med plantepro
duktion bestående af kon
er 2 traktorer, markvandingsanlæg, tårnsilo og varm
lufts tørreri. Maskinstation bruges til høst.
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GL. DAMSGÅRDVEJ 3, "ØSTER
DAMSGAARD", FERRING, 7620
LEMVIG, tlf. 97-895103.
PEDER PEDERSEN, gårdejer,
født den 11.-6.-1929, søn af Ma
rie og Peder Chr. Pedersen, gift
den 7.-9.-1977 med Greta Wittorff, husmor, født den 16.-7.-1935,
datter af Johanne og Wilhelm
Wittorff.
P.P. overtog gården den 15.-5.1952 fra sin far, som købte den i
1919.
Ejendomsskyld 720.000. Areal 17,6 ha., der er forpagtet 4 ha.
Stuehuset er opført 1867 og restaureret 1975, svinestald og lade opført 1918. Gården
drives med en svineproduktion på 25 årssøer, der produceres ca. 500 slagtesvin årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og korn. Der er 1 traktor og 1 mejetærsker.
Maskinstation bruges til gødningsudkørsel.
GL. DAMSGÅRDVEJ 4, "NØRRE DAMSGAARD", FERRING, 7620 LEMVIG, tlf. 97895140.
EJLIF JAKOBSEN ANDERSEN, gårdejer, født den 14.-10.-1916, søn af Kirstine og
Magnus Andersen, gift den 20.-9.-1947 med Kirsten Flansmose, husmor, født den
18.-3.-1928, datter af Johanne og Peder Flansmose. Parret har børnene: Helga, født
den 6.-8.-1948, Lilly, født den 11.-5.-1950, Jens, født den 9.-1.-1953, Magnus, født den
30.-1 1.-1955, Lisbeth, født den 29.-10.-1960 og Vibeke, født den 31.-7.-1966.
E.J.A. overtog gården den 1.-11.-1956 fra Jens Damsgaard.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 40 ha., heraf tilkøbt 15 ha. Desuden er der forpagtet
30 ha.
Stuehuset er opført 1868, restaureret og tilbygget 1973, kostalde opført 1929 og 1974,
lader 1868 og 1966, maskinhus 1969. Gården drives med en kvægproduktion på 55
årskøer og 150 ungdyr af racen SDM. Der er 1 traktor, maskinstation bruges til det
mest af markarbejdet.
GL. DAMSGÅRDVEJ 6, "GL. DAMSGAARD", FERRING, 7620 LEMVIG.
JOHNNY LØKKEN, gårdejer, omtales under "Nygaard", Noersgårdvej 7, Lemvig.
J.L. overtog gården den 1.-8.-1989 fra Anders Peter Lund.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 30 ha.
Stuehuset er opført 1920 og restaureret 1983, kostald opført 1954, lade og maskinhus
1980. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af raps, ærter og
korn. Der er 1 plansilo og plantørreri. Maskinstation bruges til høst. Gården drives
sammen med "Nygaard", Noersgårdvej 7.

GL. LANDEVEJ 24, "HEGNDAL
HUS", ROM, 7620 LEMVIG, tlf.
97-821653.
SVEND HENNING HENRIKSEN,
landmand, født den 1.-5.-1929,
søn af Anna og Jens Henriksen,
gift den 19.-9.-1953 med Olga
Jeppesen, født den 19.-9.-1931,
datter af Pouline og Kristian
Jeppesen. Parret har børnene:
Bjarne, født den 13.-5.-1956 og
Tommy, født den 30.-6.-1959.
S.H.H. har været ansat ved He
deselskabet. Han overtog gården den 1.-1.-1953 fra Lemvig Kommune. Gården er en
gammel skoviøberbolig.
Ejendomsskyld 440.000. Areal 8 ha., der er frasolgt 7 ha. Jorden er bortforpagtet.

-84-

Stuehuset er opført 1903 og gennemrestaureret flere gange, kostald opført 1903 og
lade 1959. På gården er træfyr.

GL. MØLLEVEJ 3, "SØNDER KJÆR", FABJERG, 7620 LEMVIG, tlf. 97-893073.
FÆRGEGAARD KRISTIANSEN, gårdejer, født den 31.-7.-1929, søn af Elna og Kristian
Kristiansen, gift den 24.-5.-1956 med Ingrid Uhre, husmor, født den 8.-5.-1931, datter
af Stinne og Anders Uhre. Parret har børnene: Nina, født den 6.-10.-1957, Lene, født
den 6.-4.-1962 og Hanne, født den 6.-2.-1965.
F.K. har været på Haslev Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-4.-1956 fra
Konrad Hald.
Ejendomsskyld 890.000. Areal 22,2 ha., heraf 1,5 ha. eng og skov.
Stuehuset er opført 1922 og restaureret 1977, kostalden fra 1918 er ombyg ret U
pelseri i 1982, svinestalden fra 1919 er ombygget til peUeri 1987, der er bygget i ,
minkhaller fra 1960 og til i dag, lade opført 1918 og maskinhus 1986. Mink armens
bestand er på 1.260 tæver. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og frøgræs.
Der er 3 traktorer, 6 kornsiloer, portionstørreri og halmfyr samt udmugningsanlæg på
minkfarmen. På gården er 1 fast medarbejder samt 4 deltids i pelsningssæsonen og der
bruges maskinstation til høst.

GL. MØLLEVEJ 6, "HEDELUND",
FABJERG, 7620 LEMVIG, tlf. 97893139.
JENS LARSEN, gårdejer, født
den 12.-8.-1942, søn af Maren og
Lars Larsen, gift den 12.-6.-1965
med Ingrid Pedersen, husmor,
født den 9.-5.-1946, datter af
Dora og Hilbert Pedersen. Parret
har børnene: Anette, født den
9.-11.- 1965, Lars, født den 6.1.-1970 og Birgit, født den 15.3.-1972.
J.L. er i bestyrelsen for Lemvigegnens Vikarforening. Han overtog gården den 25.-8.1965 fra Bent Søe Plougsgaard. Gården blev oprettet som statshusmandsbrug i 1951.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 28,4 ha., heraf tilkøbt 8 ha., der er 1,5 ha. skov og
eng. Desuden er der forpagtet 15 ha.
Stuehuset er opført 1951 og restaureret senest i 1981, kostalden fra 1951 er udvidet
1968 og 1974, spaltestald opført 1975, svinestalde 1961 og 1964, maskinhus 1974, lade
og foderhus 1976, desuden er der både indendørs og udendørs køresiloer. Gården drives
med en kvægproduktion på 42 årskøer og 55 ungdyr af racen SDM, desuden er der 1
ammeko og 1 ungdyr af racen Simmentaler. På gården er der 3 traktorer og 1 van
dingsmaskine. Der bruges maskinstation til høst.
GODBALLEVEJ 13, "GODBALLE",
FÅRE, 7650 BØVLINGBJERG,
tlf. 97-885306.
HENNING LISBY NIELSEN, gård
ejer, født den 7.-10.-1949, søn
af Sidsel og Asger Nielsen.
H.L.N. er merkonom i finansie
ring og har været på Dalum
Landbrugsskole. Han overtog
gården den 15.-8.-1988 fra sine
forældre. Gården har været i
slægtens eje siden 1904.
Ejendomsskyld 2.200.000. Areal
64 ha., heraf 1 ha. skov. D’
rorpagtet 40 ha.
Stuehuset er opført 1900 og icstaureret flere gange, kostalden fra 1910 er ombygget
til slagtesvinestald i 1985, kostalden fra 1963 er ombygget til slagtesvin i 1986, 2
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1940, 1956 og 1980. Gården drives med en ægproduktion på 15.000 æglæggende høns,
desuden produceres ca. 1.500 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er
ærter, raps, korn, frøgræ og græs til piller. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1
markvandingsanlæg, plansilo og varm lufts tørreri. På gården er 2 faste medhjælpere.

GODTHÅBSVEJ 6, "LILLE FLANSMOSE", DYBE, 7620 LEMVIG,
tlf. 97-895006.
EJVIND LYNGBY JENSEN, gård
ejer, født den 19.-3.-1930, søn af
Magda og Kristian Jensen, gift
den 24.-5.-1958 med Karen Mar
grethe Østergaard, tilskærer,
født den 18.-10.-1924, datter af
Anna og Kristian Østergaard.
Parret har børnene: Kristian,
født den 9.-1.-1960 og Margit,
født den 4.-6.-1961.
E.L.J. er chauffør for Ramme Trælast. Han overtog gården den 1.-6.-1960 fra sin far,
som købte den i 1929. Ejendomsskyld 500.000. Areal 10 ha.
Stuehuset er opført 1886, tilbyg
get og ombygget i 1924, svinestald og lade opført 1886,
maskinhuse 1935 og 1985. Går
den drives udelukkende med
planteproduktion bestående af
raps, ærter, hvede og byg. Der
er 1 traktor og 1 vindmølle, som
står i gårdens lade, den er byg
get af E.L.J. i 1986 og hedder
en stokmølle, den bruges til op
varmning af stuehuset. Maskin
station bruges til høst.
GRANSGÄRDVEJ 11, "ESKEBÆK", TØRRING, 7620 LEMVIG, tlf. 97-821629.
HENNING RØNN PEDERSEN, gårdejer og entreprenør, født den 1.-9.-1950, søn af
Edel og Niels Rønn Pedersen, gift den 13.-11.-1976 med Anna Mette Østerby, husmor,
født den 25.-2.-1951, datter af Kirstine og Andreas Andresen. Parret har børnene:
Jesper, Jacob og Susanne.
H.R.P. driver maskinstation og entreprenørvirksomhed, han har været på Hammerum
Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-7.-1986 fra sin far, som købte den i 1972.
Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 55 ha.
Stuehuset er opført 1908 og restaureret 1989, avlsbygningerne er genopført efter en
brand i 1973. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af raps,
ærter, frøgræs, rajgræs, korn og kartofler. Entreprenør- og maskinstationvirksomheden
har en stor maskinpark bestående af 7 traktorer, 1 mejetærsker, slamsuger, gyllened
fælder, amoniaknedfælder, roeoptager, finsnittere og rendegravere. På gården er
plantørreri og der er 4 fastansatte og 1 deltids medarbejder.
GRANSGÄRDVEJ 18, "MAAGAARD", TØRRING, 7620 LEMVIG, tlf. 97-822515.
HENNING BÆK JENSEN, gårdejer, født den 13.-4.-1937, søn af Helga og Laurids
Jensen, gift den 28.-11.-1964 med Kirsten Frandsen, husmor, født den 31.-12.-1938,
datter af Dorthea og Marinus Frandsen. Parret har børnene: Karen Margrethe, født
den 30.-11.-1965, Annalise, født den 20.-11.-1966, Steen, født den 20.-4.-1970 og
Marianne, født den 25.-10.-1972.
H.B.J. har været på Haslev Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-11.-1964 fra
sin far, nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden
1900.
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"Maagaard"s ejendomsskyld er
1.300.000. Areal 28 ha., der er
forpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført 1907 og re
staureret 1976, kostald opført
1971, svinestald 1961, lade og
roehus 1972. Gården drives med
en kvægproduktion på 28 årskøer
og 50 ungdyr af blandet race,
der produceres ca. 325 slagtesvin
årligt. Der er 3 traktorer, 1 me
jetærsker, 1 markvandingsmaski
ne, kornsilo og portionstørreri. Maskinstation bruges til ensilering.
GRANSGÄRDVEJ 20, "NØRRE GRANSGÄRD", TØRRING, 7620 LEMVIG, tlf. 97822604.
3ENS HUSTED NIELSEN, gårdejer, født den 9.-5.-1951, søn af Hilda Hatrine og Hans
Husted Nielsen, gift den 20.-11.-1976 med Else Marie Kristensen, husmor, født den
26.-1.-1957, datter af Karen og Børge Kristensen. Parret har børnene: Mette, født den
6.-8.-1981, Helle, født den 26.-9.-1983 og Anne, født den 10.-1.-1988.
3.H.N. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 27.-8.-1981
fra Viggo Kirkeby. Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 29,7 ha., der er forpagtet 14 ha.
Stuehuset er opført 1863 og restaureret senest i 1986, kostalde opført 1975, 1978 og
1979, lader 1863 og 1975, maskinhus 1973, gylletank 1983 og foderhus 1984, desuden
er der 3 indendørs køresiloer. Gården drives med en kvægproduktion på 44 årskøer, 50
ungdyr og 65 slagtekalve af racen SDM. Der er 2 traktorer og halmfyr. På gården er
1 deltids medhjælper og der bruges maskinstation bruges til høst.
GRENHOLMVE3 5, "TORPLILLE",
MØBORG, 7660 BÆKMARKSBRO,
tlf. 97-881715.
BENT TRAB3ERG HANSEN, spe
cialarbejder, født den 16.-3.1945, søn af Magdalene og Karl
Hansen, gift den 14.-2.-1970
med Hanne Kirstine Kristensen,
sygehjælper, født den 24.-12.-1947,
datter af Elna og Aken Kristen
sen. Parret har børnene: Dorthe,
født den 10.-8.-1970 og Peter,
født den 19.-9.-1973.
B.T.H. er uddannet murer. Han overtog gården den 1.-5.-1986 fra Dorthea Hansen.
Gården har været i slægtens eje fra omkring 1912.
Ejendomsskyld 650.000. Areal 11 ha.
Stuehuset er opført 1912 og gennemrestaureret, kostald og lade opført 1940, desuden
er der maskinhus. Gårdens besætning er på 7 får. Planteproduktionens salgsafgrøde er
korn. Der er 1 traktor og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

GRENHOLMVE3 14, "SKOVLUND",
MØBORG, 7660 BÆKMARKSBRO,
tlf. 97-881182.
KARL NIELSEN, husmand, født
den 31.-3.-1920, søn af Nikoline
og Mads Peder Nielsen, gift den
11.-11.-1952 med Paula Irene Ole
sen, født den 2.-4.-1930, datter
af Karen og Niels Marinus Ole
sen. Parret har sønnen Svend
Erik, født den 26.-3.-1959.
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Stuehuset er opført 1912 og gennemrestaureret, kostalden fra 1912 er restaureret og
tilbygget 1963, laden fra 1912 er udbygget i 1963 og maskinhuset er fra 1973. Gården
drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn. Der er 1 traktor, 1 tårn
silo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

GRENHOLMVEJ 17, "ANNEBERG",
MØBORG, 7660 BÆKMARKSBRO,
tlf. 97-881467.
HERMAN BØRGE PEDERSEN,
gårdejer, født den 12.-6.-1928,
søn af Ane Johanne og Søren
Kristian Pedersen, gift den 27.5.-1958 med Bodil Balleby Møldambjerg, født den 13.-12.-1933,
datter af Dagmar og Ejner Balle
by Møldambjerg. Parret har bør
nene: John, født den 8.-2.-1962
og Steen, født den 13.-5.-1967.
H.B.P. overtog gården den 1.-1.-1954 fra sin far, som købte den den 25.-11.-1910.
S.K.P. købte den for 17.500.
Ejendomsskyld 640.000. Areal 16,5 ha., heraf 0,5 ha. skov. Der er forpagtet 14 ha.
Stuehuset er opført 1926 og gennemrestaureret, kostald opført 1962, maskinhuse 1964
og 1983, laden fra 1899 er restaureret og ny lade er bygget i 1974, desuden er der
foderhus. Gården drives med en kvægproduktion på 22 årskøer, 21 ungdyr og 15 slagtekalve af racen SDM. Der findes 2 traktorer, tårnsilo med varm lufts tørreri. Maskin
station bruges til en del af markarbejdet.

GRENHOLMVEJ 22, "TORPVESTERMARK", MØBORG, 7660 BÆKMARKS
BRO, tlf. 97-881475.
JENS OLE HOLGERSEN, husmand,
født den 27.-11.-1914, søn af Holgine
og Peder Søjgis, gift den 12.-11.-1937
med Augusta Nygaard, født den 30.—
8.-1915, datter af Signe og Jens Johan
Nygaard. Parret har børnene: Lydia,
født den 27.-9.-1938, Erik, født den
9.-3.-1940, Erling, født den 9.-8.-1942,
Ingrid Marie, født den 7.-3.-1947, Min
na, født den 7.-2.-1950 og tvillingerne Arne og Bent, født den 30.-9.-1952.
J.O.H. er kirketjener ved Møborg Kirke. Han overtog gården den 1.-10.-1937 fra Kre
ditforeningen. Ejendomsskyld 330.000. Areal 14,7 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1902 og restaureret flere gange, avlsbygningerne består af ko
stald, lade og maskinhus, sidstnævnte er fra 1979. Gårdens besætning er på 5 moder
får med lam. Der er 1 traktor og tårnsilo.

GRENHOLMVEJ 24, "LILLE HE
DETOFT", MØBORG, 7660 BÆK
MARKSBRO, tlf. 97881664.
STEEN SEJBJERG NIKOLAJSEN,
gårdejer, født den 18.-4.-1963,
søn af Elsebeth og Erik Nikolajsen, bor sammen med Mona John
sen, køkkenasssistent, født den
30.-8.-1962, datter af Tove og
Søren Johnsen. Parret har børne
ne: Tove, født den 2.-3.-1984 og
Trine, født den 26.-6.-1986.
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S.S.N. er chauffør, han har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården den
20.-2.-1988 fra 3ens Højbjerg.
Ejendomsskyld 920.000. Areal 30 ha.
Stuehuset er gennemrestaureret og tilbygget, s vinestald opført 1979, desuden er der
kostald og maskinhus. Gårdens besætning er 1 so, 2 ammekøer, 1 ungdyr og 2 slagtekalve af blandet race.
S.S.N. er medejer af minkfarmen beliggende Østkærvej 27. Planteproduktionens salgs
afgrøde er korn. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker og markvandingsanlæg.

GRENHOLMVE3 25, "GRENHOLM", MØBORG, 7660 BÆKMARKSBRO, tlf. 97-881345.
OVE SØG AARD ANDERSEN, gårdejer, født den 18.-8.-1946, søn af Maja og Erik
Søgaard Andersen.
O.S.A. overtog gården den 20.-4.-1984 fra sine forældre, som købte den i 1945.
Ejendomsskyld 680.000. Areal 31 ha., heraf 7 ha. eng, sump og skov.
Stuehuset er opført 1923, kostald 1945, maskinhus og lade 1986. Gården drives med en
kvægproduktion på 15 årskøer, 10 ungdyr og 8 slagtekalve, det er 3erseykrydsninger.
Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer og 2 fodersiloer. Maskin
station bruges til en del af markarbejdet.
GRENHOLMVE3 26, "HAABET",
MØBORG, 7660 BÆKMARKSBRO,
tlf. 97-881346.
NIKOLAJ LAURIDSEN, landmand,
født den 20.-6.-1908, søn af Ma
tilde og 3eppe Lauridsen, gift
den 22.-8.-1954 med Karla Sittrup Mortensen, født den 20.-8.1922, datter af Maja og Kristen
Mortensen. Parret har tvillinger
ne Ib og Bo, født den 20.-10.1957.
N.L. døde den 18.-6.-1975. Han
overtog gården den 31.-8.-1943 fra Valdemar Poulsen. Ved købte i 1943 var prisen
22.000.
Ejendomsskyld 420.000. Areal 16,9 ha., heraf tilkøbt 8 ha., der er 3,9 ha. skov.
Stuehuset er opført 1933, kostalden fra 1933 er om- og tilbygget, laden fra 1933 er
tilbygget i 1958, desuden er der maskinhus, hønsehus og garage. På gården produceres
ca. 90 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og korn. Der findes
2 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en
del af markarbejdet.
GRØNKÆRVE3 3, "NØRGÅRD",
FLYNDER, 7660 BÆKMARKS
BRO, tlf. 97-881231.
SVEND LUND ANDERSEN, gård
ejer, født den 30.-8.-1934, søn
af Maren og Viggo Lund Ander
sen, gift den 9.-12.-1961 med
Eva Ellinor Højgaard, født den
18.-12.1933, datter af Kristine
og Marius Højgaard. Parret har
børnene: 3ørgen, født den 24.-3.1963 og Carsten, født den 9.-9.1974.
S.L.A. overtog gården i 1961
fra sine svigerforældre, som købte den i 1917.
Ejendomsskyld 740.000. Areal 28 ha., heraf 2,7 ha. eng.
Stuehuset er opført 1935, kostald ligeledes 1935, maskinhus opført 1974, gastæt silo
1983, desuden er der hønsehus som er ombygget til maskinhus. Gården drives med en
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duceres ca. 170 slagtesvin årligt. Der er 3 traktorer og 1 mejetærsker. Maskinstation
bruges til lidt af markarbejdet.

GRØNKÆRVEJ 11, "ØSTERGÅRD",
FLYNDER, 7660 BÆKMARKSBRO,
tlf. 97.-881326.
JENS KRISTIAN ANDREASSEN,
gårdejer, født den 4.-10.-1915,
søn af Karen og Christian Andre
assen, gift den 21.-10.-1942 med
Anna Jensen, født den 27.-5.1922, datter af Jenny og Simon
Jensen. Parret har børnene: Kri
stian, født den 27.-7.-1944 og
Jenny, født den 20.-9.-1947.
J.K.Ä. har været på Haslev
overtog gården den 1.-11.-1961 fra sine forældre, som købte
jorden og byggede gården i 1912.
Ejendomsskyld 820.000. Areal 26,5 ha., heraf 2,5 ha. skov. Der er bortforpagtet 2,5
ha. eng.
Stuehuset er opført 1912 og gennemrestaureret senere, kostalden er ombygget 1946,
lade opført 1912, gastæt silo 1979, maskinhus 1981 og gylletank 1987. Gården drives
med en slagtesvineproduktion på 530 stk. årligt. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1
markvandingsanlæg, tårnsilo og varm lufts tørreri.

GRØNKÆRVEJ 13, "LILLE GRØNKÆR", FLYNDER, 7660 BÆKMARKSBRO, tlf. 97881323.
NIELS BRUNSBORG, gårdejer, født den 21.-6.-1939, søn af Kirsten og Laurits Brunsborg, gift den 25.-11.-1961 med Ruth Ørts, født den 7.-8.-1939, datter af Johanne og
Elias Ørts. Parret har børnene: Birgit, født den 8.-2.-1963, Jens, født den 15.-7.-1966,
Hanne, født den 14.-5.-1968 og Ole, født den 26.-10.-1970.
N.B. er skovarbejder, han har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården
den 1.-11.-1961 fra sine svigerforældre, nuværende ejer er 3. generation på gården,
som kom i slægtens eje fra omkring 1890. Areal 19 ha., heraf 4 ha. eng og skov.
Stuehuset er gennemrestaureret i 1975, kostald og lade opført 1935 og maskinhus
1970. Gården drives med en kvægproduktion på 8 årskøer, 8 ungdyr og 4 slagtekalve
af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer, maskin
station bruges til høst.

GRØNKÆRVEJ 20, "ØSTERTOFT",
FLYNDER, 7660 BÆKMARKS
BRO, tlf. 97-881325.
JERSLEV KRISTIAN JENSEN,
gårdejer, født den 24.-3.-1924,
søn af Jenny og Simon Jensen,
c c
gift den 23.-11.-1957 med Johan......
ne Marie Olesen, født den 14.-1.» & 11
1934, datter af Martha og Chri’
stian Olesen. Parret har børne
ne: Ole, født den 19.-10.-1958,
.
Erik, født den 17.-4.-1960, Jytte, født den 8.-9.-1963 og Henrik, født den 1.-12.-1969.
J.M.O. arbejder på Bækmarksbro Plejehjem.
J.K.J. overtog gården i oktober 1955 fra sin far, som købte den i 1918.
Ejendomsskyld 750.000. Areal 22,8 ha., heraf 2 ha. skov og 1 ha. eng. Der er forpagtet 7 ha.
Stuehuset er opført 1935 og gennemrestaureret flere gange, kostald og lade opført
1960, maskinhus 1977. Gården drives med en kvægproduktion på 12 årskøer, 15 ungdyr
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og 6 slagtekalve af racen SDM, desuden produceres ca. 250 slagtesvin årligt. Plante
produktionens salgsafgrøde er ærter. Der er 2 traktorer, tårnsilo, varm lufts tørreri
samt træfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
GRØNKÆRVEJ 24, "VESTER TOFT", FLYNDER, 7660 BÆKMARKSBRO, tlf. 97881407.
HOLGER HILLERSBORG, gårdejer, født den 7.-8.-1942, søn af Laura og Kresten Hil
lersborg, gift den 6.-5.-1972 med Esther Aagaard Christensen, sygeplejerske, født den
13.-12.-1951, datter af Aase og Peder Christensen. Parret har børnene: Peder, født
den 10.-5.-1974, Laura, født den 14.-12.-1976 og Hans Jørgen, født den 14.-6.-1978.
H.H. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården den 15.-9.-1970 fra
Hansine Marie Pedersen.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 39,2 ha., heraf 2 ha. skov og 1,5 ha. eng.
Stuehuset er opført 1927 og gennemrestaureret 1987, kostalden fra 1927 er ombygget
til hønsehus i 1975, hønsehus opført 1978, kombineret kartoffel- og maskinhus 1974 og
lade 1927. Gården drives med en ægproduktion på 10.000 æglæggende høns, desuden er
der 1 slagtekalv og 1 hest. Planteproduktionens salgsafgrøder er kartofler, raps og
korn. Der er 1 traktor, 1 gaffeltruck, 1 markvandingsanlæg og fuldautomatisk fodring
i hønsehuset. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
GRØNKÆRVEJ 26, "FOELBÆK",
FLYNDER, 7660 BÆKMARKSBRO,
tlf. 97-881219.
EGON BLÆSBJERG, landmand,
født den 15.-10.-1941, søn af
Maren og Gunnar Blæsbjerg, gift
den 18.-5.-1968 med Inger Marie
Østerby, kontorassistent, født
den 27.-8.-1947, datter af Stinne
og Johannes Østerby. Parret har
børnene: Gunnar, født den 26.-7.1969, Kirsten, født den 19.-4.-

1972 og Karin, født den 2.-10.- 1974.
E.B. har været på Haslev Landbrugsskole. Han var bestyrer på gården fra 1965 til
1967, da han den 1.-5.-1967 købte den fra sin mor, nuværende ejer er 3. generation på
gården.
Ejendomsskyld 6.700.000. Areal 67 ha. og der er forpagtet 13 ha.
Stuehuset er opført 1925 og gennemrestaureret, kostald er opført 1977, 4 spaltestalde
1972-1982, kalvestald 1977, 5 slagtesvinestalde 1969-1985, garage og medhjælperbolig
1982, lader 1977 og 1979, maskinhus 1975, desuden er der 2 gastætte siloer til græs
og 1 til korn, 2 gylletanke og 2 udendørs køresiloer. Gården drives med en kvægproduk
tion på 180 årskøer, 225 ungdyr og 105 slagtekalve, alle af racen SDM. Der er en slagtesvineproduktion på 6.000 stk. årligt. Der er 7 traktorer, 1 mejetærsker, 2 markvan
dingsanlæg, 3 udendørs fodersiloer, EDB-styret kraftfodringstildeling, automatisk
fodring i svinestaldene og alt er fuldspaltet til kreaturer og grise. På gården er 2
fodermestre og 2 faste medhjælpere. Gården drives sammen med Grønkærvej 33.

GRØNKÆRVEJ 30, "VESTER GRØNKÆR", FLYNDER, 7660 BÆKMARKSBRO, tlf. 97881246.
ANDREAS GRØNKÆR MØLGAARD, gårdejer, født den 8.-6.-1923, søn af Katrine og
Marinus Mølgaard, gift den 8.-7.-1952 med Edith Anneberg, husassistent, født den
20.-2.-1930, datter af Margrethe og Mads Anneberg. Parret har børnene: Bente, født
den 19.-12.-1961 og Lars, født den 22.-3.-1968.
A.G.M. overtog gården i september 1947 fra sin far. Gården blev i 1920 bygget af
A.G.M.s bedstefar.
Ejendomsskyld 670.000. Areal 14 ha.
Stuehuset er opført 1920, kostald og lade ligeledes 1920, svinestald bygget 1961, des
uden er der maskinhus. Gården drives med en svineproduktion på 10 årssøer, der pro
duceres ca. 200 slagtesvin årligt. Der er 1 traktor, markvandingsanlæg og tårnsilo.
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97-881219.
EGON BLÆSBJERG, omtales under Grønkærvej 26.
E.B. overtog gården den 1.-8.-1972 fra Andreas Nielsen.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 48 ha., heraf 3 ha. eng og krat.
Stuehuset er opført 1913 og restaureret 1987, kostald, svinestald og lade er fra ca.
1950, desuden er der maskinhus. På gården er der 1 markvandingsanlæg og tårnsilo
samt varm lufts tørreri. Gården drives sammen med Grønkærvej 26.
GRØNKÆRVEJ 36, "GRØNNEVANG", FLYNDER, 7660 BÆKMARKSBRO, tlf. 97881088.
EGON MØLLER CHRISTENSEN, gårdejer, født den 8.-11.-1941, søn af Signe og Niels
Møller Christensen, gift den 7.-11.-1969 med Ingrid Wolder, født den 25.-8.-1947,
datter af Anna og Anders Wolder. Parret har børnene: Dennis, født den 19.-2.-1971,
Andy, født den 13.-4.-1973 og Berit, født den 25.-4.-1977.
E.M.C. har været på Haslev Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for Vestjysk Hus
mandsforening. Han overtog gården i juli 1967 fra Heine Møller Christensen. Gården
har været i slægtens eje fra omkring 1900.
Ejendomsskyld 960.000. Areal 26,4 ha., heraf 8 ha. eng. Der er bortforpagtet 22 ha.
Stuehuset er opført 1970, kostalden fra 1961 er udvidet i 1987, løsdriftstald og lade
opført 1975, gylletank 1985, desuden er der udendørs køresilo. Gården drives med en
kvægproduktion på 34 årskøer, 39 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM og der er en
slagtesvineproduktion på ca. 200 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn.
Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 2 markvandingsanlæg, tårnsilo, varm lufts tørreri
og der bruges staldvarme til opvarmning af stuehuset. Maskinstation bruges til en del
af markarbejdet.

GRØNKÆRVEJ 39, "DAMGAARD",
FLYNDER, 7660 BÆKMARKSBRO,
tlf. 97-881507.
LAUST CHRISTIAN FELDBORG,
oliefyrsmontør, født den 19.-1.1948, søn af Elvira og Kaj Feldborg, gift den 30.-8.-1980 med
Else Marie Nordmand, husassistent,
født den 1.-12.-1958, datter af
Ester Kirstine og Jens Thygesen
Nordmand. Parret har børnene:
Henriette, født den 16.-7.-1973,
Marianne, født den 11.-11.-1975,
Majbritt, født den 25.-5.-1980 og Annette, født den 31.-12.-1981.
L.C.F. overtog gården den 27.-6.-1986 fra Aksel K. Damgaard.
Ejendomsskyld 730.000. Areal 14 ha. Jorden er udlejet.
Stuehuset er opført 1934 og restaureret flere gange, kostalden fra 1934 er ombygget
til svinestald, hønsehus og lade opført 1934. Gårdens besætninger 1 hest. Der er 1
kornsilo og fastbrændselsfyr.

GRØNMOSEVEJ 6, "OVERBY", FJALTRING, 7620 LEMVIG, tlf. 97-887036.
OLGERT KUIPERS, gårdejer, født den 31.-1.-1920, søn af Katrine og Jan Kuipers, gift
den 8.-11.-1947 med Egidia Kvistgaard, husmor, født den 6.-5.-1924, datter af Hansine
og Jakob Kvistgaard. Parret har børnene: Jan, født den 28.-10.-1948, Birte, født den
20.-11.-1951 og Mette, født den 10.-5.-1958.
O.K. har været på Kærhave Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-10.-1947 fra
Villiam Andersen.
Ejendomsskyld 360.000. Areal 9,2 ha., heraf 1 ha. eng.
Stuehuset er opført 1848 og restaureret 1968, kostald og svinestald opført 1930, lade
1848 og maskinhus 1954. Gården drives med en kvægproduktion på 8 årskøer og 12
ungdyr af racen SDM, desuden er der 2 årssøer og der produceres ca. 35 slagtesvin
årligt. Der er 1 traktor, maskinstation bruges til høst.
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GRØNSMØLLEVEJ 3, "GRØNTOFT", NEES, 7660 BÆKMARKSBRO, tlf. 97-881499.
SVENNING KRISTENSEN, husmand, født den 3.-2.-1928, søn af Sidsel Marie og Ejner
Kristensen, gift den 13.-12.-1951 med Kirsten Løkke, født den 9.-5.-1929, datter af
Sidsel Marie og Thomas Theodor Løkke. Parret har børnene: Leif, født den 2.-3.-1951,
Ingrid, født den 7.-5.-1955, Bjarne, født den 4.-3.-1958 og Bent, født den 26.-2.-1964.
S.K. overtog gården den 20.-1.-1951 fra Verner Laursen.
Ejendomsskyld 550.000. Areal 13,9 ha., der er forpagtet ca. 2 ha.
Stuehuset er opført omkring 1890 og gennemrestaureret, kostald opført 1976, svinestalden er ombygget til kalvestald, lade opført 1890 og maskinhuse 1956 og 1978. Gården
drives med en kvægproduktion på 20 årskøer, 14 ungdyr og 10 slagtekalve af racen
SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer, 1 fodersilo og
kornsilo. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
GRØNSMØLLEVEJ 11, "GRØNSMØLLE", NEES, 7660 BÆKMARKSBRO, tlf. 97-884112.
SØREN VAGNER IVERSEN, gård
ejer, født den 18.-4.-1957, søn af
Anna og Thomas Iversen, gift
den 5.-5.-1980 med Jonna Kirsti
ne Hansen, diakon og dagplejemor,
født den 5.-4.-1957, datter af
Karen og Johannes Hansen. Par
ret har børnene: Mette, født den
25.-10.-1981, Thomas, født den
19.-9.-1983, Henrik, født den

10.-9.-1985 og Simon, født den 28.-7.-1988.
J.K.H. er medlem af Menighedsrådet ved Nees Kirke.
S.V.I. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården i august 1982 fra
Anne Grethe og Ville Jensen.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 36 ha., heraf 6 ha. skov og eng. Desuden er der for
pagtet 32 ha.
Stuehuset er opført 1880 og gennemrestaureret senere, kostald og lade opført 1978,
maskinhus 1975, gylletank 1986 og der en en udendørs køresilo. Gården drives med en
kvægproduktion på 50 årskøer, 60 ungdyr og 25 slagtekalve af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og korn, Der findes 2 traktorer og markvandingsanlæg. På gården er 1 fast medhjælper og der bruges maskinstation til en del af
markarbejdet.

GUDUMLUNDVEJ 3, "BIGAARDEN", GUDUM, 7620 LEMVIG,
tlf. 97-863219.
OLAF WESTH, gårdejer, født
den 22.-11.-1922, søn af Anna og
Christian Westh, gift den 11.-5.1975 med Ingeborg Damgaard,
husmor, født den 13.-9.-1938,
datter af Ingrid og Bernhard
Damgaard. Parret har børnene:
Hans Ole, født den 22.-8.-1979
og Martha, født den 30.-8.-1980.
I.D. er uddannet sygeplejerske.
O.W. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-10.-1948
fra Jordlovsudvalget.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 22,9 ha., heraf tilkøbt 8 ha.
Stuehuset er opført 1954, kostald og lade 1949, maskinhuse 1965 og 1983. Gården
drives med én kvægproduktion på 21 årskøer og 40 ungdyr af racen RDM, desuden er
der en slagtesvineproduktion på 225 slagtesvin årligt. Der er 2 traktorer, 1 portionstør
reri og kornsilo. Maskinstation bruges til høst.
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O.W. blev gift første gang den 27.-11.-1948 med Krista Ravnholt, født den
2.-11.-1924, død den 17.-3.-971. I dette ægteskab er børnene: Mette, født den
7.-9.-1949, Estrid, født den 8.-5.-1954, Michael, født den 22.-5.-1958 og Helle, født
den 1.-12.-1960.
GUDUMLUNDVEJ 5, "KLOSTER
HEDEN", GUDUM, 7620 LEMVIG,
tlf. 97-863046.
CARLO ANDREAS OBBEKJÆR
CHRISTENSEN, landmand, født
den 20.-1.-1939, søn af Karen og
Andreas Christensen, gift den 16.9.-1967 med Kirsten Mølby, læ
rer, født den 19.-9.-1943, datter
af Gertrud og Osvald Mølby. Par
ret har børnene: Lars, født den
28.-4.1968, Henning, født den 18.10.-1970, Hans, født den 12.-12.-

1974 og Ulla, født den 10.-4.-1979.
C.A.O.C. er ansat ved Vemb-Lemvig-Thyborøn Jernbanen. Han overtog ejendommen
den 15.-1.-1988 fra Marius Poulsen. Gården blev i 1948 oprettet som statshusmands
brug. Ejendomsskyld 720.000. Areal 15,6 ha.
Stuehuset er opført 1948 og tilbygget 1974, kostald, svinestald og lade er opført 1948
og maskinhus 1979. Gårdens besætning er på 4 slagtekalve. Planteproduktionens salgs
afgrøder er raps, ærter og korn. Der er 1 traktor, 3 kornsiloer og portionstørreri.
Maskinstation bruges til høst.
GUDUMLUNDVEJ 6, GUDUM, 7620 LEMVIG, tlf. 97-863322.
JØRGEN RIIS VESTERGAARD, gårdejer, født den 25.-8.-1951, søn af Sylvia og
Richard Riis Vestergaard, gift den 30.-10.-1976 med Ingrid Koldsø, sygehjælper, født
den 3.-3.-1957, datter af Elinor og Bernhard Koldsø Jensen. Parret har børnene: Anita,
født den 28.-10.-1980 og Birgitte, født den 2.-5.-1984.
J.R.V. har været på Hammerum Landbrugsskole, han er tankvognchauffør ved MDFood. Han overtog gården den 1.-12.-1985 fra sin svigerfar, som købte den i 1949 som
et stadshusmandsbrug. Ejendomsskyld 980.000. Areal 15 ha., der er forpagtet 6 ha.
Stuehuset er opført 1950 og tilbygget 1981, svinestald og lade opført 1950, maskinhuse
1965 og 1980 samt gylletank 1987. Gården drives med en slagtesvineproduktion på
1.100 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der er 2
traktorer, 1 mejetærsker, 4 kornsiloer og portionstørreri samt fodringsanlæg. Maskin
station bruges til en del af markarbejdet.
GUDUMLUNDVEJ 7, GUDUMLUND, 7620 LEMVIG, tlf. 97863289.
JENS KALSGAARD KNUDSEN,
gårdejer, født den 12.-5.-1952,
søn af Eva og Aksel Kalsgaard
Knudsen.
J.K.K. arbejder som klovbeskærer under Lemvigegnens Vikarfor
ening, han har været på Hamme
rum Landbrugsskole. Han overtog
gården den 1.-1.-1988 fra sin
far, som købte gården i 1949, da den blev udstykket som statshusmandsbrug.
Ejendomsskyld 620.000. Areal 16,2 ha.
Stuehuset er opført 1949, kostald, lade, maskinhus og hønsehus er ligeledes fra 1949
og svinestald fra 1964. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på
16 årskøer og 20 ungdyr af racen Jersey. Svineproduktionen er på 25 årssøer, der
sælges ca. 450 smågrise og 75 slagtesvin årligt. Der er 2 traktorer, maskinstation
bruges til høst.
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GUDUMLUNDVEJ 8, "LUND1NG",
GUDUMLUND, 7620 LEMVIG,
tlf. 97-863207.
HANS NIELSEN, gårdejer, født
den 7.-1.-1934, søn af Marie og
Alfred Nielsen, gift den 8.-12.1964 med Marie Graversen, hus
mor, født den 23.-8.-1943, datter
af Marianne og Peder Graversen.
Parret har børnene: Solveig, født
den 11.-11.-1965, Peder, født den
19.-3.-1967 og Susanne, født den
12.-12.-1973.
H.N. har været på Haslev Landbrugsskole. Han overtog gården den 7.-12.-1964 fra
Egon Anneberg.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 19,4 ha., heraf tilkøbt 4,5 ha.
Stuehuset er opført 1949, tilbygget og restaureret 1979, svinestalde opført 1949, 1965,
1973, 1978 og 1984, lade 1949 og maskinhus 1984. Gården drives med en svineprodukti
on på 120 årssøer, der sælges 1.500 smågrise og 1.000 slagtesvin årligt. Desuden er
der 3 avlshopper, 1 hingst og 1 plag af racen New Forest. Der er 2 traktorer og
fodringsanlæg ved fedesvinene. Maskinstation bruges til høst.
GUDUMLUNDVEJ 9, "SØNDER
MARK", GUDUMLUND, 7620
LEMVIG, tlf. 97-863201.
HERLUF KJÆR JENSEN, land
mand, født den 24.-2.-1935, søn
af Davine og Jens Kjær Jensen,
gift den 5.-4.-1962 med Hanne
Vang Dalgaard, husmor, født den
4.-1.-1944, datter af Anna og
Laurits Vang Dalgaard. Parret
har børnene: Flemming, født den
29.-9.-1962, Anne Grethe, født
den 6.-2.-1965, Henrik, født den
21.-9.-1971 og Dan, født den 21.-6.-1975.
H.K.J. har været på Haslev Landbrugsskole, han har været med i bestyrelsen for
Lemvigegnens Vikarforeingen og i bestyrelsen for Gudum Husmandsforening. Han over
tog gården den 1.-8.-1962 fra Frederik Nybo.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 15,7 ha., der er forpagtet 8 ha.
Stuehuset er opført 1949 og restaureret 1978, kostalde opført 1949 og 1978, lader
1977 og 1979, maskinhus og gylletank 1979. Gården drives med en kvægproduktion på
60 årskøer og 90 ungdyr af blandet race. Der er 2 traktorer og 1 vandingsmaskine.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

GUDUMLUNDVEJ 10, "NØRRE
MARK", GUDUMLUND, 7620
LEMVIG, tlf. 97-863207.
BØRGE MØLLER NIELSEN, gård
ejer, født den 26.-1.-1927, søn af
Sine og Andreas Nielsen, gift den
7.-5.-1954 med Rigmor Mølgaard,
husmor, født den 12.-5.-1929, dat
ter af Stinne og Nicolaj Møl
gaard. Parret har børnene: Tove,
født den 4.-9.-1955, Bent, født
den 25.-10.-1957 og Lisbeth, født
den 11.-5.-1961.
B.M.N. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 15.-4.-1954
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fra Kristian Nørremark.
Ejendomsskyld 1.950.000. Areal 44 ha., heraf tilkøbt 29 ha. Der er forpagtet 4 ha.
Stuehuset er opført 1949, restaureret og tilbygget 1964, kostalde opført 1949, 1957,
ny kostald 1968 og ungdyrstald 1979, svinestald og lade 1949, maskinhus 1968, foder
hus 1979, lade og gylletank 1981, desuden er der indendørs køresilo. Gården drives
med en kvægproduktion på 60 årskøer og 90 ungdyr af racerne SDM og Jersey, des
uden er der 4 årssøer og der produceres ca. 150 slagtesvin årligt. Plantperoduktionens
salgsafgrøde er ærter. Der er 2 traktorer, 1 vandingsmaskine, 5 kornsiloer, portions
tørreri og varmegenindvindingsanlæg. På gården er 1 fast medhjælper og der bruges
maskinstation til høst.
GUDUMLUNDVEJ 13, GUDUMLUND, 7620 LEMVIG, tlf. 97-863237.
TAGE FRIIS, gårdejer, født den 24.-12.-1943, søn af Bertha og Karl Friis, gift den
18.-11.-1967 med Inga Dorethe Damgaard Nielsen, husmor, født den 26.-10.-1945,
datter af Maren Kirstine og Jens Peter Nielsen. Parret har børnene: Åse, født den
27.-8.-1968, Poul, født den 23.-2.-1970, Knud, født den 14.-1.-1972 og Hanne, født den
30.-11.-1982. T.F. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den
1.-11.-1967 fra Ernst Nielsen.
Ejendomsskyld 660.000. Areal 17,2 ha., der er forpagtet 3,5 ha. græsning.
Stuehuset er opført 1949 og restaureret 1976, kostald og lade opført 1949, kostald,
maskinhus og foderhus 1977. Gården drives med en kvægproduktion på 27 årskøer og
40 ungdyr af racen SDM. Der er 2 traktorer, rørvandingsanlæg og maskinstation
bruges til høst.

GUDUMLUNDVEJ 15, "NYBO",
GUDUMLUND, 7620 LEMVIG,
tlf. 97-863202.
ANDERS RICARD SCHONEBERG
STEFFENSEN, gårdejer, født den
24.-8.-1938, søn af Maren og Lau
rits Schoneberg Steffensen, gift
den 17.-11.-1962 med Karen Ma
rie Johnson, husmor, født den
14.-5.- 1943, datter af Agnes og
Ejnar Johnson. Parret har børne
ne: Rita, født den 27.-8.-1963,
Jytte, født den 9.-8.-1965, Ulla,
født den 23.-9.-1967 og Bente, født den 8.-2.-1976.
A.R.S.S. har været på Haslev Højskole med landbrugsfag og har været formand for
Gudum Husmandsforening. Han overtog gården den 1.-11.-1962 fra Poul Dahl. Gården
blev i 1949 oprettet som statshusmandsbrug. Ejendomsskyld 810.000. Areal 17,9 ha.
Stuehuset er dopført 1949, restaureret og tilbygget 1978, kostald opført 1949 og 1972,
ungdyrstald og foderhus 1978, lader 1949 og 1974 samt maskinhus 1984. Gården drives
med en kvægproduktion på 32 årskøer, 1 avlstyr og 65 ungdyr af racen SDM. Hele
græshøsten går til Vestjysk Tørrecentral og bliver returneret som foderpiller. Der er 2
traktorer, 1 rørvandingsanlæg og varmegenindvindingsanlæg.
GUDUMLUNDVEJ 16, "SØNDERVANG", GUDUMLUND, 7620
LEMVIG, tlf. 97-863213.
MADS SANDGRAV, gårdejer,
født den 1.-2.-1937, søn af Dag
ny og Niels Sandgrav, gift den
11.-11.-1961 med Herdis Byskov
Hald, husmor, født den 4.-8.-1939,
datter af Elvira og Jens Hald.
Parret har børnene: Inger, født
den 10.-12.-1962, Hanne, født
den 5.2.-1965, Ole, født den
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M.S. har været på Lægård Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for Vestjysk Husmands
kreds. Han overtog gården den 1.-11.-1961 fra Elmer Højbjerg. Den blev oprettet som
statshusmandsbrug i 1949.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 33 ha., heraf tilkøbt 17,5 ha.
Stuehuset er opført 1949, restaureret og tilbygget 1977, svinestald opført 1979 og
resten af staldene er opført efter en brand i 1980, lade og maskinhus 1979 og gylle
tank 1984. Gården drives med en svineproduktion på 70 årssøer, der produceres ca.
1.500 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 2
traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, kornsilo og plantørreri.

GUDUMLUNDVEJ 18, "VESTERVANG", GUDUMLUND, 7620 LEMVIG, tlf. 97-863135.
BRITTA NIELSEN, gårdejer, født den 20.-5.-1957, datter af Molly og Ernst Hansen,
gift den 14.-7.-1979 med Ebbe Nielsen, gårdejer, født den 6.-11.-1953, søn af Cecilia
og Ejler Nielsen. Parret har børnene: Anna, født den 17.-5.-1980 og Lene, født den
25.-5.-1983.
E.N. har været på Korinth og Dalum landbrugsskoler.
B.N. overtog gården den 1.-12.-1986 fra Olav Michelsen. Den blev oprettet som stats
husmandsbrug i 1948.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 23,3 ha.
Stuehuset er opført 1948, udbygningerne består af kostald, svinestald og lade. Gården
drives med en kvægproduktion på 38 årskøer og 54 ungdyr af racen Jersey. Plantepro
duktionens salgsafgrøde er korn. Der er 3 traktorer, 1 vandingsmaskine og 1 finsnitter.
Maskinstation bruges til høst.
GUDUMLUNDVEJ 19, "SKOVVANG", FABJERG, 7620 LEMVIG, tlf. 97-863210.
LAURIDS HANSEN, landmand, født den 4.-8.-1933, søn af Søranse og Georg Hansen,
gift den 4.-3.-1961 med Ruth Alstrup, køkkenassistent, født den 29.-12.-1940, datter
af Edith og Thorvald Alstrup. Parret har børnene: Bodil, født den 22.-9.-1961, Lajla,
født den 12.-6.-1963, Benny, født den 1.-1.-1966, Eilif, født den 28.-11.-1967 og
Malene, født den 17.-3.-1980.
L.H. overtog gården den 4.-3.-1961 fra Svend Aage Andersen. Den blev udstykket som
statshusmandsbrug i 1949.
Ejendomsskyld 940.000. Areal 17,7 ha.
Stuehuset er opført 1950, restaureret og tilbygget 1976, kostalden fra 1950 er tilbyg
get 1978, lade opført 1950 og maskinhus 1978. Gården drives udelukkende med plan
teproduktion bestående af ærter, raps og korn. Der er 1 traktor og halmfyr. Maskin
station bruges til en del af markarbejdet.
GUDUMLUNDVEJ 21, "KILEGAARDEN", GUDUMLUND, 7620 LEM
VIG, tlf. 97-863233.
KARL EJNER JENSEN, entrepre
nør, født den 3.-3.-1949, søn af
Anna og Jens Chr. Jensen, bor
sammen med Lis Pedersen, hus
mor, født den 21.-6.-1960, datter
af Sørine og Peder Pedersen. Par
ret har børnene: Rita, født den
3.-8.-1982 og Martin, født den
26.-6.-1985.
K.E.J. driver maskinstation. Han
far,
som
byggede
den som statshusmandsbrug i
overtog gården den 30.-12.-1977 fra sin
1949.
Ejendomsskyld 500.000. Areal 16,5 ha., desuden er der forpagtet 16 ha. græsning.
Stuehuset er opført 1949, kostald og lade ligeledes 1949, værksted bygget 1975 og
maskinhus 1982. Gårdens besætning er på 3 årssøer, der produceres ca. 70 slagtesvin
årligt, desuden er der 25 ammekøer, 20 ungdyr og 90 slagtekalve af blandet race.
Maskinstationens maskinpark består af 7 traktorer, 1 mejetærsker, 2 rendegravere, 1
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slagleskårlægger, 2 slamsugere, 3 sæt amoniakudstyr, 2 møgspredere, 1 fræser, des
uden er der kornsilo og varm lufts tørreri. På maskinstationen er ansat 1 fast med
arbejder og 2-3 deltids.
GUDUMVEJ 31, "BJERG", NØRRE NISSUM, 7620 LEMVIG, tlf. 97-891689.
SVEND ANTON JENSEN, gårdejer, født den 17.-5.-1946, søn af Margrethe og Aage
Jensen.
S.A.J. er forretningsfører for K.F.K. i Gudum, han har været på Nordisk Landbrugs
skole, hvor han er uddannet som landbrugstekniker. Han overtog gården den
30.-12.-1986 fra Jørgen Hauskov.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 47 ha.
Stuehuset er opført 1907, svinestalde 1907, 1926 og 1934 samt lade 1905. Gården
drives med en slagtesvineproduktion på 500 stk. årligt og desuden er der 2 ammekøer
og 4 ungdyr af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter, raj
græs, engrapgræs, hvede og byg. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og varm
lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
GUDUMVEJ 41, "HYLDGAARD",
NØRRE NISSUM, 7620 LEMVIG,
tlf. 97-891252.
OLE BYSKOV, gårdejer, født den
13.-10.-1940, søn af Katrine og
Jens Christian Byskov, gift den
17.-6.-1967 med Ulla Pedersen,
husmor, født den 7.-1.-1946, dat
ter af Kirstine og Anders Peder
sen. Parret har børnene: Claus,
født den 13.-1.-1971, Jan, født
den 3.-2.-1973 og Birgit, født
den 13.-11.-1977.
O.B. er ansat på Jeka Fish i Nøre Nissum, han har været på Gråsten Landbrugsskole.
Han overtog gården den 1.-6.-1967 fra sin far, nuværende ejer er 3. generation på
gården, som kom i slægtens eje i 1900.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 30,5 ha., heraf 6 ha. vedvarende græs.
Stuehuset er opført 1865 og restaureret 1975, kostalde opført 1913 og 1959, svinestald
genopført efter en brand i 1964, lade opført 1959, maskinhus 1976 og roehus 1982.
Gården drives med en slagtesvineproduktion på 225 stk. årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøder er ærter og raps. Der er 2 traktorer, maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.

GUDUMVEJ 68, "VESTER VIUM",
GUDUM, 7620 LEMVIG, tlf. 97863036.
JENS JØRGEN VIUM, gårdejer,
født den 31.-12.-1939, søn af
Jenny og Peder Vium, gift den
17.-7.-1965 med Minna Larsen,
husmor, født den 29.-11.-1943,
datter af Elna og Johannes Lar
sen. Parret har børnene: Ellen
Marie, født den 16.-7.-1966, Pe
ter, født den 25.-4.-1970, Tage,
født den 28.-8.-1971 og Lisbeth, født den 25.-3.-1975.
J.J.V. har været på Haslev Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-6.-1964 fra sin
far, nuværende ejer 5. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1825.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 28,2 ha.
Stuehuset er opført 1835 og restaureret 1975, svinestalde opført 1836 og 1970, gylle
tank 1967, lade 1972 og maskinhus 1974. Gården drives med en slagtesvineproduktion
på 800 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter, rajgræs og
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portionstørreri samt halmfyr og anpart i Byskov Vindmøllelaug.
GUDUMVEJ 72, "ØSTER VIUM",
GUDUM, 7620 LEMVIG, tlf. 97863023.
MADS PEDER VIUM, gårdejer,
født den 12.-1.-1949, søn af An
na Borck og Jacob Mikkelsen Vi
um, gift den 10.-2.-1973 med
Aase Hardang, sundhedsplejerske,
født den 9.-4.-1951, datter af
Ingebjørg og Johan Badding Jo
hansen, Norge. Parret har børne
ne: Jacob, født den 27.-11.-1974
og Johan, født den 16.-2.-1980.
M.P.V. er uddannet civilingeniør og ansat ved Kystinspektoratet. Han overtog gården
den 1.-11.-1987 fra sin mor, nuværende ejer er 6. generation på gården, som har
været i slægtens eje fra ca. 1800.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 20 ha.
Stuehuset er opført 1923 og restaureret 1987/88, kostald opført 1938 og opbygget
efter brand i 1970, svinestald og lade opført 1970. Gårdens besætning er på 2
ammekøer og 1 ungdyr, 3 heste, heraf 2 avlshopper, 12 moderfår med lam. Plante
produktionens salgsafgrøder er korn og frø. Der er 1 traktor og anpart i Byskov og
Vium Vindmøllelaug.
GUDUMVEJ 73, "NØRRE VIUM",
GUDUM, 7620 LEMVIG, tlf. 97863032.
EMANUEL JAKOBSEN, gårdejer,
født den 19.-8.-1914, søn af Ma
rianne og Jakob Jakobsen, gift
den 26.-7.-1936 med Else Noe,
husmor, født den 4.-2.-1915, dat
ter af Magdalene og Ole Kirk
Noe. Parret har børnene: Ruth,
født den 19.-8.-1934, Emma,
født den 17.-2.-1938, Herdis,
født den 27.-9.-1942, Vagn, født
den 14.-6.-1946, Leif, født den 17.-4.-1953 og Elin, født den 21.-8.-1955.
E.J. døde den 6.-10.-1988. Han overtog gården den 1.-8.-1936 fra Knud Riis.
Areal 30,3 ha., heraf tilkøbt 9 ha.
Stuehuset er opført 1910 og restaureret 1975, kostald opført 1950, lade 1941 og
maskinhus 1972. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 100 stk. årligt, des
uden er der 23 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er
2 traktorer.

GÅSBORGVEJ 8, "GAASBORG",
FLYNDER, 7660 BÆKMARKSBRO,
tlf. 97-881101.
EGON KIRKEGAARD, gårdejer,
født den 30.-10.-1934, søn af
Johanne og Jens Kirkegaard, gift
den 28.-2.-1959 med Gerda Snogdal Svendsen, født den 19.-7.1937, datter af Anna og Frode
Svendsen. Parret har børnene:
Anna, født den 15.-1.-1960, Jens
Christian, født den 18.-5.-1961,
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Frode, født den 3.-7.-1964, Christine, født den 12.-5.-1966, Mads Ole, født den
12.-8.-1968 og Ingerlise, født den 28.-11.-1974.
E.K. har været på St. Restrup Husmandsskole. Han overtog gården den 7.-1.-1959 fra
Hans Jakob Søndergaard Pedersen.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 30 ha., heraf 2,5 ha. eng.
Stuehuset er opført 1911, kostald 1962 og maskinhus 1970. Gården drives med en
kvægproduktion på 18 årskøer, 23 ungdyr og 10 slagtekalve af racerne RDM og SDM,
svineproduktionen er på 15 årssøer og der produceres ca. 60 slagtesvin årligt. Plan
teproduktionens salgsafgrøde er ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvan
dingsanlæg, plansilo, tårnsilo og varm lufts tørreri. Der er 1 skoledreng til hjælp og
maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
GÅSKÆRVEJ 19, "NYHOLM", VANDBORG, 7620 LEMVIG, tlf. 97-836052.
JØRGEN BORUP, gårdejer, født den 21.-9.-1946, søn af Agnethe og Svend Borup, gift
den 24.-4.-1971 med Birte Hausted Andersen, husmor, født den 10.-1.-1949, datter af
Eva og Henning Andersen. Parret har børnene: Karin, født den 16.-2.-1972, Marianne,
født den 29.-5.-1974 og Peter, født den 28.-7.-1978.
J.B. har været på Lægård Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for Kvægavlsforeningen
for RDM i Ringkøbing Amt. Han overtog gården den 15.-8.-1970 fra Eli Post.
Ejendomsskyld 880.000. Areal 20,9 ha., heraf 2 ha. vedvarende græs.
Stuehuset er opført 1917 og restaureret 1955, kostalden fra 1917 er ombygget 1970,
lade opført 1971, maskinhus 1977 og gylletank 1987, der er udendørs køresilo. Gården
drives med en kvægproduktion på 35 årskøer og 45 ungdyr af racen RDM, det er en
stambesætning, der udstilles på dyrskuer og ungskuet, der sælges avlsdyr og i 1980
havde J.B. ungskuets bedste ko for RDM. Der er 2 traktorer, 1 vandingsmaskine,
anpart i Vandborg Vindmøllelaug og varmegenindvindingsanlæg. Maskinstation bruges
til en del af markarbejdet.

GÅSKÆRVEJ 25, "NY VESTERGAARD", VANDBORG, 7620 LEMVIG, tlf. 97-836238.
BJARNE KLOSTER PEDERSEN, gårdejer, født den 4.-11.-1959, søn af Nanna og Svend
Kloster Pedersen, gift den 18.-7.-1981 med Lene Færgegaard Kristiansen, husmor, født
den 6.-4.-1962, datter af Ingrid og Anders Færgegaard Kristiansen. Parret har
børnene: Birgitte, født den 1.-2.-1983, Anders, født den 7.-11.-1984 og Jakob, født den
18.-10.-1988.
L.K.K. er uddannet køkkenleder.
B.K.P. har været på Kongensgård og Hammerum Landbrugsskoler, han er medlem af
bestyrelsen for Vestjysk Husmandsforening. Han overtog gården den 1.-8.-1983 fra
Kristian Vestergaard Madsen.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 38 ha.
Stuehuset er opført 1946, svinestald 1933, 1986 og 1989, laden fra 1927 er ombygget i
1954, maskinhus og gylletank opført 1986. Gården drives med en slagtesvineproduktion
på 3.800 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter, rajgræsfrø og
korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, portionstørreri og plantørreri samt blandeanlæg og fodringsanlæg. I 1990 bliver der opstillet 2 vindmøller på ejendommen, den ene
er privatejet og den anden en anpartejet. Maskinstation bruges til gødningsudkørsel.
GÅSKÆRVEJ 28, "VANDBORG
VESTERGÅRD", VANDBORG,
7620 LEMVIG, tlf. 97-836319.
BENDT HILLERSBORG, proprie
tær, født den 22.-4.-1939, søn af
Laura og Christian Hillersborg,
gift den 27.-5.-1989 med Kirsten
Munksgard, laborant og gårdejer,
født den 20.-12.-1940, datter af
Kristine og Steffen Bro.
K.M. har børnene: Kristian, født
den 23.-3.-1966, Søren, født den
13.-8.-1967 og Mette, født den
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B.H. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-4.-1970 fra sin
far, som købte den i 1933. Gården nævnes allerede i 1626, i 1850 havde den 15 tdr.
hartkorn og den solgtes for 35.000 rigsdaler, derefter blev den lagt sammen med
"Mølgaard" og "Halsgaard" og kom op på 24 tdr. hartkorn. I begyndelsen af 1900
begyndte man at skille gårde fra og i 1936 solgte Kreditforeningen den til Christian
Hillersborg for 124.899 kr., gårdens areal var dengang 70,5 ha.
Ejendomsskyld 3.500.000. Areal 73,5 ha., heraf 3 ha. eng.
Stuehuset er opført 1785 og restaureret 1988/89, svinestalde opført 1850, 1973, 1975,
1977, 1979 og 1986, lade 1850 og gylletank 1986. Gården drives med en svineproduk
tion på 500 årssøer, der sælges ca. 10.800 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsaf
grøder er raps, ærter, hvede og byg. Der er 1 traktor, gastæt silo, blandeanlæg og
fodringsanlæg i samtlige stalde. På gården er 1 fast medhjælper og 1 fodermester, der
bruges maskinstation til en del af markarbejdet, bl.a. høst.
Kirsten Munksgaard ejer "Nr. Munksgaard", Agervej 6 og "Dybe Kirkégaard", Vejbjerg
10.
GÅSKÆRVEJ 33, "VESTER GAASKÆR", VANDBORG, 7620 LEM
VIG, tlf. 97-895107.
MADS CHRISTENSEN, gårdejer,
født den 3.-7.-1928, søn af Anna
og Jens Peder Christensen, gift
den 28.-9.-1955 med Inge Nygaard
Jensen, husmor, født den 18.-3.1933, datter af Katrine og Jens
Peder Jensen. Parret har børne
ne: Jens Peder, født den 10.-3.1956, Kirsten, født den 2.-4.1957, Tove, født den 12.-2.1959, Henning, født den 20.-2.-1961 og Hanne, født den 21.-12.-1965.
M.C. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-7.-1963 fra sin
svigermor, nuværende ejer er 3. genration på gården, som har været i slægtens eje
siden 1865.
Ejendomsskyld 2.300.000. Areal 56 ha., heraf tilkøbt 14 ha., der er 3,5 ha. eng. Der er
forpagtet 8 ha.
Stuehuset er opført 1973, kostald, foderhus og gylletank 1979, svinestald 1941, lade
1886 og maskinhus 1977. Gården drives med en kvægproduktion på 60 årskøer og 120
ungdyr af racen SDM. Der er 6 traktorer, 1 mejetærsker, 8 kornsiloer og portions
tørreri. På gården er 1 fodermester og der bruges maskinstation, bl.a. til finsnitning.

HALDVEJ 6, "HALD", NØRRE NISSUM, 7620 LEMVIG.
KRISTEN MAAGAARD CHRISTENSEN, gårdejer, født den 8.-11.-1928, søn af Johanne
og Bertel Maagaard Christensen, gift den 3.-6.-1961 med Elly Margrethe Raunsbæk,
husmor, født den 21.-7.-1937, datter af Matilde og Ejner Raunsbæk. Parret har
børnene: Jan, født den 30.-7.-1962, Allan, født den 3.-1.-1966 og Henrik, født den
13.-4.-1974.
K.M.C. er ansat på Nørre Lem Møbelfabrik. Han overtog gården i 1961 fra sin mor,
forældrene købte den i 1928.
Ejendomsskyld 540.000. Areal 10 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1850 og restaureret senest 1970, kostald og lade opført 1926. Der
er anpart i Skafsgaard Vindmøllelaug.
HALDVEJ 8, "HALD SØNDERMARK", NØRRE NISSUM, 7620 LEMVIG, tlf. 97-891194.
LAURIDS VOGNSTOFT KRISTENSEN, gårdejer, født den 25.-6.1932, søn af Katrine og
Elias Kristensen, gift den 18.-3.-1960 med Else Grønkjær Nielsen, køkkenassistent,
født den 27.-5.-1936, datter af Mette Kirstine og Andreas Nielsen. Parret har
børnene: Esben, født den 22.-12.-1960, Linda, født den 13.-5.-1964, Vibeke, født den
27.-11.-1966 og Britta, født den 14.-9.-1972.
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Laurids V. Kristensen overtog
gården den 12.-1.-1960 fra Mads
Christensen.
Ejendomsskyld 700.000. Areal
14,5 ha., heraf tilkøbt 6 ha., der
er 1,5 ha. eng.
Stuehuset er opført 1929 og til
bygget 1974, kostalden fra 1929
er tilbygget 1975, lade opført
1976 og maskinhus 1978. Gården
drives som alsidigt landbrug med
en kvægproduktion på 12 årskøer
og 20 ungdyr af racen SDM, svineproduktionen er på 10 årssøer, der sælges ca. 100
smågrise og 100 slagtesvin årligt. Der er 2 traktorer, kornsilo og portionstørreri.
Maskinstation bruges til høst.

HALDVEJ 12, "GODTHÅB", NØR
RE NISSUM, 7620 LEMVIG.
MADS JEPSEN, gårdejer, omta
les under Borumvej 45.
M.J. overtog gården den l.-l.1966 fra Niels Christian Jepsen.
Ejendomsskyld 420.000. Areal
6,6 ha.
Stuehuset er opført 1880 og re
staureret 1974, kostald opført
1880, svinestald 1940, lader 1940
og 1975 og maskinhus 1979.
Gården drives sammen med Borumvej 45.
HALKJÆRVEJ 5, "BUGGESBOEL",
GUDUM, 7620 LEMVIG, tlf. 97863204.
FREDE MELDGAARD, gårdejer,
født den 31.-9.-1931, søn af Kri
stine og Paul Christensen, gift
den 10.-11.-1956 med Elly Brita
Nielsen, husmor, født den 8.-6.1935, datter af Hariet og Ole Ni
elsen. Parret har børnene: John,
født den 16.-4.-1958, Jytte, født
den 3.-4.-1961 og Heidi, født den
31.-8.-1966.
F.M. har været i bestyrelsen for Gudum Husmandsforening. Han overtog gården den
1.-10.-1956 fra Bernhard Dahl.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 30 ha., heraf tilkøbt 19 ha.
Stuehuset er opført 1955, svinestalde 1954, 1977 og 1978, lade og maskinhus 1978.
Gården drives med en svineproduktion på 90 årssøer, der sælges ca. 2.000 smågrise
årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 2 traktorer, maskin
station bruges til en del af markarbejdet.

HALKJÆRVEJ 7, "SØNDERMARK", GUDUM, 7620 LEMVIG, tlf. 97-863220.
OLAU PEDERSEN, landmand, født den 1.-1.-1950, søn af Ana og Thorvald Pedersen,
bor sammen med Kamma Halkjær, sygehjælper, født den 27.-10.-1956, datter af Nanna
og Niels Halkjær. Parret har sønnen Nikolaj, født den 4.-10.-1986.
O.P. er falckredder og ansat ved Falck i Struer. Han overtog gården den 1.-3.-1986
fra sin svigerfar, nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens
eje siden 1916.
Ejendomsskyld 600.000. Areal 13 ha.
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Stuehuset er opført 1898 og restaureret 1973, kostalde opført 1898 og 1965, maskinhus
1987. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af raps, ærter og
korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og plantørreri.
HALKJÆRVEJ 12, "SOLBAKKEN", GUDUM, 7620 LEMVIG, tlf. 97-863377.
ERLING LOUIS HANSEN, gårdejer, født den 4.-3.-1959, søn af Rosa Sofie og Arne
Hansen, gift den 27.-5.-1989 med Annette Kristiansen, økonomikonsulent, født den
16.-4.-1956, datter af Emma og Magnus Kristiansen. Parret har børnene: Camilla, født
den 29.-3.-1984 og Christian, født den 29.-8.-1986.
A.K. er økonomikonsulent ved Lemvigegnens Landboforening, hun er uddannet land
brugstekniker og har været på Asmildkloster og Vejlby landbrugsskoler.
E.L.H. er ansat ved Holstebro Minkfodercentral, han er uddannet landbrugstekniker og
har været på Malling og Vejlby landbrugsskoler. Han overtog gården den 1.-12.-1983
fra Viggo Ringholt Mathiasen.
Ejendomsskyld 470.000. Areal 9,4 ha.
Stuehuset er opført 1912, restaureret og tilbygget 1988, kostald og lade opført 1912,
minkhaller 1985, 1986, 1987 og 1988, maskinhus 1988. Gårdens bestand er på 300
minktæver. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, byg, raps og ærter. Der er 2
traktorer, maskinstation bruges til høst.

HEDEGÅRDVEJ 36, "NØRRE HEDEGAARD", LOMBORG, 7620
LEMVIG, tlf. 97-889806.
HENNING CHRISTENSEN, gård
ejer, født den 16.-7.-1948, søn af
Gerda og Søren Christensen, gift
den 14.-6.-1985 med Inga Dahl,
kontorassistent, født den 9.-8.1952, datter af Rita og Karl
Dahl. Parret har børnene: Heidi,
født den 30.-9.-1973, Helle, født
den 17.-2.-1976 og Dennis, født
den 1.-4.-1976.
H.C. overtog gården den 23.-12.-1981 fra Flemming Mattrup.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 43,4 ha., der er tilkøbt 10 ha.
Stuehuset er opført 1946 og gennemrestaureret flere gange, kostalden fra 1946 er
udvidet og tilbygget 1983, spaltestald opført 1979, lade og silohus 1983, gylletank
1986 og maskinhus 1988, der er indendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduk
tion på 61 årskøer, 70 ungdyr og 60 slagtekalve af racen SDM. Der er 4 traktorer, 1
mejetærsker, markvandingsanlæg, plansilo og kold lufts tørreri. På gården er 2 faste
medhjælpere. Den drives sammen med Bøvlingvej 61.
HEDEGÅRDVEJ 41, "SØNDER
HEDEGÅRD", LOMBORG, 7620
LEMVIG, tlf. 97-889660.
KAJ TRILLINGSG AARD, gård
ejer, født den 13.-9.-1954, søn
af Mary og Aage Trillingsgaard,
gift den 1.-10.-1983 med Nina
Brandt Hansen, økonoma, født
den 7.-11.-1960, datter af Ragn
hild og Aksel Hansen. Parret har
børnene: Dorte, født den 5.-3.1984, Gitte, født den 31.-12.1985, Mette, født den 17.-10.-1987 og Tomas, født den 24.-6.-1989.
K.T. har været på Asmildkloster og Borris landbrugsskoler. Han overtog gården den
15.-5.-1981 fra Jørgen Jakobsen.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 50 ha., heraf 10 ha. eng og 1 ha. beplantning.
Stuehuset er opført 1907 og gennemrestaureret, kostalden fra 1964 er ombygget 1979,
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tilbygget 1982, maskinhus opført 1970, silohus 1989 og 2 gylletanke 1985 og 1989, der
er indendørs køresiloer. Gården drives med en kvægproduktion på 70 årskøer, 75
ungdyr og 35 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der
e 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg og der bruges staldvarme til opvarmning af stue
huset. På gården er 1 fast fodermester og 1 skoledreng til hjælp, maskinstation bruges
til en del af markarbejdet.

HEDEGÅRDVEJ 45, "BRUNSGAARD", LOMBORG, 7620 LEM
VIG, tlf. 97-889130.
JENS BORUP JØRGENSEN, gård
ejer, født den 30.-5.-1962, søn af
Emma og Folke Jørgensen, gift
den 1.-7.-1989 med Kirsten Berggren, programmør, født den 2.11.-1964, datter af Hilda og Hen
ry Berggren.
J.B.J. har været på Kongensgård
Landbrugsskole. Han overtog går
den den 31.-12.-1988 fra sine
forældre, nuværende ejer er 4. generation på gården, som har været i slægtens eje fra
omkring 1900.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 55 ha., heraf tilkøbt 5 ha., der er 4 ha. skov.
Stuehuset er opført 1913 og gennemrestaureret, kostald og lade opført 1948, hønsehu
set fra 1954 er ombygget til svinestald i 1975, hvor der også blev bygget maskinhus.
Gården drives med en kvægproduktion på 50 årskøer, 50 ungdyr og 25 slagtekalve af
racen RDM, der produceres ca. 300 slagtesvin årligt, desuden er der 2 ammekøer af
racen Simmentaler og der er 3 heste. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter,
hvede og byg. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo og varm lufts tørreri. 1
skoledreng er medhjælper.
HEDEGÅRDVEJ 49, "SØNDER
RAUNSBÆK", LOMBORG, 7620
LEMVIG, tlf. 97-889042.
ARNE JØRGENSEN, gårdejer,
født den 9.-6.-1957, søn af Inge
borg og Lars Peder Jørgensen.
A.J. har været på Lægård Land
brugsskole og Næsgård Agerbrugs
skole. Han overtog gården den
1.-5.-1985 fra sine forældre, nu
værende ejer er 5. generation på
gården, som kom i slægtens eje
omkring 1862.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 34 ha., heraf 4 ha. udyrket areal.
Stuehuset er opført omkring 1850, gennemrestaureret og ombygget 1941, samtlige
udhuse nedbrændte i 1944 og der blev bygget kostald og lade samme år, maskinhus
opført 1975, hønsehus ombygget til pelseri 1987 og der er 6 2-rækkers minkhaller.
Gården drives med en minkfarm på 775 avlstæver + hvalpe, desuden er der en slagtesvineproduktion på ca. 600 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og
raps. Der er 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg, tårnsilo og varm lufts tørreri. Maskin
station bruges til høst.

HEDEGÅRDVEJ 53, "VESTER AGERSKOV", LOMBORG, 7620 LEMVIG, tlf. 97-889110.
HARALD MATHIASEN, gårdejer, født den 6.-11.-1933, søn af Nina og Viggo Mathia
sen, gift den 12.-11.-1958 med Elly Husted, født den 24.-3.-1941, datter af Mathilde
og Thomas Husted. Parret har børnene: Karsten, født den 6.-4.-1959 og Birthe, født
den 12.-8.-1962.
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Harald Mathiasen har været på
Fjordvang Landbrugsskole. Han
overtog gården i marts 1960 fra
Jordlovsudvalget, gården blev ud
stykket fra Kronheden.
Ejendomsskyld 650.000. Areal
17,4 ha., heraf 1 ha. beplantet
areal. Der er forpagtet 3 ha. af
Statens skovdistrikt.
Stuehuset er opført 1960, kostald
og lade ligeledes 1960, løsdriftstald og maskinhus bygget 1974.
Gården drives med en dådyrbe
sætning på 7 dåer, 1 hjort og 3 kalve, desuden er der 75 gæs. Planteproduktionens
salgsafgrøder er ærter, raps og korn. Der er 2 traktorer, tårnsilo og varm lufts
tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

HEDEGÅRDVEJ 55, "SØNDER AGERSKOV", LOMBORG, 7620 LEMVIG, tlf. 97889751.
KARL BALLEBY JENSEN, gårdejer, født den 18.-5.-1955, søn af Gerda og Niels Balle
by Jensen. Børn: Thorkild, født den 17.-8.-1978 og Helle, født den 3.-7.-1980.
K.B.J. har været på Asmildkloster og Borris landbrugsskoler. Han overtog gården den
1.-5.-1978 fra Grethe Pedersen, som købte
den fra Jordbrugsudvalget i 1955, jorden var dengang nypløjet hede.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 42,2 ha., heraf tilkøbt 23 ha., desuden ejes 12 ha.
frijord, beliggende Damhusvej 49 i Møborg. Der er forpagtet 3 ha.
Stuehuset er opført 1955, kostalden fra 1955 er ombygget i 1978, lade opført 1955,
maskinhus 1963, desuden er der 2 2-rækkers minkhaller. Gården drives med en kvæg
produktion på 50 årskøer og 40 ungdyr af blandet race, desuden er der 100 minktæver
samt hvalpe. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 1 traktor, 1 markvan
dingsanlæg og anparter i Sønder Tørring Vindmøllelaug. Maskinstation bruges til en del
af markarbejdet.

HEDEVEJ 6, "JØRGENSGÅRD
HUS", SKALSTRUP, 7570 VEMB,
tlf. 97-884090.
AKSEL JØRGENSEN, husmand,
født den 27.-8.-1915, søn af Ma
riane og Kristian P. Jørgensen.
A.J. overtog gården den 22.-6.1967 fra sin mor, nuværende
ejer er 3. generation.
Areal 8 ha.
Stuehuset er opført 1924, udbyg
ningerne består af kostald og
hønsehus fra 1954 samt lade fra 1957. Jorden er udlejet. På gården er der 1 traktor.
HEDEVEJ 11, "HØJVANG", SKAL
STRUP, 7570 VEMB, tlf. 97884088.
AKSEL CHRISTENSEN, gårdejer,
født den 13.-2.-1930, søn af Jane
og Kristian Christensen, gift den
7.-12.-1955 med Ruth Agger
Klinkby, født den 17.-3.-1936,
datter af Cecilie og Christian
Agger Klinkby. Parret har børne
ne: Jørn, født den 19.-12.-1957
og Jytte, født den 2.-4.-1961.
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A.C. har været på Haslev Landbrugsskole. Han overtog gården i foråret 1955 fra
Hedeselskabet. Gården blev dengang opført som statsejendom.
Ejendomsskyld 950.000. Areal 19 ha., heraf tilkøbt 3 ha. Der er forpagtet 6 ha.
Stuehuset er opført 1955 og restaureret flere gange, kostalden fra 1955 er tilbygget
og udvidet flere gange, laden fra 1955 er tilbygget 1965, hvor der også blev bygget
maskinhus. Gården drives med en kvægproduktion på 30 årskøer, 35 ungdyr og 15
slagtekalve af racen RDM, desuden er der 3 årssøer, der produceres ca. 50 slagtesvin
årligt. Der er 2 traktorer og markvandingsanlæg. På gården er 1 fast medarbejder og
der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.

HEDEVEJ 21, "MELDGÅRD", NEES, 7570 VEMB, tlf. 97-884116.
BENT SØVNDAL, gårdejer, født den 7.-7.-1940, søn af Agnes og Peder Søvndal.
B.S. har børnene: Preben, født den 10.-7.-1964 og Tove, født den 10.-11.-1965.
B.S. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården den 8.-4.-1964 fra Knud
Dam.
Ejendomsskyld 830.000. Areal 24 ha., heraf tilkøbt 8 ha., deraf 1 ha. skov. Der er
forpagtet 9 ha.
Stuehuset er opført 1956 og restaureret flere gange, kostald, svinestald og lade er
opført 1956, staklade 1969 og ungdyrstald 1973. Gården drives med en svineproduktion
på 25 årssøer, der sælges ca. 450 smågrise og 100 slagtesvin årligt. Desuden er der en
ammekobesætning på 18 ungdyr, 20 ungdyr og 90 slagtekalve af blandet race, der
opkøbes en del tyrekalve. Planteproduktionens salgsafgrøder er der 3 traktorer, mark
vandingsanlæg, tårnsilo og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
HEGNSGÅRDVEJ 4, "HEGNSGAARD", LOMBORG, 7620 LEM
VIG, tlf. 97-889109.
JØRGEN JØRGENSEN, gårdejer,
født den 1.-9.-1924, søn af Else
Marie og Anders Peder Jørgen
sen, gift den 11.-8.-1951 med
Bodil Jensen, født den 17.-5.-1930,
datter af Ane Katrine og Niels
Christian Jensen. Parret har bør
nene: Anne, født den 26.-6.-1952,
Johannes, født den 13.-8.-1955

og Else Marie, født den 21.-9.-1961.
J.J. har været på Lægård Landbrugsskole, har været medlem af Lomborg-Roum Sogne
råd. Han overtog gården den 1.-4.-1951 fra sin far. Gården blev opført som statshus
mandbrug i 1951, den blev udstykket fra "Sønder Raunsbæk", som ejedes af faderen.
Ejendomsskyld 700.000. Areal 16 ha., heraf 0,5 ha. skov og 5 ha. eng.
Stuehuset er opført 1951 og restaureret 1975, kostald og lade er opført 1951 og ma
skinhus 1968. Gården drives med en kvægproduktion på 16 årskøer, 16 ungdyr og 10
slagtekalve af racen SDM. Der er 1 traktor og træfyr. Maskinstation bruges til høst.
HEGNSGÅRDVEJ 5, "SKOVLUND", LOMBORG, 7620 LEMVIG, tlf. 97-889684.
AAGE KIRK, husmand, født den 3.-1.-1925, søn af Madsine og Hans Kirk, gift den
15.-12.-1960 med Ellen Olesen, født den 27.-12.-1936, datter af Signe og Ingstrup
Olesen. Parret har børnene: Jørgen, født den 2.-10.-1956, Anne Mette, født den
13.-1.-1959 og Signe, født den 30.-3.-1962.
AA.K. overtog gården den 1.-1.-1955 fra sin far.
Ejendomsskyld 360.000. Areal 7,4 ha., der er frasolgt 5 ha.
Stuehuset er opført før 1900 og gennemrestaureret flere gange, kostald og lade opført
1953. Gården drives med en kvægproduktion på 7 årskøer, 4 ungdyr og 5 slagtekalve
af racen RDM. Der er 2 traktorer, maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
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MØLGÅRD", LOMBORG, 7620
LEMVIG, tlf. 97-889895.
HANS HANSEN, gårdejer, født
den 23.-10.-1954, søn af Elisa og
Jørgen Hansen, gift den 10.-10.1981 med Kirsten Marie Kristen
sen, butiksassistent, født den 7.3.-1959, datter af Marianne og
Jens Nicolaj Kristensen. Parret
har børnene: Søren, født den 11.4.-1982, Bjarne, født den 8.-8.-

1983 og Karina, født den 21.-12. 1987.
H.H. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården den 10.-10.-1980 fra
Gunnar Pedersen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 27 ha.
Stuehuset er opført 1976, kostalden er tilbygget og renoveret 1986, lade opført 1966,
maskinhus 1974 og gylletank 1987, der er udendørs køresilo fra 1986. Gården drives
med en kvægproduktion på 56 årskøer, 60 ungdyr og 30 slagtekalve af blandet race.
Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer og markvandingsanlæg.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
HEGNSGÅRDVEJ 10, "MØLGAARD", LOMBORG, 7620 LEM
VIG, tlf. 97-889122.
GUNNAR NIELSEN, gårdejer,
født den 5.-12.-1934, søn af Ma
rie og Gravers Nielsen, gift den
29.-6.1963 med Anna Kirstine
Olsen, født den 11.-4.-1942, dat
ter af Elna og Peder Bråe Olsen.
Parret har børnene: Peder, født
den 26.-11.-1965 og Tove, født
den 30.-12.-1969.
G.N. har været på Fjordvang
Landbrugsskole. Han overtog gården den 5.-5.-1962 fra Karen og Martin Olsen Jensen.
Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 30 ha.
Stuehuset er opført 1970, kostalden fra 1930 er tilbygget flere gange, senest i 1974,
lade og foderhus opført 1974, maskinhus og gylletank 1981, der er indendørs køresilo.
Gården drives med en kvægproduktion på 60 årskøer og 90 ungdyr af racen SDM. Der
er 4 traktorer og 1 markvandingsanlæg.

HERUPVEJ 6, "GRABSGAARD",
DYBE, 7620 LEMVIG, tlf. 97895015.
JØRN KASTBERG HJORTKJÆR,
gårdejer, født den 22.-5.-1952,
søn af Marie og Jens Hjortkjær,
gift den 5.-11.-1977 med Bodil
Skovgaard, sekretær og husmor,
født den 21.-5.-1955, datter af
Marie og Bent Skovgaard. Parret
har børnene: Brian, født den 21.12.-1979, Jesper, født den 29.-5.1982 og Jens, født den 31.-3.-1988.
J.K.H. har været på Borris og Bygholm landbrugsskoler, han er medlem af bestyrelsen
for Kontrolforeningen Nordvest. Han overtog gården den 1.-10.-1977 fra sin far, som
købte den i 1937.
Ejendomsskyld 2.050.000. Areal 47,5 ha., heraf tilkøbt 13 ha., der er 2 ha. eng.
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1976 og 1982, foderhus 1981 og maskinhus 1986, der er 4 indendørs køresiloer. Gården
drives med en kvægproduktion på 50 årskøer og 100 ungdyr af racen SDM, det er en
stambesætning. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og korn. Der er 2 trakto
rer. På gården er 1 deltids medhjælper og der bruges maskinstation til høst.

HESTBÆKVEJ 17, DONSKÆR, 7570 VEMB, tlf. 97-484084.
KAJ NØRMARK MADSEN, husmand, født den 23.-5.-1935, søn af Valborg og Jens
Nørmark Madsen, gift den 19.-3.-1960 med Edna Dragsbæk, sygeplejerske, født den
24.-10.-1932, datter af Pouline og Kristian Dragsbæk. Parret har børnene: Jette, født
den 29.-1.-1961, Jens Kristian, født den 11.-4.-1963 og Peder, født den 31.-12.-1965.
K.N.M. har været på Haslev og Hammerum landbrugsskoler. Han overtog jorden i 1959
fra Magnus Frøjk, der blev opført en statsejendom på jorden og der blev købt ca. 50
ha. omkring gården til en pris af 3.500 kr. ialt.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 72,5 ha., heraf tilkøbt 22,5 ha. Der er forpagtet ca.
25 ha.
Stuehuset er opført 1959, kostalden fra 1959 er tilbygget flere gange, laden fra 1959
er ombygget til kostald i 1974, maskinhus opført 1979, der er en gastæt silo. Gården
drives med en kvægproduktion på 70 årskøer, 90 ungdyr og 40 slagtekalve af blandet
race. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og korn. Der er 3 traktorer, 1
mejetærsker og 1 markvandingsanlæg. På gården er 1 fast medhjælper og der bruges
maskinstation til en del af markarbejdet.
HJORTKÆRVEJ 4, ""HJORTKJÆR", RAMME, 7620 LEMVIG,
tlf. 97-889496.
HANS PETER HJORKJÆR, land
mand, født den 29.-10.-1944, søn
af Ellen og Jens Hjortkjær, gift
den 1 1.-11.-1967 med Grethe
Mortensen, butiksindehaver, født
den 30.-3.-1945, datter af Helga
og Gunnar Mortensen. Parret har
børnene: Henrik, født den 6.-12.1964, Jesper, født den 26.-10.1968 og Christina, født den 12.5.-1972. H.P.H. har et revisionskontor på gården, han har været på Bygholm Land
brugsskole. Han overtog gården den 1.-8.-1977 fra sin far, nuværende ejer er 9. gene
ration på gården, som har været i slægtens eje siden 1683.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 45 ha., 18 ha. er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1892 og løbende restaureret, kostald og svinestald er opført 1960,
maskinhus 1904 og lade 1926. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestå
ende af ærter og korn. Der er 2 traktorer, plantørreri og plansilo samt halmfyr.
Maskinstation bruges til høst.
HOLLANDSVEJ 4, "HOLLAND",
FABJERG, 7620 LEMVIG, tlf.
97-893001.
JOHANNE KIRSTINE NIELSEN,
BØRGE VILLIAM NIELSEN og
JOHANNES NIELSEN, gårdejere,
børn af Marie og Niels Nielsen.
J.K.N. er født den 15.-2.-1911,
B.V.N. den 24.-7.-1924 og J.N.
er født den 24.-6.-1914.
De 3 søskende overtog gården i
1958 fra deres mor, nuværende
ejere er 4. generation på gården,
som har været i slægtens eje siden 1861.
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Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 40 ha., heraf tilkøbt 9 ha., der er 1 ha. skov.
Stuehuset er opført 1905, kostald, svinestald og maskinhus 1960 og lade 1928. Gården
drives udelukkende med planteproduktion bestående af raps og korn. Der er 2 trak
torer og portionstørreri.

HOLLANDSVEJ 5, "SØNDERVANG", 7620 LEMVIG, tlf. 97893135.
KRISTEN GRØNNE, landmand,
født den 23.-3.-1923, søn af Sig
ne og Emil Jensen Grønne, gift
den 16.-2.-1948 med Inger Petrine Mogensen, datter af Ingeborg
og Kristian Mogensen. Parret har
børnene: Ejvind, født den 25.-1.1949, Aage, født den 28.-4.-1950,
Herluf, født den 10.-10.-1953,
Britta, født den 31.-1.-1956, In
geborg, født den 6.-4.-1959 og Betty, født den 8.-1.-1968.
K.G. har været graver ved Fabjerg Kirke. Han overtog gården den 1.-8.-1959 fra
Søren Hede. Ejendomsskyld 520.000. Areal 7,6 ha.
Stuehuset er opført 1972, stald 1860 og lade 1900. Gården drives udelukkende med
planteproduktion bestående af korn, raps og ærter. Der er 1 traktor, maskinstation
bruges til høst.

HOLMGÅRDVEJ 43, "ØSTER
KÆR FLYNDER", FLYNDER,
7660 BÆKMARKSBRO, tlf. 97881367.
JENS HEDEGÅRD, landmand,
født den 3.-2.-1910, søn af Kir
stine og Anders Hedegård, gift
den 9.-2.-1939 med Signe Hejlskov, født den 13.-11.-1916, dat
ter af Kristine og Peder Hejlskov. Parret har børnene: Kristi
an, født den 9.-6.-1942, Gerda,
født den 7.-12.-1943, Orla, født
den 4.-1.1946, Rita, født den 9.-8.-1947, Nanna, født den 19.-9.-1950, Henning, født
den 12.-10.-1952 og Peder, født den 23.-9.-1955. J.H. overtog gården i december 1945
fra Søgård Andersen.
Ejendomsskyld 380.000. Areal 8,5 ha., heraf 4 ha. eng og mose.
Stuehuset er opført 1921 og restaureret flere gange, kostald opført 1921, laden er
tilbygget 1938, svinestald opført 1964, der er 3 selvbyggede maskinhuse. Gården drives
udelukkende med planteproduktion bestående af ærter, raps og korn. Der er 1 traktor
og kornmagasin. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
HOLMGÅRDVEJ 44, "LAULUND",
FLYNDER, 7660 BÆKMARKSBRO,
tlf. 97-881264.
CHRISTIAN OLESEN, landmand,
født den 6.-5.-1905, søn af Anne
Grethe og Niels Olesen, gift den
10.-12.-1930 med Martha Særkjær
Kjælder, født den 7.-10.-1910,
datter af Johanne og Peder Kjæl
der. Parret har børnene: Anna
Margrethe, født den 18.-11.-1931,
Johanne Marie, født den 14.-1.-
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1934, Inga, født den 1.-2.-1936, Ester, født den 4.-5.-1939 og Elin, født den 3.12.-1944.
C.O. overtog gården i november 1930 fra Poul Berg.
Ejendomsskyld 450.000. Areal 9 ha. Oorden er udlejet.
Stuehuset er opført 1923 og restaureret flere gange, kostald og lade opført 1923.

HOLMGÅRDVEJ 55, "BÆKKE
LUND", MØBORG, 7660 BÆK
MARKSBRO, tlf. 97-881660.
KURT SEJBJERG NIKOLAJSEN
og ERIK NIKOLAJSEN.
K.S.N. er chauffør og født den
14.-11.-1958, søn af Elsebeth og
Erik Nikolajsen, gift den 12.-11.1988 med Tina Jensen, født den
21.-6.-1962, datter af Karen og
Svend Henning Jensen. Parret
har børnene: Lisa, født den 15.—
8.- 1984, Maria, født den 7.-4.-1986
og Kira, født den 10.-9.-1989.
K.S.N. og E.N. overtog gården den 15.-1.-1985 fra Gerda Kristensen. Gården blev
udstykket fra "Nr. Holmgård" i 1926. Gården drives som I/S mellem far og søn, Erik
Nikolajsen bor Østerkærvej 27.
Ejendomsskyld 440.000. Areal 17 ha.
Stuehuset er opført 1926 og kostalden er lagt til stuehuset, der blev restaureret i
1987/88. Avlsbygningerne består af maskinhus og lade. Gården drives udelukkende med
planteproduktion bestående af ærter, raps og korn. Der er 2 traktorer, maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.
K.N. har andel i minkbesætningen på faderens gård på Østkærvej 27.

HOLMGÅRDVEJ 73, "SØNDER
TOFT", MØBORG, 7660 BÆK
MARKSBRO, tlf. 97-881298.
BENT BERTELSEN, gårdejer,
født den 13.-7.-1937, søn af Pe
tra og Kristen Bertelsen, gift
den 12.9.-1959 med Anne Marie
Hansen, husmor, født den 20.-7.—
1938, datter af Dagmar og Ge
org Klysne Hansen. Parret har
børnene: Susanne, født den 22.—
2.-1960, Anette, født den 3.-6.1962, Kirsten, født den 26.-6.-1965 og Kristen, født den 4.-6.-1971.
B.B. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården den 15.-9.-1959 fra
Ejner Guldbjerg.
Ejendomsskyld 690.000. Areal 11,5 ha., heraf 1 ha. skov og 3 ha. eng. Desuden er der
forpagtet 20 ha.
Stuehuset er opført 1923 og gennemrestaureret og tilbygget senest i 1975, kostalden
fra 1923 er tilbygget i 1972, lade opført 1923 og maskinhus 1979. Gården drives med
en kvægproduktion på 33 årskøer, 40 ungdyr og 22 slagtekalve af racen SDM. Der er 2
traktorer og fastbrændselsfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
HOLMGÅRDVEJ 84, "LILLE BJERG", MØBORG, 7660 BÆKMARKSBRO, tlf. 97881359.
CARSTEN ØSTERBY, gårdejer, født den 30.-12.-1949, søn af Linne og Evald Østerby,
gift den 19.-6.-1982 med Bodil Krogsgaard Pedersen, sygeplejerske, født den
7.-10.-1952, datter af Kristiane og Otto Pedersen. Parret har børnene: Christina, født
den 14.-4.-1976 og Mathias, født den 24.-2.-1989.
B.K.P. har været på Hammerum Landbrugsskole og har taget driftlederkursus.

Carsten Østerby er udlært urmager og har arbejdet som sådan
fra 1968 til 1976, han har siden
1980 været formand for Menig
hedsrådet ved Møborg Kirke. Han
overtog gården den 1.-1.-1990
fra sine forældre, som købte den
i 1947. Fra den 30.-12.-1977 til
overtagelsen, er gården drevet
som I/S af Linne og Evald Øster
by og sønnen Carsten Østerby og
Bodil Krogsgaard Pedersen.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal
38 ha., heraf tilkøbt 30 ha. fra "Mellem Kvolsbæk", der er 1,5 ha. skov og 4 ha. eng.
Stuehuset er opført 1864, gennemrestaureret og tilbygget flere gange, nyt stuehus er
bygget i 1982, kostalden fra 1972 er ombygget til sostald i 1986, farestald og dræg
tighedsstald opført 1977, lade 1972, maskinhus og gastæt silo 1978 og gylletank 1985.
Gården drives med en svineproduktion på 125 årssøer, der sælges ca. 2.600 smågrise
årligt. Desuden er der en ammekobesætning på 2 ammekøer og 2 slagtekalve af racen
RDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker,
gastæt silo og stuehuset er delvis opvarmet med genbrugsvarme.

HOLMGÅRDVEJ 88, "LERGRAV",
MØBORG, 7660 BÆKMARKSBRO,
tlf. 97-881362.
KRISTIAN BRANSHOLM ØGENDAHL, gårdejer, født den 27.-7.1930, søn af Anna og Niels Pe
der Bransholm Øgendahl, gift
den 30.-12.-1954 med Jenny Ma
rie Pedersen, født den 9.-1.-1930,
datter af Katrine og Niels Peder
sen. Parret har børnene: Sonja,
født den 1.-11.-1955, Niels Pe
der, født den 17.-5.-1957, Evy,
født den 3.-11.-1959 og Henrik, født den 31.-1.-1963 og død den 1.-2.-1963.
K.B.Ø. overtog gården den 1.-6.-1965 fra sine forældre, nuværende ejer er 3. genera
tion på gården, som har været i slægens eje siden 1892.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 30 ha., heraf 1 ha. eng og beplantning.
Stuehuset er opført 1940 og restaureret flere gange, kostalden er om- og tilbygget
flere gange, svinestald opført 1968 er ombygget til spaltestald, lade opført 1937 og
maskinhus 1976. Gården drives med en kvægproduktion på 32 årskøer, 35 ungdyr og 50
slagtekalve, alle af racen SDM. Der er 2 traktorer, 1 tårnsilo og varm lufts tørreri.
På gården er 1 skoledreng til hjælp og der bruges maskinstation til en del af markar
bejdet.
HOLMGÅRDVEJ 89, "SOLVANG",
MØBORG, 7660 BÆKMARKSBRO,
tlf. 97-881693.
EGON BOEL, specialarbejder,
født den 14.-9.-1935, søn af Ma
riane og Kristian Boel, gift den
6.-10.1956 med Herdis Nielsen,
født den 3.-8.-1931, datter af
Johanne og Viggo Nielsen. Parret
har børnene: Poul Erik, født den
17.-2.1957, Regnar, født den
28.-2.- 1958, Birgit, født den
11.-4.- 1959, Karsten, født den
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E.B. er ansat på.Cheminova. Han overtog gården den 1.-9.-1972 fra sine svigerældre,
som købte den den 1.-4.-1928.
Areal 1 ha., der er frasolgt 15 ha.
Stuehuset er opført 1910 og gennemrestaureret flere gange, kostald opført 1910, laden
fra 1910 er tilbygget i 1953, hønsehus opført 1945 og carport 1988. Gårdens besætning
er på 2 får.

HOLMGÄRDVEJ 95, "KVOLSNÆRE", MØBORG, 7660 BÆKMARKS
BRO, tlf. 97-881358.
EGON KVOLSBÆK MADSEN,
gårdejer, født den 24.-8.-1938,
søn af Maren og Laurits Madsen.
E.K.M. overtog gården den 1.-4.1970 fra sine forældre, som køb
te den i 1934.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal
37,5 ha., heraf tilkøbt 28 haStuehuset er opført 1967, kostalden fra 1949 er tilbygget flere gange og ombygget til svinestald i 1977, lade op
ført 1965, maskinhus 1973 og gastæt silo 1977. Gårdens besætning er på 10 får. Plan
teproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og korn. Der er 2 traktorer og 1 meje
tærsker.
HOLMGÅRDVEJ 99, "NR. ØSTER
BY", MØBORG, 7660 BÆKMARKS
BRO, tlf. 97-881403.
JØRGEN ØSTERBY MADSEN,
gårdejer, født den 26.-2.-1943,
søn af Anna og Valdemar Mad
sen, gift den 12.-7.-1969 med
Ellen Larsen, sygehjælper, født
den 12.-9.-1947, datter af Bir
gitte og Peter Larsen. Parret
har børnene: Thomas, født den
4.-7.-1971 og Marianne, født den
15.-2.- 1975.
J.Ø.M. har været på Vejlby Landbrugsskole. Han overtog gården den 23.-12.-1977 fra
sine forældre, nuværende ejer er 4. generation på gården, som har været i slægtens
eje siden 1860. Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 32,2 ha., heraf 1,5 ha. eng.
Stuehuset er opført 1987, kostalden fra 1964 er ombygget til svinestald i 1984, garage
opført 1964, lade 1938 og maskinhus 1978. Gården drives med en svineproduktion på
35 årssøer, der produceres ca. 600 slagtesvin årligt. Desuden er der 4 moderfår, 1
vædder og lam. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 3 traktorer, 1 meje
tærsker, tårnsilo og varm lufts tørreri, der bruges lidt maskinstation.

HOLMGÅRDVEJ 123, "NYVANG",
MØBORG, 7660 BÆKMARKSBRO,
tlf. 97-881379.
OSKAR LEON MOBERG, gårde
jer, født den 27.-8.-1924, søn af
Dagny og Jens Kristian Moberg,
gift den 15.-5.-1960 med Anne
Marie Bjerge, født den 2.-8.-1929,
datter af Maren og Anders Bjer
ge. Parret har sønnen Anders
Jørgen, født den 4.-2.-1947.
O.L.M. overtog gården den 13.-
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Ejendomsskyld 900.000. Areal 27,8 ha., heraf tilkøbt ialt 18 ha.
Stuehuset er opført 1924 og gennemrestaureret, kostald opført 1969, svinestald er
delvis ombygget i 1970, staklade opført 1965 og maskinhus 1973. Gården drives med
en svineproduktion på 39 årssøer, der sælges ca. 500 smågrise og 300 slagtesvin årligt,
desuden er der en ammekobesætning på 15 ammekøer, 1 tyr, 11 ungdyr og 18 slagtekalve af racerne SDM og Limousine. Der er 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg, tårnsilo
og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

HOLMGÅRDVE3 162, "AMSTRUP",
MØBORG, 7660 BÆKMARKSBRO,
tlf. 97-881201.
3AN CHRISTIANSEN, gårdejer,
født den 18.-4.-1962, søn af Han
ne og Oluf Christiansen, gift den
12.-11.-1988 med Mona Thygesen,
butiksassistent, født den 15.-3.1966, datter af Helga og Karl
Thygesen.
3.C. har været på Kongensgård
og Hammerum landbrugsskoler.
Han overtog gården den 26.7.-1988 fra Svend Erik Illkjær.
Ejendomsskyld 2.500.000. Areal 100 ha., heraf 15 ha. skov. 3orden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1988, ungdyrstalden fra 1974 er ombygget i 1980, svinestald op
ført 1950 og restaureret 1980, sostald opført 1969 og restaureret 1989, sostald og
fravænningsstald opført 1978 og 1980, slagtesvinestald 1989, lade 1974 og gylletank
1988. Gården drives med en svineproduktion på 220 PIC-årssøer, der sælges ca. 1.000
smågrise og 1.500 slagtesvin årligt, desuden sælges ca. 1.600 avlsdyr. Der er 1 trak
tor, 5 fodersiloer og varmegenindvindingsanlæg til opvarmning af stuehuset.

HOLMGÄRDVE3 166, "H03TOFT",
MØBORG, 7660 BÆKMARKSBRO,
tlf. 97-881190.
HENNING LUND ANDERSEN,
landmand, født den 27.-10.-1924,
søn af Maren og Viggo Lund
Andersen, gift den 20.-2.-1946
med Ellen Bjerregaard Pedersen,
født den 17.-11.-1926, datter af
Karen og Ditlev Pedersen. Par
ret har børnene: tvillingerne Sel
ma og Bodil, født den 12.-12.-1945
og Anita, født den 22.-10.-1964.
H.L.A. flyttede ind på gården i 1948 og købte den i 1956 fra bedstefaderen, Anders
Lund Andersen, købsprisen var dengang 12.500.
Ejendomsskyld 230.000. Areal 0,3 ha. og der er forpagtet 7 ha.
Stuehuset er opført 1930 og senere restaureret, kostald opført 1930 og tilbygget 1958,
lade opført 1960. Gårdens besætning er på 7 årskøer af racen 3ersey. Planteproduktio
nens salgsafgrøde er korn. Der er 1 traktor, maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.

HOLMGÅRDVE3 170, "ENGMARKSGÅRD", MØBORG, 7660 BÆKMARKSBRO, tlf.
97-881003.
CHRISTIAN PETERSEN, landmand, født den 9.-4.-1912, søn af Ingeborg og Hans
Læbel, gift den 22.-5.-1938 med Erna Pedersen, født den 29.-9.-1913, datter af
3ohanne Katrine og Peder Kristian Pedersen. Parret har børnene: Hans Peter, født den
27.-4.-1943 og Birthe, født den 26.-3.-1946.
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den den 1.-4.-1948 fra sin sviger
far, nuværende ejer er 3. genera
tion på gården, som har været i
slægtens eje siden 1898. Ved kø
bet i 1948 var ejendomsvurderin
gen 29.000.
Ejendomsskyld 550.000. Areal 11
ha., der er frasolgt 16,5 ha. Oor
den er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1898 og re
staureret flere gange, kostalden
fra 1898 er om- og tilbygget
1968, lade opført 1898 og der er et maskinhus. Gården drives udelukkende med plante
produktion. Der er 1 traktor og halmfyr.
HOLMGÅRDVEJ 191, "ØSTER
SKRÆDDERGÅRD", MØBORG,
7570 VEMB, tlf. 97-881361.
OLE RISUM PEDERSEN, gårdejer,
født den 15.-10.-1947, søn af
Johanne og Jens Peter Pedersen,
gift den 7.-5.-1983 med Tordis
Joensen, fysioterapeut, født den
25.-5.-1954, datter af Marianna
og Jacob Lago Joensen, Færøer
ne. Parret har børnene: Jens,
født den 25.-2.-1983, Edna, født
den 25.-6.-1984 og død den 26.6.-1984, Simon, født den 7.-8.-1985 og Sara, født den 16.-6.-1988.
O.R.P. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården den 11.-8.-1981 fra
DLR.
Ejendomsskyld 1.750.000. Areal 100 ha., heraf 10 ha. skov og 2 ha. eng.
Stuehuset er opført 1908 og restaureret flere gange, kostalden fra 1955 er ombygget
1982, svinestalden fra 1955 er ombygget til ungdyrstald i 1982, halmlade og gylletank
opført 1985, laden er renoveret 1987 og maskinhuset er tilbygget i 1988. Gården
drives med en kvægproduktion på 49 årskøer, 51 ungdyr og 30 slagtekalve af blandet
race, desuden er der 13 moderfår, 24 lam og 1 vædder. Planteproduktionens salgsafgrø
der er ærter, raps, hvede, rug, havre og byg. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1
markvandingsanlæg, plansilo og varm lufts tørreri. På gården er 1 fast medhjælper og
der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.
HOLMGÅRDVEJ 194, "VESTER
SKRÆDDERGÅRD", MØBORG,
7570 VEMB, tlf. 97-881318.
POUL HOLMGAARD, gårdejer,
født den 21.-2.-1920, søn af Sti
ne og Mads Holmgaard, gift den
25.-7.-1947 med Jette Dejgaard,
født den 31.-10.-1924, datter af
Birgitte og Niels Dejgaard. Par
ret har børnene: Birthe, født den
4.-9.-1949, Niels Peder, født den
4.-7.-1952, Mogens, født den 23.2.-1955 og Kresten, født den

5.-8.-1957.
P.H. har været på Borris Landbrugsskole. Han overtog gården den 9.-12.-1952 fra Karl
K. Pedersen. Der har siden 1970 været hundepension på gården.
Ejendomsskyld 650.000. Areal 37 ha., heraf 3,5 ha. eng og skov.
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med planteproduktion bestående af korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo
og varm lufts tørreri.

HOLMVEJ 6, "HARPØTSMINDE",
MØBORG, 7660 BÆKMARKSBRO,
tlf. 97-881375.
ARTHUR MADSEN, gårdejer,
født den 12.-1.-1916, søn af Sinne og Knud Madsen, gift den
1 1.-5.-1956 med Hilda Byskov,
født den 11.5.-1931, datter af
Maren og Søren Byskov. Parret
har børnene: Jørn, født den 2.2.-1957, Hugo, født den 26.-3.1958, Hardy, født den 2.-9.-1959
og Britta, født den 6.-4.-1964.
A.M. overtog gården den 14.-4.-1956 fra Minna og Ejlert Brunhøj.
Ejendomsskyld 830.000. Areal 32,1 ha., heraf 1 ha. plantage.
Stuehuset er opført 1918 og gennemrestaureret flere gange og tilbygget 1974, kostald
opført 1967, svinestald og lade 1965 samt maskinhus 1974. Gården drives med en
kvægproduktion på 28 årskøer, 30 ungdyr og 15 slagtekalve af racen Jersey. Plantepro
duktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg og kornma
gasin. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
HOLMVEJ 14, "NYHOLM", MØ
BORG, 7660 BÆKMARKSBRO,
tlf. 97-881184.
PREBEN KALLESØ WITTE, gård
ejer, født den 17.-5.-1945, søn
af Elna og Hans Witte, gift den
12.-5.-1969 med Lis Jakobsen,
født den 7.-7.-1944, datter af
Anna og Evald Jakobsen. Parret
har børnene: Jeanette, født den
26.-1.-1971, Karin, født den 2.12.-1972, Regner, født den 29.8.-1979 og Bodil, født den 29.-6.-1982.
P.K.W. overtog gården den 1.-8.-1973 fra sine forældre, som købte den i 1959.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 31 ha., heraf 1 ha. mose. Desuden er der forpagtet
46,6 ha.
Stuehuset er opført 1950 og gennemrestaureret flere gange, kostald og lade opført
1950, ny kostald 1977, maskinhus 1978 og gylletank 1987. Gården drives med en kvæg
produktion på 59 årskøer og 97 ungdyr af racen SDM, desuden er der 5 heste, 3 af
Dansk Varmblod, 1 Oldenborg og 1 pony. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn.
Der er 4 traktorer og 1 markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til en del af mark
arbejdet.

HOUDAMVEJ 7, "HOUDAM", HOU, 7620 LEMVIG, tlf. 97-836041,
JENS PETER JEPPESEN, gårdejer, født den 11.-2.-1959, søn af Alis og Vilhelm
Muldvad Jeppesen, gift den 4.-6.-1983 med Inger Marie Stephansen, køkkenleder, født
den 23.-5.-1958, datter af Irene og Jens Peter Stephansen. Parret har børnene:
Michael, født den 12.-1.-1979, Mogens, født den 19.-12.-1984, Troels, født den
2.-3.-1986 og Maria, født den 5.-6.-1989.
J.P.J. har været på Bygholm og Borris landbrugsskoler. Han overtog gården den
16.-8.-1987 fra sin far, nuværende ejer er 6. generation på gården, som har været i
slægtens eje siden 1818.
Ejendomsskyld 2.500.000. Areal 55 ha., heraf tilkøbt 10 ha. Der er forpagtet 20 ha.
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1970, kostalde 1938, 1975 og
1977, lader 1867 og 1975, ma
skinhus 1978 og gylletank 1979,
der er udendørs køresilo. Gården
drives med en kvægproduktion på
64 årskøer og 100 ungdyr af
racen SDM. Planteproduktionens
salgsafgrøde er korn. Der er 3
traktorer og portionstørreri. På
gården er 1 fast medhjælper og
der bruges maskinstation til høst.

HOUDAMVEJ 14, "ØSTERGAARD",
VANDBORG, 7620 LEMVIG, tlf.
97-836654.
PAUL KALLESØE, gårdejer,
født den 2.-8.-1952, søn af Anna
og A.P. Kallesøe, gift den
3.-4.-1980 med Britta Pedersen,
klinikassistent, født den 8.-1.-1957,
datter af Johanne og Bent Pe
dersen. Parret har børnene: Pe
ter, født den 30.-4.-1981 og Kla
us, født den 13.-6.-1985.
P.K. er udlært tømrer og arbej
der i Lemvig. Han overtog ejendommen den 30.-8.-1987 fra sin far, nuværende ejer er
4. generation på gården, som har været i slægtens eje i ca. 100 år.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 28 ha.
Stuehuset er opført 1888 og restaureret 1975, kostalden fra 1928 er tilbygget 1951,
svinestald og lade opført 1928 og maskinhus 1960. Gården drives udelukkende med
planteproduktion bestående af raps, ærter og korn. Der er 2 traktorer og 1 mejetær
sker. Maskinstation bruges til bl.a. skårlægning.

HOUDAMVEJ 17, "FUGLSANG
HUS", VANDBORG, 7620 LEM
VIG, tlf. 97-836548.
LEIF JESPERSEN, gårdejer, født
den 10.-8.-1949, søn af Helga og
Harry Jespersen, gift den 6.-5.1977 med Anne-Lise Ørgaard,
hjemmesygeplejerske, født den
2.-8.1953, datter af Grethe og
Rudolf Ørgaard. Parret har bør
nene: Mogens, født den 24.-8.-1980,
Dorthe, født den 31.-5.-1983 og
Lene, født den 14.-6.-1987.
L.J. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-4.-1978 fra
Folmer og Niels Larsen.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 58 ha., heraf tilkøbt 39 og der er forpagtet 5 ha.
Stuehuset er opført 1880 og restaureret senest i 1983, svinestalde opført 1958, 1959
og 1978, lade og maskinhus 1958. Gården drives med en svineproduktion på 150
årssøer, der sælges ca. 3.000 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er
raps, ærter og korn. Der er 3 traktorer, 1 mjetærsker og anparter i Råbjerghøj
Vindmøllelaug.
HOUDAMVEJ 20, "RAABJERG", VANDBORG, 7620 LEMVIG, tlf. 97-836344.
VIGGO DUSGAARD KALLESØE, gårdejer, født den 25.-4.-1940, søn af Else og Hjarl
Kallesøe, gift den 6.-2.-1971 med Bente Kjær Larsen, støttepædagog, født den
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født den 17.-5.-1971, Lars, født den 5.-1.-1973 og Hjarl, født den 14.-9.-1980.
V.D.K. har været på Lægård og Malling landbrugsskoler, han er i bestyrelsen for
Vestjyske Slagterier. Han overtog gården den 1.-3.-1963 fra sin far, som købte den i
1939.
Ejendomsskyld 1.750.000. Areal 28 ha., der er forpagtet 6 ha.
Stuehuset er opført 1975, svinestalde 1972 og 1978, lade 1978. Gården drives med en
svineproduktion på 115 årssøer, der sælges ca. 500 smågrise og 1.650 slagtesvin årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker, gastæt
silo, blandeanlæg og fodringsanlæg. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

HOUDAMVEJ 23, "HØJBJERG",
VANDBORG, 7620 LEMVIG, tlf.
97-836487.
SØREN LYNGKLIP, gårdejer,
født den 4.-2.-1926, søn af Jenny
og Peder Lyngklip, gift den
20.-1.1952 med Elly Moesgaard
Nielsen, husmor, født den 9.-9.1929, datter af Johanne og Kre
sten Nielsen. Parret har børnene:
Ellen Margrethe, født den 12.-11.1952, Bente, født den 24.-10.-1953,
Jens Peter, født
den 28.-6.-1957 og Jørgen, født den 13.-6.-1962.
S.L. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-4.-1968 fra Niels
Stig.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 14,9 ha., desuden er der forpagtet 15 ha.
Stuehuset er opført 1928 og restuareret 1978, kostalden fra 1928 er tilbygget 1972 og
1979, laden fra 1928 er tilbygget 1969, maskinhus opført 1979 og 2 minkhaller 1987.
Gården drives med en kvægproduktion på 23 årskøer og 40 ungdyr af racen SDM,
minkproduktionen er på 250 tæver. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og portionstør
reri. På gården er 1 fast medarbejder og der bruges maskinstation til gødningsud
kørsel.

HOUDAMVEJ 26, "OVER RAABJERG", VANDBORG, 7620 LEM
VIG, tlf. 97-889467.
MADS LUNDGAARD MADSEN,
gårdejer, født den 21.-12.-1943,
søn af Ragnhild og Holger Lundgaard Madsen, gift den 27.-11.1965 med Annelise Torp Kristen
sen, husmor, født den 2.-11.1942, datter af Esther og Poul
Torp Kristensen. Parret har bør
nene: Lene, født den 20.-9.1966, Holger, født den 9.-4.-1969 og
M.L.M. har været på Rødding Højskole med landbrugsfag, han er i bestyrelsen for
Lemvigegnens Landboforening. Han overtog gården den 11.-6.-1965 fra Peder Jepsen,
Vandborg. Gården blev oprettet i 1880, da den blev bygget på en hedeparcel fra
"Damgaard".
Ejendomsskyld 3.400.000. Areal 72,4 ha., heraf tilkøbt 63 ha.
Stuehuset er opført 1903, restaureret og tilbygget 1974, 7 svinestalde opført 19031984, lader 1970, 1977 og 1979, maskinhus 1974, gylletank 1975 og 1988 samt foderhus
1983. Gården drives med en slagtesvineproduktion på ca.2.500 stk. årligt. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er raps og korn. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 2
gastætte kornsiloer og korntørreri. På gården er 1 fast medarbejder og den drives
sammen med Råbjergvej 6, Vandborg.
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HOULINDVEJ 3, "HØJGAARD",
TØRRING, 7620 LEMVIG, tlf. 97821464.
ANDERS KOCH, gårdejer, født
den 20.-4.-1933, søn af Frida og
Johan Koch.
A.K. overtog gården den 1.-8.1963 fra sin far, som købte den i
1927.
Ejendomsskyld 520.000. Areal 11
ha., der er forpagtet 1,5 ha.
Stuehuset er opført 1890, kostald
og svinestald 1923, lade 1914 og
maskinhus 1955. Gården drives med en kvægproduktion på 10 årskøer og 15 ungdyr af
racen RDM, desuden er der 3 årssøer og der produceres ca. 70 slagtesvin årligt. Der
er 1 traktor, maskinstation bruges til høst.
HOULINDVEJ 7, "LAUMANDSGAARD", TØRRING, 7620 LEM
VIG, tlf. 97-821446.
LAUST PETER LAUSTEN, gård
ejer, født den 8.-4.-1942, søn af
Marie og Kresten Lausten, gift
den 26.-12.-1963 med Inga Jen
sen, husmor, født den 20.-6.-1945,
datter af Laura og Niels Jensen.
Parret har sønnen Kurt, født den
9.-9.-1964.
L.P.L. har været på Lægård
Landbrugsskole. Han overtog
gården den 4.-8.-1964 fra sin svigerfar, nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 21 ha., desuden er der forpagtet 30 ha.
Stuehuset er opført 1972, svinestalde 1959 og 1977, lade 1959 og maskinhus 1987.
Gården drives med en svineproduktion på 80 årssøer, der sælges ca. 1.500 smågrise
årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og korn. Der er 1 traktor, der
bruges maskinstation til høst.
HOULINDVEJ 13, "HUMMERSGAARD", TØRRING, 7620 LEM
VIG, tlf. 97-821449.
EJVIND DAMGAARD NIELSEN,
gårdejer, født den 4.-7.-1939, søn
af Maren Kirstine og Jens Peter
Nielsen, gift den 24.-11.-1962
med Ruth Roesgaard Mose, hus
mor, født den 19.-7.-1939, datter
af Magna og Carl Roesgaard Mo
se. Parret har børnene: Jørgen,
født den 14.-12.-1963, Henning,
født den 29.-5.-1965, Ole, født
den 22.-8.-1970 og Erik, født den 28.-11.-1972.
E.D.N. har været på Haslev Højskole med landbrugsfag og Hammerum Landbrugsskole.
Han overtog gården den 5.-11.-1962 fra Jens Poulsen.
Ejendomsskyld 1.650.000. Areal 38,5 ha., heraf tilkøbt 26 ha.
Stuehuset er opført 1795 og restaureret 1948, kostalde opført 1924 og 1971, ungdyr
stald, maskinhus og gylletank 1974 samt lade 1972. Gården drives med en kvægproduk
tion på 44 årskøer og 100 ungdyr af racen SDM. Der er 2 traktorer og 1 rørvan
dingsanlæg. Maskinstation bruges til høst.
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VIG, tlf. 97836480.
KELD KJÆRULFF DAMSGAARD,
gårdejer, født den 2.-9.-1938, søn
af Maren og Jens Kristian Damsgaard, gift den 6.-4.-1963 med
Mona Husted, husmor, født den
5.-2.-1943', datter af Errima og
Henrik Husted. Parret har bør
nene: Alice, født den 19.-11.1964, Henrik, født den 23.-3.1967 og Steffen, født den 30.-4.-1976.
K.K.D. har været på Haslev Landbrugsskole. Han overtog gården den 15.-3.-1963 fra
Niels Nielsen.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 20,4 ha., heraf tilkøbt 5 ha. Desuden er der forpagtet
7 ha.
Stuehuset er opført 1938 og løbende restaureret, kostalden fra 1932 er ombygget i
1970, svinestald opført 1932, laden er ombygget til svinestald i 1975, hvor der også
blev bygget lade og maskinhus. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægpro
duktion på 25 årskøer og 55 ungdyr af racerne SDM og DRK. Svineproduktionen er på
30 årssøer og der sælges ca. 625 smågrise årligt, desuden er der 2 ammekøer og 2
ungdyr af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 2 traktorer,
plantørreri, plansilo og anpart i Bonnet Vindmøllelaug. Maskinstation bruges til høst.
HOULINDVEJ 32, "NØRRE HOULIND", HOUE, 7620 LEMVIG, tlf. 97-836682.
SVEND ERIK BYSKOV NIELSEN, gårdejer, født den 26.-3.-1959, søn af Irene og Karl
Nielsen, gift den 27.-4.-1985 med Hanne Okkerstrøm, kommis, født den 8.-3.-1964,
datter af Anne Marie og Ejgil Okkerstrøm. Parret har børnene: Majbritt, født den
2.-10.-1985 og Dennis, født den 30.-10.-1987.
S.E.B.N. har været på Borris og Lægård Landbrugsskoler. Han overtog gården den
1.-3.-1986 fra Ernst Houlind.
Ejendomsskyld 920.000. Areal 22,7 ha.
Stuehuset er opført 1905 og restaureret 1977, svinestald opført 1905 og tilbygget
1951, lade opført 1867 og maskinhus 1935. Gården drives med en svineproduktion på
ca. 70 årssøer, der sælges ca. 1.500 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder
er raps, ærter og korn. Der er 1 traktor, 5 kornsiloer, portionstørreri og anpart i Sdr.
Tørring Vindmøllelaug. Maskinstation bruges til høst.

HOULINDVEJ 33, "HAUSTOR",
HOUE, 7620 LEMVIG, tlf. 97836235.
OVE HØJLUND ANDERSEN,
gårdejer, født den 14.-8.-1951,
søn af Krista og Aage Andersen,
gift den 8.-8.-1975 med Kaja
Jørgensen, husholdningslærer,
født den 15.-4.-1953, datter af
Emma og Falke Jørgensen. Par
ret har børnene: Lisbeth, født
den l.-l.- 1981, Anders, født
den 29.-4.-1985 og Søren, født
den 21.-9.-1987. O.J.A. har været på Fjordvang og Høng landbrugsskoler, han er for
mand for Bonnet Vandværk. Han overtog gården den 1.-8.-1976 fra Gert Nielsen.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 36 ha., heraf tilkøbt 3 ha., Der er forpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført 1913, kostalden fra 1913 er om- og tilbygget 1974, svinestalde
opført 1967 og 1978, laden fra 1913 er ombygget i 1989, maskinhus opført 1974 og
gylletank 1985. Gården drives med en kvægproduktion på 41 årskøer og 60 ungdyr af
racerne SDM og RDM, desuden er der en slagtesvineproduktion på 1.200 stk. årligt.
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gården er 1 fast medhjælper og der bruges maskinstation til høst.
HOUMARKVEJ 9, "HOUMARK",
HOUE, 7620 LEMVIG, tlf. 97836016.
KRESTEN VESTERGÅRD, gård
ejer, født den 27.-2.-1943, søn af
Anna og Holger Vestergård, gift
den 13.-8.-1966 med Solveig
Bundgaard, husmor, født den 3.9.- 1945, datter af Maren og
Christian Bundgaard. Parret har
datteren Karina, født den 18.7.-1975.
K.V. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården den 27.-6.-1966 fra Raunsø Jensen.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 40,5 ha., heraf tilkøbt 4 ha. Der er forpagtet 20 ha.
Stuehuset er opført 1890 og restaureret senest i 1980, svinestalde opført 1917, 1974
og 1980, lade 1917 og 1988, maskinhuse 1972, 1975, 1982 og 1987, gylletanke 1982 og
1984. Gården drives med en svineproduktion på 70 årssøer, der produceres ca. 1.400
slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og hvede. Der er 2
traktorer, 1 mejetærsker, 2 gastætte kornsiloer, blandeanlæg og fodringsanlæg i
samtlige stalde samt halmfyr. Gården drives sammen med Lundsbyvej 12 i Lemvig og
Sillebjergvej 6, Lemvig.
HOUMÅVEJ 14, "VESTER HOU
MAA", HOUE, 7620 LEMVIG,
tlf. 97-836196.
VAGN NIELSEN, gårdejer, født
den 20.-9.-1931, søn af Martha
og Aksel Nielsen, gift den 7.11.-1958 med Kirsten Kirkeby,
husmor, født den 22.-4.-1938,
datter af Ellen og Henrik Kirke
by. Parret har børnene: Lisbeth,
født den 17.-5.-196I, Søren, født
den 17.-5.-1964, Birgitte, født
den 6.-1.-1968, Erik, født den 8.-11.-1969 og Lene, født den 12.-12.-1974.
V.N. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 15.-2.-1970 fra
Otto Lange. Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 47,5 ha.
Stuehuset er opført 1908, kostald 1944, lade 1944 og maskinhus 1976. Gården drives
med en kvægproduktion på 30 årskøer og 50 ungdyr af racen SDM. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er raps, ærter og korn. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, plan
tørreri og plansilo. På gården er 1 fast fodermester, gården drives sammen med Eng
bjerg Præstegård.
HOUMÅVEJ 19, "ØSTER HOU
MAA", HOUE, 7620 LEMVIG, tlf.
97-836325.
JØRGEN HOUMAA JØRGENSEN,
gårdejer, født den 20.-1.-1949,
søn af Petra og Niels Houmaa
Jørgensen.
J.H.J. har været på Bygholm
Landbrugsskole. Han overtog går
den den 1.-12.-1977 fra sin far.
Gården har været i slægtens eje
siden 1500.
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Ejendomsskyld 2.500.000. Areal 44 ha., heraf tilkøbt 21 ha., der er forpagtet 27,5 ha.
Stuehuset er opført 1914 og restaureret 1987, svinestalde opført 1920, 1952, 1973 og
1985, lade 1920, maskinhuse 1948 og 1982 og gylletank 1979. Gården drives med en
svineproduktion på 95 årssøer, der sælges 400 smågrise og 1.600 slagtesvin årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter, korn og rajgræs. Der er 2 traktorer,
gastæt kornsilo, blandeanlæg og fodringsanlæg samt anpart i Sdr. Tørring Vindmøllelaug. På gården er 1 skoledreng til hjælp.

for Landboforeningen. Han
Ejendomsskyld 690.000. Areal
Stuehuset er opført 1857 og
lade 1900 og maskinhus 1955.

HOUMÄVEJ 23, "STENHULE",
HOUE, 7620 LEMVIG, tlf. 97836051.
ANDERS HOUMÅ JØRGENSEN,
gårdejer, født den 10.-8.-1911,
søn af Ane og Jørgen Houmaa
Jørgensen, gift den 2.-10.-1946
med Inger Bech, husmor, født
den 21.-5.-1923, datter af Sofie
og Kristian Bech. Parret har bør
nene: Lis, født den 15.-1.-1947
og Ellen, født den 13.-4.-1948.
A.H.J. har været i bestyrelsen
overtog gården den 15.-3.-1939 fra Niels Maltesen.
17,2 ha. Jorden er bortforpagtet.
restaureret 1974, kostald opført 1953, svinestald 1911,
På gården er der 1 traktor.

HOUMÄVEJ 25, "BORUM", HOUE, 7620 LEMVIG, tlf. 97-836607.
EJGIL HOUMAA JØRGENSEN, gårdejer, født den 3.-5.-1959, søn af Bertha og Anker
Houmaa Jørgensen, gift den 12.-9.-1981 med Meta Bech, kontorassistent, født den
15.-4.-1961, datter af Ester og Jens Aage Bech. Parret har børnene: Lene, født den
30.-6.-1982, Marie, født den 1.-7.-1984 og Jonas, født den 28.-3.-1987.
E.H.J. er udlært tømrer og er ansat ved V.L.T.J. Privatjernbane. Han overtog gården
den 1.-7.-1984 fra sin far, som købte den i 1946. Gården blev oprindelig udstykket fra
"Øster Houmaa" og "Stenhule" i 1895.
Ejendomsskyld 720.000. Areal 16 ha.
Stuehuset er opført 1895 og restaureret senest i 1978, staldene er ombygget til hjor
teproduktion, laderne opført 1895 og 1954 og maskinhus 1973. Gården drives med en
hjortefarm, den blev startet op i 1985 som den første på egnen, bestanden er på 55
moderdyr + opdræt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter, rajgræs og korn.
Der er 1 traktor, portionstørreri, plantørreri samt anpart i Sdr. Tørring Vindmøllelaug.
Maskinstation bruges til høst.
HOUMÅVEJ 30, "FISKBÆK", HO
UE, 7620 LEMVIG, tlf. 97836458.
ANDREAS ANDERSEN, gårdejer,
født den 18.-5.-1933, søn af Kar
la og Kristian Andersen, gift den
11.-11.-1961 med Inga Obel Damgaard, rengøringsassistent, født
den 4.-1.-1938, datter af Jenny
og Karl Damgaard. Parret har
børnene: Lilian, født den 26.-10.1969 og Karin, født den 27.-3.1973.
A.A. er ansat ved Ramme Limtræ som træindustriarbejder. Han overtog gården den
1.-4.-1961 fra fasteren Krista Byskov Houe, nuværende ejer er 3. generation på
gården, som har været i slægtens eje siden 1880.
Ejendomsskydi 650.000. Areal 9,8 ha., der er forpagtet 15 ha.
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1974 og maskinhus 1989. Gården drives med en svineproduktion på 50 årssøer, der
sælges ca. 1.000 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter,
hvede og byg. Der er 1 traktor og anpart i Sdr. Tørring Vindmøllelaug. Maskinstation
bruges til høst.
HOUVINKELVEJ 29, "VESTER HOUVINKEL", HOUE, 7620 LEMVIG, tlf. 97-836146.
ANDREAS KARSTOFT, gårdejer, født den 28.-12.-1941, søn af Birgitte og dens Chr.
Karstoft.
A.K. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-8.-1963 fra sin
far, nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden
1883.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 50 ha.
Stuehuset er opført 1904 og restaureret senest i 1977, kostalde opført 1963 og 1974,
svinestald og lade 1970 og maskinhus 1978. Gårdens besætning er på 35 kælvekvier.
Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter, vinterhvede og fremavlskorn. Der er
2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 rørvandingsanlæg og plantørreri.

HOVEDGADEN 53, "OUSGAARD", NØRRE NISSUM, 7620 LEMVIG, tlf. 97-891019.
BENT HEDEGÅRD, gårdejer, født den 24.-12.-1942, søn af Anna og Ingvard Hedegård,
gift den 5.-11.-1966 med Gunhild Blaabjerg Sommer, husmor, født den 4.-12.-1945,
datter af Alma og Søren Sommer. Parret har børnene: Kurt, født den 3.-2.-1967, Gert,
født den 4.-4.-1968, Anette, født den 3.-3.-1969, Kent, født den 20.-2.-1970, Robert,
født den 19.-3.-1971, Jørgen, født den 1.-1.-1980, Kristian, født den 4.-1.-1981 og
Anne Mette, født den 13.-12.-1987.
B.H. driver maskinstation. Han overtog gården den 9.-1.-1979 fra sine far, nuværende
ejer er 3. generation på gården, som kom i slægtens eje i 1945.
Ejendomsskyld 1.550.000. Areal 29,5 ha., der er forpagtet 26 ha.
Stuehuset er opført 1853 og restaureret 1977, kostald, svinestald og lade er opført
1923, desuden er der maskinhus. Gården drives udelukkende med planteproduktion
bestående af korn, raps, ærter, hør og rajgræsfrø. Der drives maskinstation og maskin
parken består af 7 traktorer, 3 mejetærskere, finsnitter, tankroeoptager, 2 rendegra
vere m.m., desuden er der portionstørreri. På maskinstationen er 2 faste medarbejdere
og 2 deltids ansatte.
HUGGERSGÄRDVEJ 51, "PILGAARD", DYBE, 7620 LEMVIG,
tlf. 97-895037.
VAGN ERIK MADSEN, gårdejer,
født den 3.-12.-1927, søn af Pouline og Janus Madsen, gift den
9.-5.-1957 med Lydia Andersen,
husmor, født den 17.-9.-1930, dat
ter af Marie og Ejner Andersen.
Parret har børnene: Benedikte,
født den 11.-12.-1959, Esben,
født den 21.-6.-1961 og Søren,
født den 20.-3.-1965.
V.E.M. overtog gården den 15.-3.-1957 fra sin far, som købte den i 1922.
Ejendomsskyld 630.000. Areal 13,1 ha.
Stuehuset er opført 1896 og restaureret senest i 1989, kostald og svinestald er opført
1909, lade 1896 og maskinhus 1972. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvæg
produktion på 12 årskøer og 14 ungdyr af racen SDM. Svineproduktionen er på 8 års
søer, der produceres ca. 140 slagtesvin årligt. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker,
plansilo og plantørreri. Maskinstation bruges til gødningsudkørsel.

HUGGERSGÅRDVEJ 53, "NØRMARK", DYBE, 7620 LEMVIG, tlf. 97-895004.
ARNE BECH POULSEN, gårdejer, født den 28.-8.-1957, søn af Stinne og Christian
Bech Poulsen, bor sammen med Anita Jakobsen, hjemmehjælper, født den 7.-9.-1964,
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11.-11.-1987.
A.B.P. har været på Lægård og Bygholm landbrugsskoler og har været formand for
Landboungdom i en årrække. Han overtog gården den 1.-7.-1985 fra Henning Kastberg
Mathiasen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 24,4 ha.
Stuehuset er opført 1907 og restaureret senest i 1987, svinestalden er genopført efter
en brand i 1959, den er renoveret i 1985, hvor der også blev bygget gylletank, laden
er fra 1959. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 1.400 stk. årligt. Plante
produktionens salgsafgrøder er raps og korn. Der er 1 traktor, plantørreri og tørfod
ringsanlæg samt varmegenindvindingsanlæg.
A.B.P. driver pelsdyrfarm på faderens gård "Vejling", hvor han har 300 minktæver.
Gårdens maskinpark benyttes ved markarbejdet.
HVINGELBYVEJ 11, "SØNDERGAARD", LOMBORG, 7620 LEMVIG, tlf. 97-889097.
JOHAN PEDERSEN, gårdejer, født den 22.-9.-1932, søn af Oline Marie og Anders
Pedersen.
J.P. har været på Haslev Højskole med landbrugsfag. Han overtog gården den
1.-3.-1963 fra Jenny Østergaard.
Ejendomsskyld 800.000. Areal 22,2 ha.
Stuehuset er opført 1880, kostald, svinestald og lade 1956 og maskinhus 1978. Gården
drives med en kvægproduktion på 16 årskøer og 25 ungdyr af racen RDM, desuden
produceres ca. 150 slagtesvin årligt. Der er 2 traktorer og portionstørreri. Maskinstati
on bruges til høst.
HVINGELBYVEJ 15, "NØRRE HVINGELBY", LOMBORG, 7620 LEMVIG, tlf. 97-889137.
HENRY JOHAN KROGSGÅRD, gårdejer, født den 6.-2.-1938, søn af Magdalene og
Christian Krogsgård, gift den 19.-6.-1965 med Dagny Andersen, husmor, født den
11.-9.-1941, datter af Birgitte og Laurits Andersen. Parret har børnene: Henrik, født
den 24.-3.-1966, Torben, født den 11.-9.-1967 og Michael, født den 21.-10.-1975.
H.J.K. har været på Haslev Højskole med landbrugsfag. Han overtog gården den
3.-4.-1965 fra Karl Bech.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 17,1 ha.
Stuehuset er opført 1910, kostalden fra 1952 er tilbygget i 1972, ny kostald opført
1980, svinestald 1952, laden fra 1910 er tilbygget 1952, maskinhus opført 1979, foder
hus og gylletank 1980. Gården drives med en kvægproduktion på 28 årskøer og 45 ung
dyr af racen SDM, desuden produceres ca. 200 slagtesvin årligt. Der er 2 traktorer, 1
rørvandingsanlæg, plansilo og korntørreri. Maskinstation bruges til høst.

HVOLGÅRDVEJ 6, "ØSTER HVIN
GELBY", LOMBORG, 7620 LEM
VIG, tlf. 97-889801.
LARS ROMBY LARSEN, gård
ejer, født den 22.-1.-1954, søn af
Dora og Børge Romby Larsen,
gift den 6.-4.-1980 med Mariane
Justesen, køkkenleder, født den
21.-3.-1957, datter af Margit og
Henry Justesen. Parret har bør
nene: Søren, født den 2.-4.-1983
og Martin, født den 19.-12.-1984.
L.R.L. har været på Lægård
Landbrugsskole 2 gange. Han overtog gården den 16.-4.-1980 fra Bjarne Vaaghholt.
Ejendomsskyld 2.350.000. Areal 51 ha., heraf tilkøbt 30 ha., der er 1 ha. eng. Desuden
er der forpagtet 18,5 ha.
Stuehuset er opført 1903 og restaurereret senest 1989, kostalden er ombygget i 1980,
spaltestald opført 1980, maskinhus 1964, lade 1978, gylletank 1983 og udendørs køresilo 1986. Gården drives med en kvægproduktion på 50 årskøer og 85 ungdyr af racen
SDM, desuden er der 10 ammekøer og 10 ungdyr af racen Limousine. Planteproduktio-
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portionstørreri og plantørreri. På gården er 1 fodermester.
HYLDALVEJ 19, "HYLDAL",
LOMBORG, 7620 LEMVIG, tlf.
97- 889528.
CHRISTEN GJELSTRUP, gårdejer,
født den 14.-10.-1950, søn af
Esther og Henry Gjelstrup.
C.G. har været på Hammerum
Landbrugsskole. Han overtog går
den den 1.-2.-1977 fra Jørgen Moeskjær Balle.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal
34,5 ha., heraf tilkøbt 15 ha.
Stuehuset er opført 1926, ko
stald, svinestald og lade ligeledes 1926, ungdyrstald og maskinhus bygget 1978. Gården
drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 22 årskøer og 40 ungdyr af
racen SDM. Svineproduktionen er på 16 årssøer, der produceres ca. 320 slagtesvin
årligt. Der er 2 traktorer og anpart i Bonnet Vindmølleiaug, som har opstillet 3 vind
møller på gården på lejet grund. Maskinstation bruges til høst og der er 1 skoledreng
som deltids medhjælp.

HYLDALVEJ 26, "HØJAGER", LOMBORG, 7620 LEMVIG, tlf. 97-889698.
BENNY KNUDSEN, gårdejer, født den 3.-1.-1964, søn af Marie og Børge Knudsen, gift
den 3.-8.-1985 med Bente Mølgaard, sygehjælper, født den 19.-12.-1961, datter af
Edith og Andreas Mølgaard. Parret har sønnen Torben, født den 24.-11.-1986.
B.K. er uddannet bygnings- og landbrugssmed, han er ansat ved Rom Smedeværksted.
Han overtog gården den 1.-8.-1985 fra sin far, nuværende ejer er 3. generation på
gården.
Ejendomsskyld 770.000. Areal 11,9 ha.
Stuehuset er opført 1911 og restaureret 1974, svinestald og lade opført 1947 og
maskinhus 1984. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af raps,
ærter og korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og portionstørreri.
HYLDGÄRDVEJ 7, "HYLDGAARD", FABJERG, 7620 LEM
VIG, tlf. 97-893003.
SVEND ÅGE FRIIS, gårdejer,
født den 8.-11.-1943, søn af
Martha og Jens Ejnar Friis.
S.Å.F. har været på Vejlby Land
brugsskole. Han overtog gården
den 1.-8.-1968 fra sin mor, for
ældrene købte gården i 1932.
Ejendosmskyld 1.800.000. Areal
61,2 ha., heraf 7 ha. skov.
Stuehuset er opført 1838 og re
staureret 1950, kostald opført 1957, svinestald 1975, laden fra 1900 er ombygget i
1972 og maskinhusene er fra 1954 og 1968. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 750 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og hvede. Der er 2
traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, portionstørreri, blandeanlæg og fodringsanlæg.

HYLDGÄRDVEJ 17, "PREBENSGAARD", FABJERG, 7620 LEMVIG, tlf. 97-893039.
EJLER LARSEN, gårdejer, født den 11.-12.-1932, søn af Mette Kirstine og Lars
Frederik Larsen, gift den 2.-5.-1970 med Vera Gunhild Olesen, husmor, født den
10.-3.-1936, datter af Karen Margrethe og Jens Kr. Olesen. Parret har børnene: Lars,
født den 22.-7.-1971 og Linda, født den 2.-3.-1974.
E.L. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-8.-1961 fra sin
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"Prebensgaard"s ejendomsskyld er
1.650.000. Areal 38,6 ha.
Stuehuset er opført 1834 og re
staureret senest i 1986, kostald
opført 1972, svinestalden fra
1896 er ombygget til kreaturer i
1976, da der også blev bygget
foderhus, lade opført 1934, ma
skinhus 1964 og gylletank 1973,
der er 2 indendørs køresiloer.
Gården drives med en kvægproduk
tion på 42 årskøer og 90 ungdyr
af racen SDM. Der er 2 traktorer, 1 vandingsmaskine, plansilo og plantørreri samt
anpart i Fabjerg Vindmøllelaug. På gården er 1 fast medhjælper og der bruges
maskinstation til høst.

HØGSGÅRDVEJ 4, "HØGS
GAARD", NØRRE NISSUM, 7620
LEMVIG, tlf. 97-891099.
ERIK KAAG HØGSGAARD, gård
ejer, født den 22.-11.-1945, søn
af Marie Kaag og Mads Lind
Høgsgaard, gift den 11.-10.-1967
med Anna Marie Nielsen, husmor,
født den 29.-8.-1943, datter af
Helga og Johan Krag Nielsen.
Parret har børnene: Karin, født
den 13.-4.-1969, Kim, født den
8.-1.-1972 og Mads, født den 26.-12.-1979.
E.K.H. har været på Hammerum Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for D.L.G. og i
bestyrelsen for Kvægavlsforeningen for Ringkøbing Amt. Han overtog gården den
1.-8.-1968 fra sin far, nuværende ejer er 5. generation på gården, som har været i
slægtens eje siden 1850.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 32 ha., heraf 4 ha. bakker og skrænter. Der er for
pagtet 2 ha.
Stuehuset er opført 1868 og restaureret senest 1984, kostald opført 1966 og tilbygget
1973, svinestald opført 1965, lade 1973, maskinhus 1979 og gylletank 1966, der er 2
indendørs køresiloer. Gården drives med en kvægproduktion på 40 årskøer og 50 ung
dyr af racen Jersey, desuden produceres ca. 400 slagtesvin årligt. Der er 2 traktorer,
1 rørvandingsanlæg, plantørreri og varmegenvindingsanlæg fra 1988. På gården er 1
skoledreng som hjælp og der bruges maskinstation til høst.
HØJBJERGVEJ 10, "NYGAARD",
GUDUM, 7620 LEMVIG, tlf. 97863004.
CHRISTIAN BALLE, gårdejer,
født den 23.-10.-1930, søn af
Petra og Laurids Balle, gift den
1.-7.-1959 med Kristine Grysbæk,
husmor, født den 7.-9.-1934, dat
ter af Martha og Jens Grysbæk.
Parret har børnene: Martha, født
den 15.-4.-1960, Bent, født den
17.3.-1963, og tvillingerne Jens
og Peder, født den 17.-11.-1967.
C.B. har været på Haslev Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-7.-1977 fra sin
svigerfar, nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje
siden 1900.
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Stuehuset er opført 1820 og restaureret 1970, kostald ■ opført 1924, 1958 og 1980,
lade 1964, maskinhus 1969, foderhus 1986 og der er indendørs køresilo. Gården drives
med en kvægproduktion på 65 årskøer og 135 ungdyr af racen SD \1. Der er 4 trak
torer, 1 mejetærsker, 1 rundballepresser, 1 majshøster, varmegenvincsanlæg, 1 rørmalk
ningsanlæg til køer i løsdrift, 6 kornsiloer og portionstørreri samt anpart i Gudum
Vindmøllelaug. Maskinsation bruges til lidt af markarbejdet.
HØJBJERGVEJ 12, "HORNSHØJ",
GUDUM, 7620 LEMVIG, tlf. 97863250.
PREBEN HORNSHØJ, gårdejer,
født den 26.-9.-1950, søn af Jen
ny og Anders Hornshøj, gift den
1.-9.-1973 med Kirsten Hebsgaard,
husmor, født den 16.-1.-1953, dat
ter af Marie og Holger Kristen
sen. Parret har børnene: Heidi,
født den 26.-8.-1976, Henrik,
født den 28.-12.-1977, Henriette,
født den 15.-2.-1983 og Anja,
født den 3.-8.-1986.
P.H. overtog gården den 31.-12.-1977 fra sin far, nuværende ejer er 5. generation på
gården, som har været i slægtens eje siden 1860.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 26,1 ha., heraf 5 ha. eng og skov.
Stuehuset er opført 1909 og restaureret senest 1984, svinestalde opført 1959, 1962,
1979 og 1984, lader 1959 og 1989 samt maskinhus 1972. Gården drives med en svine
produktion på 70 årssøer, der sælges ca. 450 smågrise og 950 slagtesvin årligt,
desuden er der 30 moderfår + opdræt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps,
ærter og hestebønner. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, pi mtørreri til frø, gastæt
kornsilo, halmfyr, blandingsanlæg og fodringsanlæg. Maskinstation bruges til lidt af
markarbejdet.

HØJBJERGVEJ 22, "SØNDER
BREDAL", GUDUM, 7620 LEM
VIG, tlf. 97-863025.
KAI MARTIN NIELSEN, gårdejer,
født den 25.-3.-1929, søn af Mar
grethe og Niels Peter Nielsen,
gift den 25.-3.-1958 med Inga
Lauritsen, husmor, født den 25.7.-1930, datter af Sigrid og An
dreas Lauritsen. Parret har bør
nene: Helge, født den 14.-1.-1959,
Judith, født den 8.-8.-1961 og
Poul, født den 30.-5.-1965.
K.M.N. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-3.-1958 fra
Adolf Kristensen.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 24,5 ha., heraf 5,5 ha. eng, skov og bakker.
Stuehuset er opført 1833 og restaureret 1978, kostalde opført 1931 og 1973, lade
1931, maskinhus 1972 og foderhus 1973. Gården drives som alsidigt landbrug med en
kvægproduktion på 14 årskøer og 25 ungdyr af racen SDM, svineproduktionen er på 15
årssøer, der sælges ca. 75 smågrise og 225 slagtesvin årligt. Der er 2 traktorer, 1
mejetærsker, plansilo og plantørreri samt halmbaneanlæg. Maskinstation bruges til
hjemkørsel af roer og udkørsel af staldgødning.
HØJBJERVEJ 24, "NØRRE BREDAL", GUDUM, 7620 LEMVIG, tlf. 97-863414.
EJNAR BREDAHL KRISTENSEN, gårdejer, født den 11.-1.-1954, søn af Meta og Svend
Kristensen, gift den 5.-3.-1977 med Inge-Lise Knudsen, husmor, født den 30.-9.-1958,

datter af Gerda og Georg Knud
sen. Parret har børnene: Dennis,
født den 21.-12.-1977 og Kate,
født den 12.-4.-1980.
Ejnar B. Kristensen har været på
Lægård og Hammerum landbrugs
skoler. Han overtog gården den
20.-8.-1987 fra sin far, nuværen
de ejer er 6. generation på går
den.
Ejendomsskyld 880.000. Areal
35,5 ha., heraf tilkøbt 7,2 ha.,
der er 6 ha. skov og eng.
Stuehuset er opført 1962, kostald og svinestald 1959, lade 1910 og maskinhus 1965.
Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 29 årskøer og 35 ung
dyr af racen SDM, svineproduktionen er på 25 årssøer, der sælges ca. 450 smågrise og
50 slagtesvin årligt. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 4 kornsiloer og portionstørreri.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
HØJBJERGVEJ 28, "HAVSKOV",
GUDUM, 7620 LEMVIG, tlf. 97863010.
POUL GRYSBÆK, gårdejer, født
den 16.-8.-1930, søn af Martha
og Jens Grysbæk, gift den 12.-3.1955 med Lilly Margrethe Bæk,
husmor, født den 29.-10.-1929,
datter af Olga og Christian BækParret har børnene: Jens Christi
an, født den 15.-3.-1956, Carsten,
født den 11.-5.-1957 og Hans Jør
gen, født den 8.-4.-1961.
P.G. har været på Haslev Landbrugsskole. Han overtog gården den 20.-1.-1955 fra
Peder Storgaard Jakobsen.
Ejendomsskyld 3.000.000. Areal 70 ha., heraf 5 ha. skov.
Stuehuset er opført 1835 og restaureret senest i 1980, kostalden fra 1956 er ombygget
til svinestald i 1973, svinestalde opført 1970 og 1977, lade 1958, maskinhuse 1967 og
1986 og gylletank 1985. Gården drives med en svineproduktion på 120 årssøer, der
produceres ca. 1.800 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps,
ærter og rajgræs. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, gastæt silo, portionstørreri,
plantørreri, halmfyr, blandingsanlæg og fodringsanlæg i samtlige stalde samt vindmølle
fra 1983. På gården er 1 fast medhjælper og der bruges lidt maskinstation. Gården
drives sammen med "Øster Skodborg", Fabjergvej 240.

HØJBJERGVEJ 34, "HØJBJERG",
GUDUM, 7620 LEMVIG, tlf. 97863159.
CARSTEN JOHANNES GRYSBÆK,
gårdejer, født den 1 1.-5.-1957,
søn af Lilly og Poul Grysbæk,
gift den 21.-1.-1989 med Kirsten
Lyskjær Nissen, kontorassistent,
født den 22.-6.-1965, datter af
Ingrid og Kristian Nissen.
C.J.G. har været på Lægård og
Hammerum landbrugsskoler. Han
overtog gården den 15.-7.-1986
fra Laurits Højbjerg.
Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 48 ha., heraf 2 ha. skov og eng.
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ombygget 1970, lader opfør 1960 og maskinhus 1969. Gården drives med en svinepro
duktion på 75 årssøer, der sælges ca. 300 smågrise og 1.^00 smågrise årligt. Plante
produktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker,
portionstørreri, halmfyr, blandingsanlæg og fodringsanlæg.

HØJBJERGVEJ 45, "LILLE ØSTERGAARD", GUDUM, 7600 STRU
ER, tlf. 97-863183.
ARNE GAULSHØJ NIELSEN,
gårdejer, født den 8.-2.-1939, søn
af Sinne og Jens Gaulshøj Niel
sen, gift den 14.-8.-1972 med
Elin Madsen, rengøringsassistent,
født den 23.-6.-1945, datter af
Agnethe og Johannes Madsen.
Parret har børnene: Bjarne, født
den 24.-3.-1970 og Lisbeth, født
den 21.-3.-1977.
A.G.N. har været på Ry Højskole med landbrugsfag. Han overtog gården den 1.-6.1972 fra Johannes Olesen.
Ejendomsskyld 850.000. Areal 13 ha., der er forpagtet 2 ha.
Stuehuset er opført 1909 og restaureret 1982, kostald og lade opført 1909, kostald og
svinestald 1964 og maskinhus 1974. Gården drives med en kvægproduktion på 24 års
køer og 36 ungdyr af racen SDM. Svineproduktionen er på 5 årssøer, der sælges ca. 50
smågrise og 50 slagtesvin årligt. Der er 2 traktorer, tårnsilo og varm lufts tørreri.
Maskinsation bruges til høst.
HØJBJERGVEJ 48, "PLUND", GUDUM, 7600 STRUER, tlf. 97-863024.
JOHAN KALLESØE, gårdejer, født den 9.-12.-1921, søn af Marie og Jens Kallesøe,
gift den 2.-11.-1947 med Jenny Katrine Pedersen, husmor, født den 7.-6.-1922, datter
af Jenny Marie og Alfred Pedersen. Parret har børnene: Solvejg, født den 7.-9.-1948,
Erik, født den 10.-12.-1951, Jens Jørgen, født den 21.-1.-1954 og Anna Marie, født
den 11.-5.-1956.
J.K. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården den 12.-8.-1947 fra
Iver Olesen.
Ejendomsskyld 670.000. Areal 13 ha., heraf 2 ha. mose.
Stuehuset er opført 1909 og restaureret 1978, kostald, svinestald og maskinhus opført
1909 og lade 1923. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af
korn. Der er 1 traktor og portionstørreri. Maskinstation bruges til en del af mark
arbejdet.
HØJGÅRDVEJ 5, "ERTBJERG",
LOMBORG, 7620 LEMVIG, tlf.
97-889457.
ERIK ANDREASEN, gårdejer,
født den 21.-5.-1939, søn af Kir
stine og Laurids Andreasen, gift
den 11.-9.-1965 med Ingrid Hest
bæk, sygeplejerske, født den
21.-5.1942, datter af Karen Ma
rie og Mads Hestbæk. Parret har
børnene: Lene Kirstine, født den
20.11.-1966 og Steen Mads, født
den 27.-7.-1970.
E.A. har været på Bygholm Landbrugsskole, han er formand for Kontrolforeningen
Nordvest. Han overtog gården den 1.-10.-1964 fra Verner Adsersen.
Areal 39,5 ha., heraf tilkøbt 24,5 ha. Der er forpagtet 23,5 ha.
Stuehuset er opført 1914 og restaureret 1978, kostald opført 1957, ny kostald 1973 og
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1987, der er både indendørs og udendørs køresiloer. Gården drives med en kvægpro
duktion på 45 årskøer og 95 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder
er ærter og korn. Der er 3 traktorer, portionstørreri og plantørreri. På gården er 1
fodermester og maskinstation bruges til høst.

HØJLANDVEJ 6, "HØJLAND",
HOUE, 7620 LEMVIG, tlf. 97836063.
LEO HØJLAND NIELSEN, gård
ejer, født den 20.-6.-1930, søn af
Karoline og Cornelius Nielsen.
L.H.N. overtog gården den 1.-8.1970 fra sin far, nuværende ejer
er 3. generation på gården, som
kom i slægtens eje i 1890.
Ejendomsskyld 700.000. Areal 10
ha.
Stuehuset er opført 1929, svinestalden fra 1916 er ombygget i 1975 og laden er fra 1916. Gårdens produktion er på
60 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 1 traktor og
kornsilo, maskinstation bruges til høst.

HØJLUNDVEJ 3, "HØJLUND",
NØRRE NISSUM, 7620 LEMVIG.
VILLE BRUNSGAARD, gårdejer,
omtales under "Lille Borum", Borumvej 31.
V.B. overtog gården den 1.-10.1972 fra Aksel Rønn.
Ejendomsskyld 340.000. Areal
6,2 ha.
Stuehuset er opført 1935 og re
staureret 1973, kostald og lade
er opført 1935. Gården drives
sammen med "Lille Borum", Borumvej 31, Lemvig.
HØJRISVEJ 7, "VESTER KVISTGAARD", ROM, 7620 LEMVIG, tlf. 97-822324.
KARSTEN BORUP NØRGAARD, gårdejer, født den 15.-1.-1960, søn af Ingrid og Arne
Borup Nørgaard, gift den 10.-1.-1981 med Nina Kjærgaard, husmor, født den 2.-4.1959, datter af Gerda og Niels Kjærgaard Christensen. Parret har børnene: Kim, født
den 2.-7.-1981, Brian, født den 26.-7.-1984 og Michael, født den 14.-9.-1987.
K.B.N. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-8.-1984 fra
Christian Bech.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 44 ha.
Stuehuset er opført 1908 og restaureret 1986, svinestalden fra 1850 er ombygget og
tilbygget senest i 1961, fjerkræstald opført 1979, laden fra 1850 er ombygget i 1952
og maskinhuset er opført 1985. Gården drives med en pelsdyravl på 1.500 minktæver,
desuden er der en fjerkræproduktion på 80.000 slagtekyllinger. Planteproduktionens
salgsafgrøder er raps, ærter, byg og hvede. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plan
tørreri, halmfyr samt fodringsanlæg ved slagtekyllingerne. På gården er 1 fast med
hjælper og der bruges maskinstation til udkørsel af gødning.
HØJRISVEJ 9, "ØSTER KVISTGAARD", ROM, 7620 LEMVIG, tlf. 97-820927.
NIELS MOSE, gårdejer, født den 24.-4.-1941, søn af Vita og Christian Mose, gift den
17.-7.-1965 med Inger Raundahl, husmor, født den 8.-6.-1943, datter af Mette og
Anders Raundahl. Parret har børnene: Lene, født den 10.-1.-1967, Erik, født den
8.-1.-1969 og Lisbeth, født den 10.-8.-1972.
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Niels Mose overtog gården den
1.-8.-1965 fra sin svigerfar, som
købte den i 1941.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal
38 ha.
Stuehuset er opført 1848 og re
staureret senest i 1978, kostalde
opført 1947 og 1972, lade 1848,
maskinhus 1986 og gylletank
1989. Gården drives med en
kvægproduktion på 47 årskøer og
100 ungdyr af racen SDM. Der er
3 traktorer, 1 rørvandingsanlæg
og genvindingsanlæg for varme. Maskinstation bruges til høst.
HØJRISVEJ 17, "VESTERVANG", ROM, 7620 LEMVIG, tlf. 97-821131.
LEO BJERG, gårdejer, født den 6.-9.-1960, søn af Ester og Gustav Bjerg.
L.B. har været på Kongensgård Landbrugsskole. Han overtog gården den 31.-12.-1986
fra sin far, som købte den i 1971.
Ejendomsskyld 880.000. Areal 32 ha. og der er forpagtet 16 ha.
Stuehuset er opført 1935, kostalde 1935 og 1986, lade 1986 og maskinhus 1982. Gården
drives med en kvægproduktion på 44 årskøer og 70 ungdyr af racen SDM. Planteproduk
tionens salgsafgrøde er raps. Der er 2 traktorer, maskinstation bruges til høst.

HØJRISVEJ 18, "GRØNLUND",
ROM, 7620 LEMVIG, tlf. 97820940.
GUNNAR ANDERSEN, gårdejer,
født den 9.-8.-1922, søn af Ma
rie og Christian Andersen, gift
den 26.-11.-1949 med Mette Hedegaard, husmor, født den 20.-9.1924, datter af Johanne og Niels
Hedegaard. Parret har børnene:
Inger, født den 2.-11.-1950 og
Lis, født den 13.-10.-1953.
G.A. overtog gården den l.-ll.1949 fra sin mor, forældrene købte den i 1914.
Ejendomsskyld 690.000. Areal 16 ha.
Stuehuset er opført 1954, kostalde 1890 og 1964, svinestald 1964, lade 1890 og maskin
hus 1965. Gården drives med en svineproduktion på 10 årssøer, der produceres ca. 160
slagtesvin årligt. Der er 1 traktor, kornsilo og portionstørreri. Maskinstation bruges til
høst.

HØVSØREVEJ 41, "KØLHEDE",
BØVLING, 7650 BØVLINGBJERG,
tlf. 97-885551.
ERLING BECH POULSEN, gård
ejer, født den 14.-6.-1955, søn af
Stinne og Christian Bech Poul
sen, gift den 31.-7.-1982 med
Anna Marie Baastrup Andersen,
land- brugstekniker, født den
21.-5.- 1955, datter af Ellen og
Arne Andersen. Parret har bør
nene: Morten, født den 22.-4.1984, Malene, født den 2.-4.1987 og Majbrit, født den 23.-2.-1989.
A.M.B.A. har været på Bygholm Landbrugsskole.
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E.B.P. har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gården den 31.-3.-1981 fra
Ruth og Aksel Hansen.
Ejendomsskyld 3.200.000, det sidste byggeri er ikke medtaget. Areal 88 ha., heraf 6
ha. eng.
Stuehuset er opført 1864 og gennemrestaureret flere gange, den gamle svinestald er
ombygget til ungkvæg i 1983, samme år blev der opført sostald og gastæt silo, slag
tesvinstald opført 1986, sostald og ungsvinestald 1989, garage og værkstedsbygning
1930, lade 1924, gylletanke 1978 og 1985, maskinhus 1975 og den gastætte silo er
tilbygget i 1989. Gården drives med en svineproduktion på 450 årssøer, der sælges ca.
4.000 smågrise og 6.000 slagtesvin årligt. Desuden er der en ammekobesætning på 10
ammekøer, det er Limousinekrydsninger. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter
og raps. Der er 3 traktorer, andel i mejetærsker, markvandingsanlæg, 6 fodersiloer og
der bruges staldvarme til opvarmning af stuehuset. På gården er 2 fodermestre.

HØVSØREVEJ 45, "FJORDSIDE",
BØVLING, 7650 BØVLINGBJERG,
tlf. 97-885143.
VAGN KRISTENSEN, landmand,
født den 29.-10.-1937, søn af
Marie og Godtfred Kristensen,
gift den 2.-11.-1959 med Anna
Marie "Mie" Hedegaard, køkken
assistent, født den 15.-6.-1939,
datter af Lis og Aage Hedegaard.
Parret har børnene: Erling, født
den 15.-1.-1960, Jette, født den
21.-7.-1961, Gitte, født den 2.11.-1962, Bodil, født den 21.-7.-1965, Jan, født den 23.-12.-1967 og Henrik, født den
8.-8.-1978.
V.K. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården den 10.-2.-1960 fra
Marie og Alfred Lundgaard.
Ejendomsskyld 850.000. Areal 20,2 ha.
Stuehuset er opført 1974, kostalden er restaureret og tilbygget i 1967, svinestald
opført 1967, lade 1965, desuden er der 2 2-rækkers minkhaller. Gårdens minkbestand
er på 220 avlstæver samt hvalpe, desuden er der 5 ammekøer, 6 ungdyr og 1 slagtekaiv af racerne Limousine og SDM. En del af jorden er bortforpagtet. Der er 1 trak
tor, maskinstation bruges til høst.
KABBELVEJ 25, "SKOVGAARD",
NØRLEM, 7620 LEMVIG, tlf. 97820258.
HANS KALLESØE, gårdejer,
født den 14.-6.-1921, søn af Sig
ne og Lorentz Kallesøe.
H.K. har været på Gråsten Land
brugsskole. Han overtog gården
den 1.-7.-1965 fra sin far, som
købte den i 1918.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal
30 ha., heraf 3 ha. bakker og
skråninger.
Stuehuset er opført 1917, svinestald 1959, kostald og lade 1960, maskinhus 1955 og
garage 1981. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 500 stk. årligt. Plante
produktionens salgsafgrøder er raps og korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 2
kornsiloer, plantørreri og portionstørreri.
KATTENHØJVEJ 6, "ØSTER BOSSEN", MØBORG, 7660 BÆKMARKSBRO, tlf. 97881186.
NIELS CARL BRANDT KATTENHØJ, maskinstationsejer, født den 4.-12.-1960, søn af
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Karla og Niels Brandt Kattenhøj, gift den 23.-1.-1988 med Dagmar Møller Christen
sen, født den 17.-10.-1966, datter af Birthe og Heine Møller. Parret har børnene:
Daniel, født den 1.-6.-1983 og Ditte, født den 22.-5.-1988.
N.C.B.K. overtog gården den 24.-1.-1989 fra Kurt og Vera Sørensen.
Areal 1,7 ha., der er frasolgt 30 ha.
Stuehuset er restaureret flere gange, kostald opført 1920, svinestald 1979, maskinhus
1982, desuden er der en lade. Fra gården drives Nordenbjerg Maskinstation, den drives
af brødrene Ryan og Niels Carl Brandt Kattenhøj. Maskinstationen har 10 traktorer, 3
mejetærskere, gummiged, larvebåndgravemaskine, bigballepresser, 3 finsnittere, slag
suger, kalkspreder og alt i moderne landbrugsmaskiner. På gården er der halmfyr og
flisfyr. Der er 2 faste traktorførere på maskinstationen.
KATTENHØJVEJ 9, "TRONHJEM",
MØBORG, 7660 BÆKMARKSBRO,
tlf. 97-881097.
HERLUF MADSEN, gårdejer,
født den 14.-8.-1932, søn af Es
ther og Jens Madsen, gift den
14.-8.-1958 med Kirsten Kristen
sen, født den 9.-12.-1937, datter
af Emma og Skovgaard Kristen
sen. Parret har børnene: Joan,
født den 18.-1.1959, Jens Kristi
an, født den 9.10.-1961, Esther,
født den 6.-8.1964 og Emma, født den 31.-5.-1974.
H.M. har været domsmand ved Vestre Landsret, han er i bestyrelsen for Vestjysk Hus
mandforening. Han tog landbrugsuddannelse, medens han var soldat og overtog jorden i
august 1958, da det blev udstykket fra "Øster Bossen".
Ejendomsskyld 730.000. Areal 16 ha., heraf tilkøbt 3 ha. Der er forpagtet 5 ha.
Stuehuset er opført 1958 og gennemrestaureret 1974, kostalden fra 1958 er tilbygget
1972, der er yderligere tilbygget roehus og ungdyrstald i 1982, laden fra 1958 er
ombygget til ungdyr og foderhus i 1972, maskinhus og lade opført 1972 og 1981, der
er udendørs ensilagesilo. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion
på 20 årskøer, 20 ungdyr og 20 slagtekalve af racen RDM, svineproduktionen er på 3
årssøer, der produceres ca. 60 slagtesvin årligt. Der er 2 traktorer, tårnsilo og varm
lufts tørreri, stuehuset opvarmes med genvindingsanlæg. Maskinstation bruges til en
del af markarbejdet.
KATTENHØJVEJ 11, "KATTENHØJ", MØBORG, 7660 BÆKMARKSBRO, tlf. 97881286.
IVER WIUM PEDERSEN, gårdejer, født den 22.-8.-1928, søn af Kristiane og Johannes
Pedersen, gift den 6.-3.-1964 med Anne Marie Kaasgaard, hudspecialist, født den
11.-11.-1935, datter af Magdalene og Christen Bole Kaasgaard. Parret har børnene:
Yvonne, født den 11.-7.-1964, Anette, født den 20.-12.-1966, Reiner, født den
25.-6.-1968 og Ingelis, født den 21.-9.-1969.
I.W.P. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-5.-1962
fra sine forældre, som købte den i 1926. I 1967 blev der opdyrket 30 ha. hede og en
del mose blev afvandet.
Ejendomsskyld 2.700.000. Areal 83 ha., heraf tilkøbt 30 ha., der er 2 ha. plantage.
Stuehuset er opført 1976, kostalden fra 1954 er tilbygget i 1961, foderhal, ungdyrstald
og malkestald og lade er opført 1975, svinestald 1930, maskinhuset fra 1952 er til
bygget 1974, der er desuden foderhus og indendørs køresilo. Gården drives med en
kvægproduktion påp 57 årskøer, 60 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM, desuden er
der 5 heste. Planteproduktionens salgsafgrøder er græs til tørrecentral og korn. Der er
5 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en
del af markarbejdet.
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BAADSGAARD", MØBORG, 7660
BÆKMARKSBRO, tlf. 97-881287.
KRISTIAN BORUP JAKOBSEN,
gårdejer, født den 14.-2.-1934,
søn af Karen og Peder Borup
Pedersen, gift den 17.-5.-1962
med Nina Kirstine Rasmussen,
født den 9.-11.-1931, datter af
Andrea og Hans Rasmussen. Par
ret har børnene: Hans Peder,
født den 28.-3.-1963, Karen An
drea, født den 2.-1.-1965, Lene,
født den 5-.-2.-1968 og Jens Erik, født den 6.-9.-1973.
K.B.J. har været på Haslev Landbrugsskole. Han overtog gården den- 17.-8.-1961 fra
Kristian Kvolbæk Nielsen.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 40 ha., heraf tilkøbt 23 ha., der er 4 ha. skov.
Stuehuset er opført 1955, restaureret og tilbygget i 1975, kostalden fra 1929 er
tilbygget 1966, svinestald opført 1965, lader 1962, 1972 og 1979, gylletank og uden
dørs køresilo 1988, desuden er der et maskinhus. Gården drives med en kvægproduk
tion på 35 årskøer, 45 ungdyr og 20 slagtekalve af blandet race, desuden er der en
slagtesvineproduktion på 450 stk. årligt. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 mark
vandingsanlæg, tårnsilo, 1 rendegraver, varm lufts tørreri og stuehuset opvarmes med
staldvarmen.
KATTENHØJVEJ 23, "MELLEM
ØSTERBYHUS", MØBORG,
"DONSK", 7660 BÆKMARKSBRO,
tlf. 97- 881309.
VILLY og ERLING EJGILD PE
DERSEN, gårdejere, sønner af
Kristine og Jens F. Pedersen.
V.P. er født den 24.-3.-1945 og
E.E.P. den 5.-3.-949.
Brødrene overtog gården den 29.10.-1979 fra sine forældre. Går
den har været i slægtens eje fra
omkring 1900.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 16,4 ha., heraf tilkøbt 8 ha. Desuden er der forpagtet
26 ha.
Stuehuset er opført omkring 1920, restaureret og tilbygget 1958, gammel kostald fra
1820 er tilbygget omkring 1925, ny kostald, roehus, lade og gylletank er opført 1985,
laden fra 1920 er tilbygget 1953, desuden er der hønsehus. Gården drives med en
kvægproduktion på 40 årskøer, 48 ungdyr og 20 slagtekalve af racen RDM, desuden
produceres ca. 40 slagtesvin årligt. Der er 3 traktorer, maskinstation bruges til en del
af markarbejdet.

KIKKENBORGVEJ 24, "YDER
STRÆDE". SKALSTRUP, 7570
VEMB, tlf. 97-884242.
ELISABETH HENRIKSEN, gårde
jer og køkkenassistent, født den
16.5.-1957, datter af Emma og
Alfred Henriksen, gift den 21.-5.1977 med Olav Lisby, revisor,
født den 11.-3.-1954, søn af Gun
hild og Karl Lisby. Parret har
børnene: Rikke, født den 2.-4.1977, Mette, født den 5.-5.-1980
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og Karl Nikolai, født den 28.-5.-1988.
E.H. overtog gården den 1.-3.-1989 fra Gerd Laurenz.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 35,5 ha., heraf 7 ha. skov.
Stuehuset er opført 1976, det gamle stuehus er fra 1888, svinestald, lade og maskinhus
samt gylletank er opført 1976, svinestalden fra 1979 er ombygget til kyllinger i 1989
og desuden er der 2 fodersiloer. Der produceres ca. 65.000 kyllinger årligt. Plantepr
oduktionens salgsafgrøder er korn. Der er 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg, maskinsta
tion bruges til en del af markarbejdet.
KIKKENBORGVEJ 44, "ØSTER
REMME", SKALSTRUP, 7570
VEMB, tlf. 97-884101.
CHRISTIAN ROAR NIELSEN, hus
mand, født den 12.-8.-1930, søn
af Laura og Marinus Nielsen, gift
den 11.-5.-1954 med Asta Juul
Christensen, dagplejemor, født
den 3.-11.-1933, datter af Anna
og Arnius Juul Christensen. Par
ret har børnene: Mogens, født
den 4.5.-1956, Elin, født den

15.-12.-1958 og Birthe, født den 6.-11.-1963.
C.R.N. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården i september
1977 fra Svend Aage Niesen.
Ejendomsskyld 760.000. Areal 21,2 ha., heraf 1 ha. skov.
Stuehuset er opført 1911 og gennemrestaureret 1979, hvor der også blev bygget svine
stald og lade. Gården drives med en besætning på 2 årssøer, der produceres ca. 40
slagtesvin årligt, desuden er der 12 moderfår med lam og 1 hest. Planteproduktionens
salgsafgrøder er ærter, raps og korn. Der er 1 markvandingsanlæg, (alle maskinerne er
til heste), tårnsilo og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
KIKKENBORGVEJ 45, "LYKKENS
HOLM", SKALSTRUP, 7570 VEMB,
tlf. 97-884210.
MOGENS JUUL NIELSEN, gård
ejer, født den 4.-5.-1956, søn af
Asta og Roar Nielsen, gift den
4.-8.-1979 med Evy Bransholm
Øgendahl, født den 3.-11.-1959,
datter af Jenny Marie og Kri
stianØgendahl. Parret har bør
nene: Louise, fødtden 25.-10.1981, Daniel,født den
18.-2.1984, Laura,født den 10.-8.1985 og Miriam, født den 15.-2.-1989.
M.J.N. har været på Borris og Hammerum landbrugsskoler, han er formand for MøborgFlynder-Nees Kontrolforening. Han overtog gården den 1.-7.-1979 fra sin far, nuvæ
rende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1913.
Gården blev dengang opført af den nuværende ejers bedstefar.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 20,9 ha., der er forpagtet 10,5 ha.
Stuehuset er opført 1913 og gennemrestaureret sidst i 1988, kostalden fra 1913 er
udvidet senest i 1974, lade opført 1974, maskinhus 1968, foderhus 1972 og gylletank
1987. Gården drives med en kvægproduktion på 40 årskøer, 30 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM, desuden er der en ammekobesætning på 3 ammekøer, 2 ungdyr og
6 slagtekalve af racerne SDM og Limousine. Der er 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg
og der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset. Maskinstation bruges til en
del af markarbejdet.
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KIKKENBORGVEJ 46, "VESTER
RIMME", SKALSTRUP, 7570
VEMB, tlf. 97-884007.
KIRSTEN HAUGAARD, gårdejer
og kirketjener, født den 9.-7.1928, datter af Jane og Kristian
Kristensen, gift den 24.-5.-1951
med Andry Haugaard, gårdejer,
født den 21.-8.-1916, søn af Ma
rie og Salmon Haugaard. Parret
har børnene: Carsten, født den
5.-3.-1952, Bjarne, født den 8.6.-1954, Gerner, født den 30.-5.1959 og Erna, født den 5.-5.-1963.
A.H. døde den 26.-2.-1978. Han overtog gården den 1.-4.-1951 fra sin far, nuværende
ejer er 4. generation på gården. Sønnen Carsten er bestyrer for moderen, han bor
sammen med Yrsa Jensen, født den 5.-1.-1953, datter af Dagny og Martin Jensen.
Parret har børnene: Martin, født den 8.-10.-1984, Charlotte, født den 28.-5.-1986 og
Malene, født den 20.-5.-1988.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 56,4 ha., der er forpagtet 25 ha.
Stuehuset er opført 1924, kostalden er udvidet og tilbygget flere gange, ungdyrstald
opført 1974, svinestald og gylletank 1980, laden er udvidet flere gange og maskinhuset
er fra 1959. Gården drives med en kvægproduktion på 45 årskøer, 60 ungdyr og 40
slagtekalve af racen SDM, desuden er der en slagtesvineproduktion på 1.600 stk. år
ligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der er 4 traktorer, 1 mark
vandingsanlæg, tårnsilo, varm lufts tørreri samt automatisk fodring i svinestalden. På
gården er 1 skoledreng til hjælp og der bruges maskinstation til markarbejdet.

KIKKENBORGVEJ 50, "SØTOFT",
SKALSTRUP, 7570 VEMB, tlf.
97-884102.
FREDE FREDERIKSEN, gårdejer,
født den 14.-4.-1957, søn af Mar
tha og Hermann Frederiksen,
gift den 31.-8.-1985 med Inge
Vejsgaard Christensen, ekspedient,
født den 1.-1.-1957, datter af
Alice og Niels Christensen. Par
ret har børnene: Susanne, født
den 25.-3.-1985 og Marianne,
født den 24.-11.-1986.
F.F. har været på Lægård Landbrugsskole 2 gange, han er i bestyrelsen for Vestjysk
Kredsforening i Lemvig. Han overtog gården den 1.-6.-1979 fra sin mor, forældrene
købte den i 1933.
Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 35 ha., heraf tilkøbt 14 ha., der er beplantet 2 ha.
Desuden er der forpagtet 25 ha.
Stuehuset er opført 1900, restaureret og tilbygget efter en brand i 1925, kostalden er
tilbygget i 1961 og ombygget til svinestald i 1979, dette år blev der også bygget ny
kostald, lade opført 1971, maskinhus 1961 og køresilo 1983. Gården drives med en
kvægproduktion på 42 årskøer, 33 ungdyr og 21 slagtekalve af blandet race, desuden
er der en slagtesvineproduktion på 300 stk. årligt samt 10 får. Planteproduktionens
salgsafgrøder er ærter, raps, byg, hvede, rug og porrer. Der er 2 traktorer og 1 mark
vandingsanlæg. På gården er 1 skoledreng til hjælp og der bruges maskinstation til en
del af markarbejdet.
KIRKEBYVEJ 1, "OVER KIRKEBY", HOUE, 7620 LEMVIG, tlf. 97-836534.
JØRGEN SKOVGAARD, gårdejer, født den 22.-9.-1957, søn af Marie og Bent Skovgaard.
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Jørgen Skovgaard har været på
Bygholm og Lægård landbrugssko
ler, han er næstformand i Landbo
ungdom. Han overtog gården den
1.-5.-1980 fra Svend Lind.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal
41 ha., heraf tilkøbt 18 ha. Des
uden er der forpagtet 133 ha.
Stuehuset er opført 1908, svinestald ca. 1900, desuden er der
maskinhal og kornlager fra 1986.
Gården drives udelukkende med
planteproduktion bestående af
raps, ærter, rajgræs, hundegræs, hvidkløver, byg og hvede. Der er 4 traktorer, 1 meje
tærsker, 1 skårlægger, plantørreri og mobiltørreri. På gården er 1 deltids medhjælper
ansat.

KIRKENSGÅRDVEJ 45, "KIRKENSGAARD", VANDBORG, 7620
LEMVIG, tlf. 97-836276.
BENT RASMUS HØGEDAL, gård
ejer, født den 27.-8.-1947, søn
af Helga og Kristian Høgedal,
gift den 7.-6.-1972 med Inga Lorentsen Nielsen, sygeplejerske,
født den 27.-4.-1949, datter af
Mika og Thorvald Nielsen. Par
ret har børnene: Lisbeth, født
den 29.-5.-1973 og Anne-Mette,
født den 1.-1.-1977.
B.R.H. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården den 16.-5.-1972 fra
Kristian Bork Nielsen.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 26,2 ha.
Stuehuset er opført 1880 og restaureret senest i 1989, svinestalde opført 1961 og
1987, laden fra 1880 er ombygget i 1988, maskinhus opført 1979 og gylletank 1987.
Gården drives med en svineproduktion på 70 årssøer, der produceres ca. 1.400 slagte
svin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter, hvede og byg. Der er 2
traktorer, 1 mejetærsker, gastæt silo, plansilo, varm lufts tørreri, halmfyr og fodrings
anlæg. Maskinstation bruges til gødningsudkørsel.
KJELDBJERGVEJ 23, "FJALTRING
PRÆSTEGÅRD", FJALTRING,
7620 LEMVIG, tlf. 97-887047.
BENT LILLELUND OVESEN, for
pagter, født den 25.-7.-1927, søn
af Elna og Søren Lillelund Ove
sen, gift den 14.-9.-1951 med In
geborg Kirkeby, husmor, født den
9.-4.-1930, datter af Sofie og
Magnus Kirkeby. Parret har bør
nene: Tage, født den 24.-3.-1955,
Ole, født den 28.-9.-1957 og Le
ne, født den 14.-10.-1959.
B.L.O. har været på Rødding Højskole med landbrugsfag. Han overtog forpagtningen
den 1.-4.-1951 fra sin far.
Ejendomsskyld 680.000. Areal 19,5 ha., heraf 3,5 ha. eng.
Stuehuset er opført 1924 og restaureret 1979, kostald opført 1889 og lade 1909.
Gården drives med en kvægproduktion på 20 årskøer og 36 ungdyr af racen SDM,
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maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

KJELDERVEJ 6, "SØNDER KJELDER", LOMBORG, 7620 LEMVIG,
tlf. 97-889214.
PEDER MAARUPGAARD, gårdejer,
født den 14.-9.-1923, søn af Ani
ne og Christian Maarupgaard, bor
sammen med Vita Irene Ander
sen, husbestyrerinde, født den
25.-12.-1934, datter af Karla og
Kristian Andersen.
P.M. har været på Borris Landbugssskole. Han overtog gården
den 1.-1.-1959 fra sine forældre,
nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1881.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 59 ha.
Stuehuset er opført 1946, kostald 1961, svinestald 1923, laden fra 1936 er udvidet
1959, maskinhuse er opført 1949 og 1969. Gården drives som alsidigt landbrug med en
kvægproduktion på 20 årskøer, 20 ungdyr og 40 slagtekalve af racen SDM. Svineproduk
tionen er på 25 årssøer, der produceres ca. 300 slagtesvin årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøder er ærter og raps. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, markvandingsanlæg,
tårnsilo og varm lufts tørreri. På gården er 1 fodermester og der bruges maskinstation
til en del af markarbejdet.

KJÆRSGÅRDVEJ 17, "NØRRE KJÆRSGAARD", FJALTRING, 7620 LEMVIG, tlf. 97887031.
KRISTEN RUBY, gårdejer, født den 30.-5.-1943, søn af Marie og Peder Ruby.
K.R. har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-10.-1977 fra
sin far, som købte den i 1931.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 48 ha., heraf tilkøbt 12,5 ha., der er forpagtet 4 ha.
Stuehuset er opført 1913 og restaureret 1954, svinestald opført 1936, kostald 1978,
maskinhus og gastæt silo 1979, lade 1981 og gylletank 1974. Gården drives med en
kvægproduktion på 45 årskøer og 80 ungdyr af racerne RDM og SDM, desuden produ
ceres ca. 300 slagtesvin årligt. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og gastæt kornsilo.
Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
KJÆRSGÅRDVEJ 19, "SØNDER KJÆRSGAARD", FJALTRING, 7620 LEMVIG, tlf. 97887083.
ORLA PEDERSEN, gårdejer, født den 30.-6.-1932, søn af Sara Kirstine og Anders
Pedersen, gift den 30.-7.-1960 med Annelise Ruby, husmor, født den 3.-2.-1939, datter
af Marie og Peder Ruby. Parret har børnene: Erik, født den 30.-9.-1964 og Kirsten
Marie, født den 26.-3.-1967.
O.P. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården den 15.-5.-1960 fra
Viktor Kirkeby.
Areal 34 ha., heraf tilkøbt 25 ha., Der er forpagtet 14 ha.
Stuehuset er opført 1881, restuareret og tilbygget 1976, kostalde opført 1965 og 1978,
lade 1973 og 1978, maskinhus 1963, gylletank 1980, desuden er der udendørs køresiloer. Gården drives med en kvægproduktion på 50 årskøer, 75 ungdyr og 100 slagte
kalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og fremavls
korn. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, rørvandingsanlæg, plantørreri og portionstør
reri samt 3 kornsiloer. På gården er 1 fast medhjælper og der bruges maskinstation til
finsnitning og roekørsel. Gården drives sammen med "Nørby", Fjaltringbyvej 51.
KLOSTERHEDEVEJ 36, "HØJGAARD", GUDUM, 7620 LEMVIG, tlf. 97-863115.
CHRISTIAN FUTTRUP SØRENSEN, gårdejer, født den 18.-6.-1940, søn af Johanne og
Søren Sørensen, gift den 22.-11.-1964 med Ester Nørby, produktionsleder, født den
15.-3.-1941, datter af Katharine og Harry Nørby. Parret har børnene: Søren Chr., født
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den 23.-4.-1980.
Christian F. Sørensen har været
på Hammerum Landbrugsskole,
han er medlem af Lemvig Byråd
og medlem af Ligningskommissio
nen. Han overtog gården den 1.5.-1964 fra sin far. Gården har
været i slægtens eje siden 1850,
den nuværende ejer er 4. genera
tion.
Ejendomsskyld 1.650.000. Areal
17,9 ha.
Stuehuset er opført 1982, svinestalde 1965, 1974 og 1984, laden fra 1890 er tilbygget
1930, maskinhus opført 1976 og gylletank 1984. Gården drives med en svineproduktion
på 70 årssøer, der produceres ca. 1.500 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsaf
grøder er raps, ærter og rajgræs. Der er 2 traktorer, 2 kornsiloer, plantørreri og
portionstørreri, halmfyr, blandingsanlæg og fodringsanlæg i 2 stalde. Maskinstation
bruges til høst.

KLOSTERHEDEVEJ 40, "MELDGAARD", GUDUM, 7620 LEM
VIG, tlf. 97-863356.
LEIF VOLDER ØSTERBY, gård
ejer, født den 5.-6.-1959, søn af
Betty og Peder Østerby, gift den
28.-11.-1981 med Gitte Juul Jen
sen, husmor, født den 27.-1.-1961,
datter af Mette og Sigvald Jen
sen. Parret har datteren Louise,
født den 11.-8.-1985.
L.V.Ø. har været på Kongensgård
og Hammerum landbrugsskoler.
Han overtog gården den 1.-6.-1985 fra sin svigerfar, som købte den i 1952, da den
blev oprettet som statshusmandsbrug med ca. 14,5 ha. til. Gården drives i dag som I/S
sammen med svigerforældrene Mette og Sigvald Jensen.
Ejendomsskyld 2.750.000. Areal 75 ha., heraf tilkøbt ialt 60 ha. Der er forpagtet 20
ha.
Stuehuset er opført 1952, restaureret og tilbygget i 1976, kostalde opført 1952, 1967
og 1969, svinestalde 1970, 1975 og 1979, lader 1967 og 1987, maskinhus 1980 og
gylletank 1985. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 60
årskøer og 90 ungdyr af racen SDM, svineproduktionen er på 65 årssøer, der produ
ceres ca. 1.200 slagtesvin årligt. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandings
maskine, portionstørreri og 2 kornsiloer. Maskinstation bruges til ensilering.

KLOSTERHEDEVEJ 41, "SERUPGAARD", GUDUM, 7620 LEMVIG, tlf. 97-863386.
KNUD JENSEN, gårdejer, født den 25.-1.-1942, søn af Kamma og Robert Jensen, gift
den 15.-6.-1963 med Johanne Jensen, kontorassistent, født den 24.-12.-1939, datter af
Anna og Jørgen Jensen. Parret har børnene: Lone, født den 17.-12.-1963, Gitte, født
den 29.-5.-1966, Jeppe, født den 6.-11.-1973 og Rikke, født den 22.-7.-1978.
K.J. er ejendomsmægler og driver selvstændig virksomhed i Struer. Han overtog går
den den 1.-5.-1977 fra Kristian Hvidbjerg.
Ejendomsskyld 870.000. Areal 18,3 ha.
Stuehuset er opført 1933 og restaureret 1977, kostald, svinestald og lade er opført
1933 og maskinhus 1980. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående
af korn og ærter. Der er 1 traktor og halmfyr. Maskinstation bruges til høst.
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SKOV", GUDUM, 7620 LEMVIG,
tlf. 97-863390.
PETER KRISTIAN NIELSEN,
gårdejer, født den 22.-2.-1944,
søn af Astrid og Vilhelm Nielsen.
P.K.N. overtog gården den l.-l.1975 fra sin far, som købte den i
1951.
Ejendomsskyld 1.327.000. Areal
14,8 ha., der er forpagtet 12 ha.
Stuehuset er opført 1950, kostald
er ligeledes fra 1950, ny kostald
og foderhus bygget 1978, lade og maskinhus 1984. Gården drives med en kvægproduk
tion på 50 årskøer og 85 ungdyr af blandet race, desuden er der en ammekobesætning
på 5 ammekøer og 10 ungdyr af racen Dansk Blåhvidkvæg. Der er 2 traktorer og 1
vandingsmaskine. På gården er 1 deltids ansat og 1 skoledreng til hjælp, desuden
bruges maskinstation til bl.a. finsnitning.
KLOSTERMØLLEVEJ 2-4, "KLO
STERMØLLE", GUDUM, 7620
LEMVIG, tlf. 97-863271.
KRISTEN TOUBORG JENSEN,
gårdejer, født den 23.-11.-1943,
søn af Petrea og Laurits Touborg Jensen, gift den 5.-7.-1968
med Anna Marie Thomsen, født
den 21..-1.-1942, datter af Inge
og Jørgen Thomsen. Parret har
børnene: Thomas, født den 21.-2.1969, Karen, født den 19.-4.-1972
og Mette, født den 15.-12.-1973.
K.T.J. er medlem af Statens Jordlovsudvalg, han er kommissionsformand i Ringkøbing
Amt og medlem af Lemvig Byråd. Han overtog gården den 1.-1.-1968 fra sin far,
nuværende ejer er 6. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1756.
Til gården hører en vandmølle, som har været i drift fra ca. 1412 til 1953, hvor drif
ten stoppede.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 39 ha., heraf 10 ha. beplantning.
Stuehuset er opført 1856, stadig bevaret med stråtag, aftægtsbolingen er opført 1875,
stalde 1818, 1968, 1975 og 1979, lade og maskinhus 1976. Gården drives med en svine
produktion på 120 søer, der sælges ca. 2.400 smågrise årligt, desuden er der 12 amme
køer + opdræt, der er desuden en ørredproduktion på 200.000 stk. årligt. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er raps, ærter og korn. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker,
gastæt silo, blandeanlæg. På gården er 1 fodermester og 1 fast medhjælper.

KLOSTERVEJ 19, "NYGAARD",
HYGUM, 7620 LEMVIG, tlf. 97836111.
CHRISTIAN NYGAARD ANDER
SEN, gårdejer, født den 24.-3.1931, søn af Marie og Anders
Levi Andersen, gift den 20.-7.1961 med Rigmor Wang Hansen,
husmor, født den 31.-7.-1934, dat
ter af Johanne Wang og Charles
Hansen. Parret har børnene: Le
ne, født den 14.-7.-1962, Jette,
født den 27.-7.-1966, Marianne,
født den 3.-2.-1969 og Kirsten, født den 2.-7.-1972.
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C.N.A. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-6.-1961 fra
sin far, nuværende ejer er 17. generation på gården, som har været i slægtens eje
siden 1645.
Ejendomsskyld 3.050.000. Areal 105 ha., heraf tilkøbt 46 ha.
Stuehuset er opført 1902 og restaureret 1982, svinestalde opført 1952, 1961 og 1970,
lader 1952 og 1974, maskinhus 1972 og gylletank 1984. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 3.000 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter,
raps, korn og græs til græspillefabrik. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plantørreri,
plansilo, blandeanlæg, fodringanlæg og varme genvindingsanlæg. På gården er 1 fast
medhjælper.
KLOSTERVEJ 22, "HYGUM PRÆSTEGÅRD", HYGUM, 7620 LEMVIG, tlf. 97-836448.
ARNE JAKOBSEN NØRREMARK, forpagter, født den 13.-4.-1940, søn af Hanne og
Aksel Kr. Jensen Nørremark, gift den 19.-2.-1966 med Sonja Søndergaard, teknisk
assistent, født den 4.-3.-1943, datter af Margrethe og Harald Søndergaard. Parret har
børnene: Keld, født den 11.-5.-1967, Michael, født den 17.-5.-1970 og Torben, født den
6.-9.-1977.
A.J.N. har været på Dalum Landbrugsskole. Han er ansat ved Lemvigegnens Vikar
ordning. Han overtog forpagtningen den 1.-3.-1983 fra Steen Birch.
Ejendomsskyld 970.000. Areal 25 ha.
Stuehuset er opført 1891 og restaureret 1960, kostald opført 1952, svinestald 1902 og
lade 1898. Gården drives med en ammekobesætning på 14 ammekøer og 14 ungdyr af
racen Limousine. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og korn. Der er 2
traktorer og plantørreri. Maskinstation bruges til høst.

KLOSTERVEJ 32, "NØRBYSMINDE", HYGUM, 7620 LEMVIG, tlf. 97-836450.
THORKILD HOUE ANDERSEN, gårdejer, født den 13.-11.-1943, søn af Julie og Hans
Søgaard Andersen, gift den 6.-8.-1966 med Inge Marie Juhl, landssekretær for D.M.S.,
født den 16.-8.-1945, datter af Karen og Svend Erik Juhl. Parret har børnene: Solveig,
født den 20.-9.-1968, Berit, født den 27.-5.-1970 og Lars, født den 2.-7.-1974.
T.H.A. er uddannet agronom og ansat på Kongensgård Landbrugsskole. Han overtog
gården den 1.-1.-1979 fra sin far, som købte den i 1939.
Ejendomsskyld 700.000. Areal 33 ha.
Stuehuset er opført 1912 og restaureret 1980, alle avlsbygningerne, bestående af
kostald, svinestald, lade og maskinhus, er opført 1949. Gården drives udelukkende med
planteproduktion bestående af raps, ærter og korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker,
portionstørreri og halmfyr.

KLOSTERVEJ 34, "GRUMMESGAARD", HYGUM, 7620 LEM
VIG, tlf. 97-836160.
OVE JENSEN, gårdejer, født den
12.-3.-1946, søn af Stinne og Jo
hannes Jensen, gift den 14.-1.1974 med Estrid Trillingsgaard,
teknisk assistent, født den 12.1.-1951, datter af Mary og Aage
Trillingsgaard. Parret har datte
ren Lone, født den 15.-4.-1976.
O.J. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han over
tog gården den 4.-1.-1974 fra sin far, nuværende ejer er 4. generation på gården, som
har været i slægtens eje siden 1900.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 13,3 ha. og der er forpagtet 5 haStuehuset er opført 1962, kostald ligeledes 1962, svinestald 1973, lade 1910 og maskin
hus 1976. Gården drives med en svineproduktion på 35 årssøer, der produceres ca. 750
slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og kartofler. Der er 2
traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, kartoffellægger, kartoffeloptager og
gastæt kornsilo. Gården drives sammen med "Lille Nygaard", Ellemosevej 27, Lemvig.
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tlf. 97-836312.
KNUD ERIK ELKJÆR OFFER
SEN, gårdejer, født den 8.-7.1943, søn af Alma og Niels Of
fersen.
K.E.E.O. overtog gården den 1.10.-1969 fra Kristian Foged An
dersen Kloster. Gården var fra
1683 ryttergård, den havde tid
ligere tilhørt Vestervig Kloster,
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 43,3 ha., heraf tilkøbt 2,5 ha., der er 3 ha. eng.
Stuehuset er opført 1958, kostalde opført 1900 og 1979, lade 1979, maskinhus 1974 og
gylletank 1986, der er 2 udendørs køresiloer. Gården drives med en kvægproduktion på
26 årskøer, 30 ungdyr og 40 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrø
der er raps og ærter. Der er 2 traktorer, plantørreri og plansilo. Maskinstation bruges
til høst.

KNAKKERVEJ 14, "LILLE KUBSTRUP", VANDBORG, 7620 LEMVIG, tlf. 97-895071.
ASBJØRN LUND, gårdejer, født den 28.-11.-1945, søn af Anna og Vagn Lund, gift den
13.-8.-1983 med Hanne Østergaard Jensen, butiksassistent, født den 7.-11.-1960,
datter af Vita og Tage Østergaard Jensen.
A.L. har været på Gråsten og Lægård landbrugsskoler. Han overtog gården den 1.-5.1975 fra sin far, som købte den i 1945.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 27,6 ha. og der er forpagtet 20 ha.
Stuehuset er opført 1889, kostald, lade og maskinhus 1952, svinestald 1889, foderhus
og gylletank 1978, desuden er der 2 indendørs køresiloer. Gården drives med en kvæg
produktion på 40 årskøer og 70 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsaf
grøder er raps og ærter. Der er 2 traktorer, maskinstation bruges til høst.
KNAKKERVEJ 33, "SØNDERGAARD", VANDBORG, 7620
LEMVIG, tlf. 97-889481.
NIELS JØRGEN NIELSEN, gård
ejer, født den 5.-9.-1958, søn af
Hanne og Svend Nielsen, gift
den 19.-10.-1985 med Mie Vad
Nielsen, husmor, født den 13.12.-1960, datter af Anna og An
ders Vad Jensen. Parret har bør
nene: Benny, født den 3.-9.-1986
og Brian, født den 22.-9.-1989.
N.J.N. arbejder som foderme
ster på "Knudsgaard", han har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog
gården den 1.-8.-1987 fra Kristian Bjerg.
Ejendomsskyld 600.000. Areal 11,8 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1938 og restaureret 1980, avlsbygningerne består af kostald,
svinestald og lade, som alle er bygget i 1938. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 185 stk. årligt.

KNUDSGÄRDVEJ 8, "KNUDSGAARD", DYBE, 7620 LEMVIG, tlf. 97-895011.
GUNNER LUND PEDERSEN, gårdejer, født den 19.-10.-1943, søn af Ragnhild og Niels
Pedersen, gift den 7.-8.-1976 med Tove Sørensen, kontorassistent, født den 16.-10.1946, datter af Gerda og Frederik Sørensen. Parret har børnene: Henning, født den
7.-10.-1967 og Trine, født den 1.-5.-1978.
G.L.P. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-7.-1975 fra
sin far, som købte den i 1946.
Ejendomsskyld 3.100.000. Areal 73,4 ha., heraf tilkøbt 29 ha. Der er forpagtet 37 ha.

-141Stuehuset er opført 1975, fodermesterboligen 1935, kostald 1974, ny løsdriftkostald
1978, svinestalden fra 1955 er ombygget til kvæg i 1978, hvor der også blev bygget
foderhus, lade opført 1924, maskinhus 1980 og gylletank 1986, der er 2 indendørs
køresiloer. Gården drives med en kvægproduktion på 85 årskøer og 125 ungdyr af
racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og hvede. Der er 5
traktorer, 1 rundballepresser, gastæt silo, automatisk kraftfoderanlæg ved malkekøer
ne i løsdriftstalden. På gården er 1 fodermester og der bruges maskinstation til
markarbejdet.
KNUDSGÅRDVEJ 9, "VESTERGAARD", DYBE, 7620 LEMVIG, tlf. 97-895031.
BENT SKAFSGAARD, husmand, født den 6.-12.-1933, søn af Sofie og Niels Skafsgaard, gift den 8.-9.-1957 med Ellen Margrethe Pedersen, husmor, født den 3.-11.1934, datter af Else og Henning Pedersen. Parret har børnene: Inga, født den 21.-9.1958, Jørgen, født den 6.-5.-1961 og Tinna, født den 27.-8.-1968.
B.S. overtog gården den 1.-4.-1958 fra Karl Mogensen, den er udstykket fra "Knudsgaard" i Dybe.
Ejendomsskyld 580.000. Areal 8,3 ha.
Stuehuset er opført 1940, kostalden fra 1940 er tilbygget i 1971, svinestald opført
1940, maskinhus 1956 og lade 1976. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægprdouktion på 9 årskøer og 18 ungdyr af racen RDM, svineproduktionen er på 14 års
søer. Der er 1 traktor, maskinstation bruges til høst.

KNUDSGÅRDVEJ 15, "ELVERHØJ", DYBE, 7620 LEMVIG, tlf. 97-895064.
KRISTIAN LISBYGD, landmand, født den 13.-6.-1936, søn af Elisabeth og Niels Lis
bygd, gift den 31.-5.-1958 med Inge Birthe Jørgensen, født den 6.-4.-1939, datter af
Edith og Kaj Vidar Jørgensen. Parret har børnene: Jette Kristine, født den
22.-4.-1959, Michael, født den 20.-9.-1962 og Maibrit, født den 16.-5.-1964.
I.B.L. døde den 5.-1.-1986.
K.L. har været på Danebod Højskole med landbrugsfag, han er formand for Vestjysk
Husmandskredsforening og har været vurderingsmand for Byggeriets Realkreditfond.
Han overtog gården den 19.-1.-1959 fra Mads Kjær.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 26,8 ha., heraf tilkøbt 20 ha., der er ca. 2,5 ha. eng.
Stuehuset er opført 1904 og restaureret senest i 1978, kostalde opført 1976 og 1978,
svinestald 1972, gylletank 1976, lade og maskinhus 1978. Gården drives med en kvæg
produktion på 32 årskøer og 55 ungdyr af racen Jersey, det er en stambesætning, som
udstilles på dyrskuer, og der er en slagtesvineproduktion på 250 stk. årligt. Der er 2
traktorer, maskinstation bruges til høst.
KNUDSGÅRDVEJ 18, "STORE FLANSMOSE", DYBE, 7620 LEMVIG, tlf. 97-895007.
JØRGEN STAMPHØJ, gårdejer, søn af Ragna og Peder Bay Stamphøj, gift med Ane
Pedersen.
J.S. overtog gården i 1952 fra sin far, nuværende ejer er 4. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.550.000. Areal 38 ha., heraf 6 ha. eng og mose.
Stuehuset er opført 1901, kostald 1901 og de øvrige avlsbygninger er genopført i 1946.
Gårdens besætning er en ammekobesætning på 14 køer og 14 ungdyr af blandet race.
Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og græs til tørrecentralen. Der er 2 trak
torer og portionstørreri. Maskinstation bruges til det meste af markarbejdet.
KOBBERHOLMVEJ 3, "NØRRE KJÆR", TØRRING, 7620 LEMVIG, tlf. 97-836211.
STEEN BIRCH, gårdejer, født den 28.-5.-1954, søn af Ninna og Christian Birch, gift
den 21.-4.-1984 med Tove Kristensen, køkkenleder, født den 15.-3.-1959, datter af
Karen og Kristian Kristensen. Parret har børnene: Brian, født den 21.-10.-1983 og
Leif, født den 25.-2.-1985.
S.B. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-8.-1982 fra
Hans Birch.
Ejendomsskyld 1.650.000. Areal 29,6 ha., heraf tilkøbt 14 ha. Der er forpagtet 13 ha.
Stuehuset er opført 1890 og restaureret 1973, kostald, lade og gylletank opført 1979,
maskinhus 1965 og foderhus 1982, der er 3 indendørs køresiloer. Gården drives med en
kvægproduktion på 41 årskøer og 80 ungdyr af racerne SDM og Jersey. Planteproduk-
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halmfyr. Maskinstation bruges til høst.
KOKHOLMVEJ 3, "SØNDER KOKHOLM", TØRRING, 7620 LEMVIG.
CHRISTIAN BIRCH, gårdejer, født den 8.-2.-1926, søn af Cecillie og Jørgen Birch,
gift i 1951 med Martha Ilkjær Jensen, husmor, født den 12.-11.-1926, datter af Jens
llkjær Jensen. Parret har børnene: Hanne, Jens Jørgen, Niels Jon og Mogens.
C.B. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården i 1954 fra sin far,
nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1864.
Ejendomsskyld 3.000.000. Areal 46 ha.
Stuehuset er opført 1894 og restaureret 1978, kostald og svinestald opført 1959 og
maskinhus 1963. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 2.500 stk. årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og hvede. Der er 2 traktorer, 1
mejetærsker og anpart i Tørring Vindmøllelaug. Gården drives sammen med Pinholtvej
12, Lemvig.
KOKHOLMVEJ 5, "NØRRE KOKHOLM", TØRRING, 7620 LEMVIG, tlf. 97-836575.
JØRGEN KALLESØE, gårdejer, søn af Nanna og Svend Kallesøe, gift med Aase
Skovmose Madsen, husmor, datter af Nanna og Carl Madsen. Parret har børnene:
Carsten og Bjarne.
J.K. har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-6.-1980 fra sin
far, nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden
1910. Ejendomsskyld 1.750.000. Areal 47,7 ha.
Stuehuset er opført 1903 og restaureret senest i 1987, kostald, svinestald, lade og
maskinhus er opført 1903, laden er ombygget i 1984. Gården drives med en slagte
svineproduktion på ca. 400 slagtesvin årligt, desuden er der 4 ammekøer og 4 ungdyr
af racerne Hereford og Limousine. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter,
hvede og byg. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plantørreri, 6 kornsiloer, halmfyr og
anpart i Bonnet Vindmøllelaug.
KOLDSØVEJ 8, "BOEL", NEES,
7570 VEMB, tlf. 97-884173.
VAGN MADSEN, landmand, født
den 18.-5.-1930, søn af Katrine
og Marinus Kristian Madsen.
V.M. overtog gården den l.-ll.1972 fra sine forældre, som køb
te den i 1922.
Ejendomsskyld 320.000. Areal 9,3
ha., heraf 0,5 ha. skov.
Stuehuset er opført 1878 og sene
re restaureret og tilbygget, ko
stald og lade er tilbygget 1954,
maskinhus opført 1962. Gårdens besætning er på 1 årsko, 2 ungdyr og 2 slagtekalve af
blandet race, svineproduktionen er på 8 årssøer og der produceres ca. 150 slagtesvin
årligt. Der er 1 traktor, maskinstation bruges til høst.

KOLDSØVEJ 10, NEES, 7570 VEMB, tlf. 97-884181.
BENTE CHRISTENSEN, omtales under Søhusvej 47.
B.C. overtog gården den 1.-5.-1989 fra August Iversen.
Ejendomsskyld 470.000. Areal 14 ha.
Stuehuset er opført 1913, kostalden fra 1913 er ombygget 1957, lade opført 1913.
Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af ærter, raps og korn.
Der er 2 traktorer, ellers er det de samme maskiner som på Søhusvej 47, som drives
sammen med denne gård.
KOLDSØVEJ 12, "ØSTER KOLDSØ", NEES, 7570 VEMB, tlf. 97-884284.
KAJ MADSEN, gårdejer, født den 15.-1.-1959, søn af Gerda og Anders Kristian
Madsen, bor sammen med Vera Sig Hounisen, født den 29.-2.-1964, datter af Helene
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og Egon Osvaldus Hounisen.
Kaj \I; ' >en har været på Lægård
Landbrugsskole. Han overtog går
den den 26.-10.-1986 fra Svend
Aage Pedersen.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal
47 ha. og der er forpagtet 20 ha.
Stuehuset er restaureret og skal
muret omkring 1965, kostald op
ført 1979, maskinhus og lade
1980, gylletank 1988 og udendørs
køresilo 1989. Gården drives
med en kvægproduktion på 52 årskøer og 60 ungdyr af racen SDM, desuden er der 2
ammekøer af racen Charolais. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og
korn. Der er 3 traktorer og 1 markvandingsanlæg. På gården er 1 fast medarbejder og
der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.
KORSVEJE 3, "KORSVEJE", MØBORG, 7660 BÆKMARKSBRO, tlf. 97-881481.
JENS AAGE JENSEN, husmand, født den 27.-11.-1961, søn af Gunhild og Andreas
Jensen, bor sammen med Marika Giesow, butiksmedarbejder, født den 3.-8.-1967,
datter af Louise og Karl Heinz.
J.AA.J. er skovarbejder. Han overtog gården den 1.-11.-1985 fra sin mor, nuværende
ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1924.
Ejendomsskyld 360.000. Areal 14,2 ha., heraf 5 ha. skov.
Stuehuset er opført 1958, senere ombygget og restaureret, kostalden er ombygget
1959, lade og maskinhus opført 1988. Gården drives med en ammekobesætning på 7
ammekøer, 7 ungdyr og 2 slagtekalve samt 1 avlstyr af racen Dansk Blåhvidkvæg,
køerne er af blandet race. Der er 1 traktor og kornsilo. Maskinstation bruges til en
del af markarbejdet.

KORSVEJE 5, "VESTERLUND", MØBORG, 7660 BÆKMARKSBRO, tlf. 97-881442.
VAGN RUSBJERG, gårdejer, født den 17.-9.-1944, søn af Kitty og Christian Rusbjerg,
gift den 2.-12.-1967 med Birgit Andersen, født den 27.-3.-1948, datter af Anna og
Kristian Andersen. Parret har børnene: Tonny, født den 10.-6.-1968, Ryan, født den
10.-9.-1970 og Jan, født den 2.-7.-1974.
V.R. arbejder ved Vestjyske Slagterier. Han overtog gården den 1.-10.-1985 fra
Marinus Gregersen.
Ejendomsskyld 990.000. Areal 17,4 ha., desuden er der forpagtet 19,5 ha.
Stuehuset er opført omkring 1900 og restaureret flere gange, kostald opført 1974,
svinestald 1964, laden fra 1978 er delvis ombygget til kviestald, maskinhus og gylle
tank opført 1986. Gården drives med en kvægproduktion på 30 årskøer, 23 ungdyr og 5
slagtekalve af racen SDM, desuden er der 1 årsso. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker,
1 markvandingsanlæg, tårnsilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.

KRARUPVEJ 19, "LILLE KRA
RUP", MØBORG, 7660 BÆK
MARKSBRO, tlf. 97-881330.
THOMAS ØSTERBY, gårdejer,
født den 16.-5.-1919, søn af Ane
og Johannes Østerby, gift den
21.-5.-1947 med Stinne Pedersen,
født den 11.-11.-1921, datter af
Ane og Elias Pedersen.
T.Ø. er medlem af Lemvig By
råd, han har været medlem siden
kommunesammenlægningen, har
været formand for socialudval
get, viceborgmester og er nu medlem af teknisk udvalg og socialudvalget, før kommu-
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nesammenlægningen var han medlem af Tangsø Kommune. Han overtog gården i febru
ar 1947 fra sin mor, forældrene købte gården i 1914.
Ejendomsskyld 580.000. Areal 20 ha., heraf tilkøbt 4 ha., der er 1,5 ha. eng og 1,5 ha.
plantage.
Stuehuset er opført 1924, kostalden fra 1929 er om- og tilbygget i 1962, gården
nedbrændte i 1933 og blev genopført i 1934, laden er fra 1929 og maskinhus 1958.
Gårdens besætning er på 4 årssøer, der produceres ca. 80 slagtesvin årligt. Plantepro
duktionens salgsafgrøde er korn. Der er 1 traktor, markvandingsanlæg, korntørreri
samt varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
KR. BERTELSENSENSVEJ 6,
"NØDSKOV", LOMBORG, 7620
LEMVIG, tlf. 97-889874.
KNUD TOFT ANDERSEN, gård
ejer, født den 11.-11.-1957, søn
af Inger og Anders Toft Ander
sen, gift den 10.-2.-1979 med
AnnaMarie Lund Pedersen, sygehjæl
per, født den 19.-10.-1957, dat
ter af Edith og Thomas Lund Pe
dersen. Parret har børnene: Bjar
ne, født den 16.-7.-1979, Linda,
født den 21.-1.-1981, Birte, født

den 20.-8.-1984 og Dorthe, født den 14.-6.-1987.
K.T.A. har været på Borris og Hammerum landbrugsskoler. Han overtog gården den
15.-8.-1981 fra Ejvind Jakobsen.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 45 ha., herfa 3 ha. skov.
Stuehuset er opført 1893 og restaureret flere gange, kostald opført 1976, svinestalden
er ombygget til spaltestald senest i 1983, maskinhus opført 1977, silohus 1978,
gylletank 1989, der er indendørs køresiloer. Gården drives med en kvægproduktion på
60 årskøer, 50 ungdyr og 40 slagtekalve af racen Jersey, desuden er der 15 ammekøer,
7 ungdyr og 8 slagtekalve, det er krydsninger, Jersey, Blåhvid og Charolais. Der er 3
traktorer og markvandingsanlæg. På gården er 1 medhjælper og der bruges maskinstati
on til en del af markarbejdet.

KR. BERTELSENSVEJ 10, "RAUNSBÆK", LOMBORG, 7620
LEMVIG, tlf. 97-889537.
KNUD E. LODAL, gårdejer, født
den 9.-2.-1944, søn af Asta og
Peder Lodal, gift den 25.-4.-1975
med Lilly Andersen, husholdnings
tekniker, født den 11.-5.-1950,
datter af Kirsten og Ejlif Ander
sen. Parret har børnene: Nikolaj,
født den 3.-3.-1977 og Søren,
født den 6.-11.-1985.
K.E.L. har været mælkekusk
ved Vandborg Mejeri. Han overtog gården den 3.-1.-1975 fra Betty Østerby.
Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 35 ha., heraf tilkøbt 5 ha., der er 4,5 ha. eng.
Stuehuset er opført 1962, kostalden er restaureret og tilbygget senest 1984, svinestal
den er ombygget til kødkvægstald i 1988/89, laden er tilbygget i 1978, maskinhus
opført 1972 og silo-f oderhus 1982, der er indendørs køresiloer. Gården drives med en
kvægproduktion på 24 årskøer, 24 ungdyr og 18 slagtekalve af racen SDM. Ammekobesætningen er på 10 ammekøer og 3 slagtekalve af racen Limousine. Der er 2 trakto
rer, 1 markvandingsanlæg, tårnsilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en
del af markarbejdet.
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KROGSGÅRDVEJ 4, "AGERGAARD", NØRRE NISSUM, 7620 LEMVIG.
JOHANNES RAUNDAHL, gårdejer, omtales under Lemvigvej 7.
J.R. overtog gården den 20.-8.-1977 fra sin svigerfar, Laust Agergaard, nuværende
ejer er 5. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1845.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 29,6 ha.
Stuehuset er opført 1868 og restaureret 1987, lade opført 1981 og maskinhus 1989.
Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af raps, ærter, hvede og
byg. Ejendommen drives sammen med "Nygaard", Lemvigvej 7.

KROGSGÅRDVEJ 10, "VESTER AGERGAARD", NØRRE NISSUM", 7620 LEMVIG, tlf.
97-891558.
PEDER HAUSKOV KRISTIANSEN, gårdejer, født den 16.-2.-1961, søn af Ingrid og
Christian Hauskov Kristiansen, gift den 22.-6.-1985 med Gitte Nørgaard Pedersen,
sygehjælper, født den 6.-9.-1964, datter af Edith og Ove Pedersen. Parret har børne
ne: Signe, født den 28.-8.-1987 og Anders, født den 22.-12.-1988.
P.H.K. er fodermester på faderens gård "Sønder Byskov", han har været på Hamme
rum og Kongensgård landbrugsskoler. Han overtog gården den 20.-4.-1983 fra Laust
Andersen.
Ejendomsskyld 700.000. Areal 21,2 ha., heraf 1 ha. eng.
Stuehuset er opført 1897 og restuareret 1973, avlsbygningerne består af kostald,
svinestald og lade, der er opført 1934. Gårdens besætning er på 4 ammekøer og 3
ungdyr af racen Charolais. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, hvede og byg.
Der er 1 traktor, desuden er der anpart i Finskær Møllelaug.
KROGSGÅRDVEJ 16, "STORE
KROGSGÅRD", GUDUM, 7620
LEMVIG, tlf. 97-891314.
OTTO PEDERSEN, gårdejer, født
den 8.-8.-1918, søn af Mette og
August Pedersen, gift den 17.-7.1947 med Kristiane Nielsen, hus
mor, født den 17.-2.-1922, datter
af Ane Johanne og Peder Kristi
an Nielsen. Parret har børnene:
tvillingerne Bodil og Birgit, født
den 7.-10.-1952, Mette Marie,
født den 8.-9.-1954, August,
født den 30.-8.-1957, Hans, født den 3.-10.-1959 og Ida, født den 21.-5.-1962.
O.P. har været i bestyrelsen for Nørre Nissum Mejeri, han har været i bestyrelsen for
avlsforeningen for "Den jyske Hest" samt formand for Aulum Hesteavlsforening. Han
forpagtede gården fra 1942 til 1961, hvor han overtog den fra sin far, nuværende ejer
er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1883.
Ejendomsskyld 3.500.000. Areal 81 ha. og der er forpagtet 30 ha.
Stuehuset er opført 1843, kostalde 1889 og 1930, løsdriftstald til malkekøer 1979, lade
1898, maskinhus 1977 og gylletank 1979, desuden er der udendørs køresilo. Gården
drives med en kvægproduktion på 120 årskøer og 200 ungdyr af racen SDM, desuden er
der opdræt af Jyske heste, der er 3 avlshopper og 1 stk. opdræt. På gården er der 4
traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, gastæt kornsilo, varme genvindingsan
læg samt rørmalkningsanlæg med automatisk aftagere, der er ialt 16 maskiner. Der er
2 faste medhjælpere og 1 fodermester. Maskinstation bruges til græsensilering.

KROGSGÅRDVEJ 24, "LAVLUND", GUDUM, 7620 LEMVIG, tlf. 97-893127.
ARNE LAURITS RAABJERG JENSEN, landmand, født den 29.-4.-1916, søn af Nikoline
og Jens Raabjerg Jensen, gift den 19.-6.-1947 med Dagmar Emilie Pedersen, husmor,
født den 19.-6.-1915, datter af Marie og Marinus Pedersen. Parret har børnene: Solvej,
født den 2.-8.-1948, Margit, født den 23.-8.-1949 og Erik, født den 5.-9.-1952.
A.L.R.J. har været på Haslev Højskole med landbrugsfag. Han overtog gården den
1.-4.-1947 fra sin far, som købte den i 1910.
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"Lavlund"s ejendomsskyld er
740.000. Areal 14,7 ha., heraf
1,5 ha. mose.
Stuehuset er opført 1864 og re
staureret 1952, kostald opført
1911, lade 1864 og maskinhus
1987. Gården drives udelukkende
med planteproduktion bestående
af korn og ærter. Der er 2 trak
torer, portionstørreri, kornsilo og
halmfyr. Maskinstation bruges til
høst.

KROGSGÅRDVEJ 26, "SØNDER KROGSGAARD", GUDUM, 7620 LEMVIG, tlf. 97893084.
JENS RYTTERSGAARD, gårdejer, født den 6.-11.-1953, søn af Magda og Anders Pe
der Ryttersgaard, gift den 5.-6.-1976 med Inge Lis Riis, husmor, født den 19.-4.-1956,
datter af Gerda og Erik Riis. Parret har børnene: Kenneth, født den 18.-10.-1977,
Helle, født den 8.-3.-1980, Karsten, født den 30.-7.-1984 og Thomas, født den 30.12.-1985.
J.R. har været på Hammerum Landbrugsskole, han er medlem af Skolenævnet ved
Gudum Skole. Han overtog gården den 1.-5.-1983 fra sin far, som købte den i 1957.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 19,2 ha., heraf 1 ha. eng.
Stuehuset er opført 1932 og restaureret senest i 1985, svinestalde opført 1933, 1972
og 1983, lader 1933 og 1987, maskinhus 1974 og gylletank 1983. Gården drives med en
svineproduktion på 155 årssøer, der sælges ca. 3.250 smågrise og 150 slagtesvin årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 2 traktorer, gastæt kornsilo, blandeanlæg og tørfodringsanlæg. På gården er 1 fast medarbejder og der bruges maskinstati
on til høst.

KROGSHEDEVEJ 13, "MELLEM KROGSHEDE", BØVLING, 7650 BØVLINGBJERG, tlf.
97-885098.
WILLY GRANSGAARD, gårdejer, født den 14.-7.-1938, søn af Kirstine og Kristian
Gransgaard, gift den 12.-8.-1961 med Solveig Krogshede, født den 14.-9.-1939, datter
af Anna og Ejnar Krogshede. Parret har børnene: Jesper, født den 8.-5.-1962, Mette,
født den 18.-8.-1964 og Martin, født den 31.-8.-1970.
S.K. har været i bestyrelsen for Bøvling Friskole.
W.G. har været på Lægård Landbrugsskole og har også været i bestyrelsen for Bøvling
Friskole. Han overtog gården den 1.-7.-1965 fra sin svigerfar, nuværende ejer er 7.
generation på gården, som har været i slægtens eje fra 1770 og måske længere.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 50 ha., heraf tilkøbt 14 ha., der er 1 ha. plantage og
20 ha. fredet eng. Desuden er der forpagtet 19 ha.
Stuehuset er opført 1880 og gennemrestaureret flere gange, kostalden fra 1910 er omog tilbygget 1961, den gamle kostald er ombygget til garage, laden fra 1937 er om
bygget i 1961, maskinhus opført 1975. Gården drives med en kvægproduktion på 36
årskøer, 30 ungdyr og 20 slagtekalve af racen RDM. Planteproduktionens salgsafgrøder
er ærter og korn. Der er 2 traktorer, maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
KROGSHEDEVEJ 14, "VESTER KROGSHEDE", BØVLING, 7650 BØVLINGBJERG, tlf.
97-885428.
JENS KROGSHEDE, gårdejer, født den 30.-9.-1954, søn af Ellen og Peder Krogshede,
gift den 23.-7.-1983 med Gerda Jensen, lærer, født den 18.-11.-1957, datter af Else og
Villy Jensen. Parret har børnene: Maria, født den 13.-11.-1984 og Malene, født den
16.-12.-1987.
J.K. er uddannet lærer og ansat ved Bøvling Skole. Han overtog gården den 1.-4.-1986
fra sin far, nuværende ejer er 6. geneation på gården, som har været i slægtens eje
siden 1804.
Ejendomsskyld 820.000 (efter 1985 vurdering). Areal 43 ha., heraf 8 ha. eng og skov.
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"Vester Krogshede"s stuehus er
opført 1838 og gennemrestaureret flere gange, kostalden er om
bygget til fårestald i 1987, svinestald opført 1936 og ombygget
til fårestald i 1987, laden fra
1936 er delvis ombygget til kød
kvæg og maskinhuset er tilbygget
1988. Gårdens besætning er på
10 ammekøer, 10 ungdyr og 5
slagtekalve, det er Limousine
krydsninger, desuden er der en
fårebestand på 150 moderfår +
lam. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og korn. Der er 1 traktor. På
gården er 1 deltids medhjælper og der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.

KROGSHEDEVEJ 20, "SØNDER
KROGSHEDE", BØVLING, 7650
BØVLINGBJERG, tlf. 97-885368.
JENS KRISTIAN KROGSHEDE
JENSEN, gårdejer, født den 2.9.-1921, søn af Ane og Jens
Krogshede Jensen, gift den
23.-5.-1959 med Herdis Højland
Eskildsen, født den 20.-3.-1939,
datter af Agnes og Jens Højland
Eskildsen. Parret har børnene:
Gerda, født den 13.-2.-1960,
Ejgild, født den 27.-5.-1962,
Susanne, født den 7.-6.-1965 og Hanne, født den 27.-2.-1967.
J.K.K.J. overtog gården den 1.-4.-1959 fra sin mor, nuværende ejer er 3. generation
på gården, som har været i slægtens eje siden 1929.
Ejendomsskyld 865.000. Areal 32,4 ha., heraf 6 ha. eng.
Stuehuset er restaureret flere gange, kostald opført 1943, svinestald 1964, lade 1983,
desuden er der indendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 28 års
køer, 28 ungdyr og 14 slagtekalve af racen SDM. Der er 2 traktorer og fodersilo. På
gården er 1 fast medhjælper og der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.
KRÆMMERGÅRDVEJ 5, "GRAN
LY", MØBORG, 7660 BÆKMARKS
BRO, tlf. 97-881067.
HENNING AABO CHRISTENSEN,
gårdejer, født den 10.-4.-1932,
søn af Elisabeth og Chresten Au
gust Christensen, gift den 12.-1.1957 med Karen Margrethe Jør
gensen, født den 3.-11.-1938, dat
ter af Benedikte og Magnus Jør
gensen. Parret har børnene:
Frank, født den 4.-5.-1957, Ben
te, født den 15.-3.-1959 og død
den 7.-1.-1960, Bente, født den 24.-4.-1960, Sten, født den 24.-11.-1961 og død samme
dag, en udøbt født den 30.-10.-1962 og død samme dag, Inger, født den 1.-6.-1964 og
Gitte, født den 26.-1.-1966.
H.AA.C. har kørt mælk siden 1964, først til mejeriet i Bækmarksbro, han har været
på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-1.-1960 fra Karl Kristian L.
Andersen. Ejendomsskyld 610.000. Areal 16 ha., heraf tilkøbt 10 ha., der er 8 ha. eng,
mose og skov.
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Stuehuset er opført 1886 og gennemrestaureret flere gange, det er skalmuret i 1979,
den gamle kostald og lade er ombygget til fyrrum og tillagt stuehuset i 1977, svine
stald opført 1969 og maskinhus 1980. Gården drives med en svineproduktion på 14
årssøer, der produceres ca. 280 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er
raps og korn. Der er 2 traktorer og halmfyr. Maskinstation bruges til høst.
KRÆMMERGÅRDVEJ 40, "NØR
RE TORP", MØBORG, 7660
BÆK- MARKSBRO, tlf. 97-881510.
ROALD ARNE JESPERSEN, gård
ejer, født den 6.-7.-1930, søn af
Anne Marie og Hans Hother Char
les Jespersen, gift den 15.-3.1957 med Nikoline Kristensen,
født den 19.-3.-1933, datter af
Emma og Skovgård Kristensen.
Parret har børnene: Preben, født
den 18.-3.-1958, Irma, født den
8.-8.-1959, Marianne, født den
27.-1.-1963, Jesper, født den 9.-11.-1966 og Erik, født den 12.-3.-1973.
R.A.J. har været på Kærgård Landbrugsskole. Han overtog ejendommen den 22.-12.1956 fra Knud Kristensen.
Ejendomsskyld 890.000. Areal 26,2 ha., heraf tilkøbt 6 ha., der er 0,5 ha. eng og 3 ha.
skov. Jorden er udlejet.
Stuehuset er opført 1972, gården nedbrændte i 1972, kostalden blev genopført samme
år, lade 1973 og maskinhus 1989. På gården er der 1 traktor og kornsilo.
KRÆMMERGÅRDVEJ 45, "TORP NØRREMARK", MØBORG, 7660 BÆKMARKSBRO,
tlf. 97-881102.
TAGE KRISTENSEN, gårdejer, født den 21.-10.-1926, søn af Margrete og Karl Kristen
sen, gift den 29.-6.-1953 med Edith Christensen, født den 3.-4.-1931, datter af Petra
og Niels Christian Christensen.
T.K. overtog gården den 11.-6.-1953 fra sin far, som købte den i 1906.
Ejendomsskyld 980.000. Areal 47 ha., heraf tilkøbt 13,5 ha., der er 5 ha. eng og skov.
Stuehuset er opført 1942 og gennemrestaureret 1976, kostalden fra 1962 er tilbygget
1970, vesterhuset er opført 1976, laden er restaureret 1956 og maskinhuset er fra
1974. Gårdens besætning er på 25 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgs
afgrøder er raps og korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, markvandingsanlæg,
tårnsilo, varm lufts tørreri samt halmfyr.
KRÆMMERGÅRDVEJ 47, "SMØRPØTH", MØBORG, 7660 BÆK
MARKSBRO, tlf. 97-881109.
EMIL KRISTENSEN, landmand,
født den 19.-2.-1918, søn af Mar
grete og Karl Kristensen, gift
den 19.-8.-1950 med Karla Elisa
beth Nielsen, født den 20.-2.1924, datter af Elisabeth og
Karl Kristian Nielsen. Parret har
datteren Bente, født den 26.-4.1969.
E.K. overtog gården i september
1944 fra Niels P. Nielsen Kræmmergård. Gården har været i slægtens eje fra omkring
1889.
Ejendomsskyld 550.000. Areal 20 ha., heraf 5 ha. eng og skov.
Stuehuset er opført 1945 og restaureret 1980, kostalden fra 1945 er udvidet i 1960,
laden fra 1945 er tilbygget 1960 og maskinhuset er opført 1960. Gården drives ude-
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station bruges til en del af markarbejdet.

KRÆMMERGÅRDVEJ 50, "KRÆMMERGAARD", MØBORG, 7660
BÆKMARKSBRO, tlf. 97-881034.
NIELS PEDER KRÆMMERGAARD,
gårdejer, født den 3.-5.-1957, søn
af Ingeborg og Aksel Haugaard.
N.P.K. har været på Hammerum
Landbrugsskole. Han overtog går
den den 1.-7.-1980 fra sine foræl
dre, nuværende ejer er 4. gene
ration på gården, som har været
i slægtens eje siden 1867.
Ejendomsskyld 1.350.000. Areal
75 ha., heraf 20 ha. skov og eng.
Stuehuset er opført 1916 og restaureret flere gange, svinestald, lade og maskinhus
opført 1974. Gården drives med en slagtesvineproduktion på ca. 1.200 stk. årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøder er jordbær, ærter, raps, korn og æbler. Der er 3
traktorer, 1 mejetærsker, markvandingsanlæg, 1 plantemaskine til jordbær, plansilo,
varm lufts tørreri og halmfyr. Der er 7 ha. med jordbær og i sæsonen er der 60 til 80
plukkere.
KRÆMMERGÅRDVEJ 55, "VESTER
KVOLSBÆK", MØBORG, 7660
BÆKMARKSBRO, tlf. 97-881173.
HENNING OLESEN, landmand,
født den 2.-3.-1944, søn af Ma
rie og Ernst Olesen, gift den 20.5.-1967 med Bente Witte, født
den 29.-7.-1946, datter af Elna
og Hans Witte. Parret har børne
ne: Jørgen, født den 28.-4.-1967,
Mogens, født den 9.-11.-1968,
Kirsten, født den 2.-9.-1971,
Ernst, født den 11.-7.-1973, Søren,
født den 18.-2.-1975, Anette, født den 30.-7.-1978, Birgit, født den 11.-1.-1981, Claus,
født den 3.-4.-1984 og Lars, født den 25.-6.-1985.
H.O. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-11.-1974 fra
sin far, som købte den i 1954.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 32 ha., heraf 1,5 ha. skov og 10 ha. eng.
Stuehuset er opført 1919, kostalden fra 1975 er udvidet i 1987, lade opført 1987,
gylletanke 1980 og 1988 og maskinhus 1966. Gården drives med en kvægproduktion på
58 årskøer, 50 ungdyr og 30 slagtekalve af blandet race. Der er 3 traktorer, 1 meje
tærsker og markvandingsanlæg.

KRÆMMERGÅRDVEJ 59, "ØSTER
KVOLSBÆK", MØBORG, 7660
BÆKMARKSBRO, tlf. 97-881241.
AXEL KIRKEGAARD, gårdejer,
født den 30.-4.-1945, søn af Ane
og Cornelius Kirkegaard, gift den
8.-7.-1972 med Jette Madsen, sy
geplejerske, født den 1.-9.-1951,
datter af Helga og Jørgen Mad
sen. Parret har børnene: Gitte,
født den 10.-4.-1974 og Henrik,
født den 9.-8.-1984.
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A.K. overtog gården den 1.-4.-1967 fra sin far, som købte den i 1944.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 28 ha., heraf tilkøbt 7 ha., der er 1 skov og 2 ha. eng.
Stuehuset er opført 1966, restaureret og ombygget i 1988, kostald og lade opført
1966, maskinhus 1969, gastæt silo og gylletank 1982. Gården drives med en kvægpro
duktion på 15 årskøer, 15 ungdyr og 10 slagtekalve, desuden produceres ca. 200
slagtesvin årligt. Der er 2 får. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps.
Der er 2 traktorer og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
KR03KÆRVE3 5, "KR03KÆR", GUDUM, 7620 LEMVIG.
3OHANNES CHRISTIAN RAHBEK, gårdejer, omtales under Fabjergvej 176.
3.C.R. overtog gården den 1.-3.-1986 fra Ernst Lystbech.
Areal 27 ha., heraf 2 ha. eng. Gården drives sammen med Fabjergvej 176.

KVIESGÅRDVE3 7, "KVISGAARD", FAB3ERG, 7620 LEMVIG, tlf. 97-893006.
ERIK LAURITSEN, gårdejer, født den 17.-10.-1931, søn af Sigrid og Andreas Laurit
sen, gift den 12.-4.-1960 med Gerda Vestergaard, pædagogmedhjælper, født den
29.-1.-1938, datter af Kathrine og Aage Vestergaard. Parret har børnene: Per, født
den 18.-6.-1952 og Gitte, født den 28.-7.-1965.
E.L. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-4.-1960 fra sin
mor, forældrene købte den i 1941.
Ejendomsskyld 1.650.000. Areal 43 ha., heraf tilkøbt 6 ha.
Stuehuset er opført 1884 og restaureret senest i 1978, svinestalde opført 1933 og
1973, lade 1933 og maskinhus 1972. Gården drives med en slagtesvineproduktion på
650 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der er 3 trak
torer, 1 mejetærsker, gastæt kornsilo, anpart i Fabjerg Vindmøllelaug, blandeanlæg og
fodringsanlæg.
KVIESGÅRDVE3 13, "ØSTER KVIESGAARD", FAB3ERG, 7620
LEMVIG, tlf. 97-893162.
3YTTE og PER SEILING, gård
ejere. Parret har sønnen Morten,
født den 13.-10.-1977.
3.S. er jordemoder og ansat ved
Lemvig 3ordemodercenter.
P.S. er landmåler og ansat ved
Kystinspektoratet. Parret overtog
gården den 8.-5.-1972 fra Richard
Kviesgaard, Fabjerg.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal
12,5 ha.
Stuehuset er opført 1976, kostald, 1974, svinestald 1975, maskinhus 1973 og lade 1983.
3orden er bortforpagtet.

KÆRVE3 31, "SMEDSGAARD", 7650 BØVLINGB3ERG, tlf. 97-885557.
KNUD SMEDSGAARD, landmand, født den 11.-7.-1955, søn af Herdis og Aksel Smedsgaard, gift den 12.-7.-1968 med Britta Lund Mathiasen, født den 24.-12.-1960, datter
af Mary og Villam Lund Mathiasen. Parret har sønnen Henrik, født den 22.-3.-1983.
K.S. er husbondafløser. Han overtog gården den 1.-4.-1985 fra sine forældre, nuvæ
rende ejer er 4. generation på gården, som har været i slægtens eje fra omkring 1887.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 26,4 ha., der er 2,5 ha. eng.
Stuehuset er opført 1934 og restaureret flere gange, kostald opført 1959 og ombygget
til mink, lade opført 1969, maskinhus 1971, 2 gylletanke, 1 4-rækkers minkhal og 1
5-rækkers minkhal. Gården drives med en minkbestand på 450 tæver + hvalpe. Der er
1 traktor og halmfyr, maskinstation bruges til en del af markarbejdet og en del af
jorden er bortforpagtet.
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THEODOR PEDERSEN, gårdejer,
født den 10.-10.-1925, søn af
Anne og Jens Pedersen, gift den
4.-5.-1949 med Anna Krista Kammersgaard, født den 25.-2.-1928,
datter af Sine og Theodor Kammersgaard. Parret har børnene:
Jens Christian, født den 3.-6.1951, Hanne, født den 24.-2.1954, Poul Erik, født den 12.3.-1957, Birgit, født den 6.-4.-1959 og Karl Jørgen, født den 13.-12.-1962.
T.P. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 15.-4.-1985 fra
Evald Amstrup.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 34 ha., heraf 3 ha. eng.
Stuehuset er opført 1935, gennemrestaureret og tilbygget senest i 1988, svinestald,
lade og gylletank er opført 1986, maskinhus 1985. Gården drives med en svineprodukti
on på 30 årssøer, der produceres ca. 500 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgs
afgrøder er ærter og raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og varm lufts
tørreri. Maskinstation bruges til gylleudkørsel.
KÆRVEJ 44, "VESTER MAAGAARD", BØVLING, 7650 BØVLINGBJERG, tlf. 97-885126.
MARTIN SKOVGAARD, gårdejer,
født den 1.-1.-1922, søn af Anna
og Martin Jensen, gift den 12.8.-1947 med Erna Pedersen, født
den 2.-2.-1924, datter af Kirsti
ne og Aksel Pedersen. Parret
har børnene: Aksel, født den
2.-9.1949, Annette, født den
18.-2.1951 og Erik, født den
12.-1.-1957.
M.S. overtog gården den 12.-8.-1947 fra sine svigerforældre, som købte den i 1917.
Ejendomsskyld 500.000. Areal 12 ha., heraf tilkøbt 1 ha. der er 1 ha. eng og mose.
Stuehuset er opført 1909 og gennemrestaureret 1972, svinestalden fra 1909 er restau
reret 1982, hvor der også blev bygget lade, maskinhus opført 1955. Gården drives med
en svineproduktion på 20 årssøer, der produceres ca. 400 smågrise årligt. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der er 1 traktor, maskinstation bruges til en
del af markarbejdet.
KÆRVEJ 52, "GODTHÅB", BØV
LING, 7650 BØVLINGBJERG, tlf.
97-885320.
VILHELM GRYDHOLT JEPSEN,
landmand, født den 27.-10.-1914,
søn af Kirstine og Peder Grydholt Jepsen, gift den 4.-12.-1947
med Dorthea Rønn, født den 16.6.-1918, datter af Vilhelmine og
Kristian Rønn. Parret har børnene:
Bodil Kirstine, født den 22.-9.1948, Bente, født den 4.-11.-1950,
Birte Solgerd, født den 18.-2.1951, Jan, født den 1.-6.-1953 og Sonja Elisabeth, født den 16.-1 1.-1954.
D.R. døde den 2.-10.-1968.
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Ejendomsskyld 350.000. Areal 8,5 ha. Oorden er udlejet.
Stuehuset er opført 1890 og restaureret flere gangen, kostald og lade opført ca. 1900,
hønsehus og maskinhus 1965.

KÆRVEJ 54, "ØSTER SUDER
MARK", BØVLING, 7650 BØVLING
BJERG, tlf. 97-885363.
FINN HOVE, landmand, født den
25.-8.-1956, søn af Henny og
Svend Hove, gift den 10.-11.1979 med Marian Ørsted Jensen,
født den 12.-2.-1957, datter af
Aase og Per Ørsted Jensen. Par
ret har børnene: Christina, født
den 30.-4.-1980 og Benedikte,
født den 9.-11.-1984.
F.H. er uddannet kok. Han
overtog gården den 1.-12.-1985 fra Poul Lyhne.
Ejendomsskyld 490.000. Areal 11 ha., heraf ca. 1 ha. eng.
Stuehuset er opført 1870 og restaureret flere gange, sidst i 1963, kostald opført 1963,
lade og maskinhus opført 1870, laden er ombygget i 1920 og maskinhuset i 1986.
Gårdens besætning er på 4 sportsheste. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der
er 3 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til
en del af markarbejdet.

KÆRVEJ 60, "ØSTER KJÆR", BØVLING, 7650 BØVLINGBJERG, tlf. 97-885314.
LAURIDS BLÆSBJERG, landmand, født den 30.-11.-1908, søn af Mariane og Niels
Blæsbjerg, gift den 21.-11.-1939 med Kristine Bjerg, født den 18.-12.-1914, datter af
Karen og Mads Bjerg. Parret har børnene: Astrid, født den 8.-7.-1941, Ingrid, født den
16.-1.-1943, Niels Jørgen, født den 21.-4.-1944, Knud, født den 27.-2.-1948, Karl
Gustav, født den 7.-1.-1950, tvillingerne Vagn og Vera, født den 25.-1.-1954, Lilly,
født den 22.-8.-1955 og tvillingerne, Erik og Else, født den 2.-5.-1957.
L.B. overtog gården den 1.-8.-1961 fra Viggo Mølgaard.
Ejendomsskyld 500.000. Areal 15,2 ha.
Stuehuset er opført ca. 1880 og restaureret flere gange, kostald, lade og maskinhuse
er opført 1920, laden er gennemrestaureret i 1962. Jorden er bortforpagtet. Der er 1
traktor.

KÆRVEJ 63, "KJÆRGAARD",
BØVLING, 7650 BØVLINGBJERG,
tlf. 97-885327.
GUDMUND JENSEN, gårdejer,
født den 3.-12.-1930, søn af Em
ma og Ferdinand Jensen, gift
den 20.-9.-1969 med Inga Dalsgaard, økonoma, født den 14.-11.1941, datter af Thyra og Oluf
Dalsgaard. Parret har børnene:
Dorthe, født den 22.-7.-1970,
Karin, født den 20.-7.-1972,
Oluf, født den 22.-2.-1975, An
na, født den 27.-1.-1977 og Poul-Gudmund, født den 23.-7.-1980.
G.J. har været på Korinth Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-11.-1962 fra sin
far, ved købet var prisen 128.000. Gården har været i slægten siden 1924.
Ejendomsskyld 1.750.000. Areal 53 ha., heraf tilkøbt 38 ha., der er 5 ha. eng.
Stuehuset er opført 1941, gennemrestaureret og tilbygget 1974, kostalden fra 1952 er
ombygget til slagtesvin i 1970, fedesstald opført 1970, laden fra 1900 er tilbygget i
1970, maskinhuse opført 1965 og 1980, gylletank 1974, desuden er der gastæt silo.
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Gården drives med en slagtesvineproduktion på 1.250 stk. årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøder er ærter og raps. Der er 1 traktor og staldvarmen anvendes til opvarm
ning af stuehuset. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
KÆRVEJ 68, "SØNDERMARK", BØVLING, 7650 BØVLINGBJERG, tlf. 97-885457.
POUL ERIK BIRKKJÆR, landmand, født den 24.-12.-1940, søn af Anna og Richard
Birkkjær.
P.E.B. er klovbeskærer og har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog
gården den 1.-8.-1976 fra Johannes Søgaard Andersen.
Ejendomsskyld 800.000. Areal 13,5 ha., heraf tilkøbt 1,5 ha.
Stuehuset er opført 1920, svinestald 1978 og lade 1982. Gården drives med en minkbe
stand på 170 avlstæver samt hvalpe. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps
og korn. Der er 1 traktor, maskinstation bruges til høst.

KÆRVEJ 69, "LADEKÆR", BØV
LING, 7650 BØVLINGBJERG, tlf.
97-885357.
EJNAR IVERSEN, gårdejer, født
den 8.-8.-1918, søn af Laura og
Kristian Iversen, gift den 17.11.-1953 med Grethe Skou Viborg,
født den 14.-8.-1930, datter af
Marie og Poul Viborg. Parret har
børnene: Aase, født den 18.-3.1954, Lene, født den 18.-9.-1955,
Helle, født den 20.-5.-1959 og
Søren, født den 18.-8.-1963.
E.I. overtog gården den 1.-11.-1953 fra Arnold Albertsen.
Ejendomsskyld 690.000. Areal 13,8 ha., heraf tilkøbt 4 haStuehuset er opført 1910, restaureret og tilbygget 1961, kostalden fra 1969 er
ombygget til svinestald 1974, laden opført 1969, staklade 1963 og maskinhuse 1954 og
1972. Gården drives med en svineproduktion på 25 årssøer, der sælges ca. 350
smågrise og lidt slagtesvin årligt. Der er 2 traktorer, plansilo, varm lufts tørreri og
staldvarmen anvendes til opvarmning af stuehuset. Maskinstation bruges til markarbej
det.
KÆRVEJ 74, "MØLGAARD", FÅ
RE, 7650 BØVLINGBJERG, tlf.
97-885114.
ERIK MØLGAARD, gårdejer,
født den 18.-12.-1954, søn af
Andrea og Niels Mølgaard, gift
den 6.6.-1987 med Kirsten
Trans, medhjælpende hustru,
født den 17.1.-1959, datter af
Elly og Thorkild Kusk Trans.
Parret har datteren Susanne,
født den 6.-3.- 1983.
E.M. har været på Hammerum
Landbrugsskole. Han købte halvpart i gården den 1.-12.-1983 og anden halvpart den
1.-7.-1987 fra sin far, som købte den i 1950.
Ejendomsskyld 2.550.000. Areal 82 ha., heraf tilkøbt 32 ha., der er 5 ha. skov og 15
ha. eng. Desuden er der forpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført 1860 og gennemrestaureret senest i 1967, kostald fra 1962 er
tilbygget ungdyrstald i 1976, svinestald opført 1965, laden fra 1860 er restaureret i
1974, maskinhuse opført 1958 og 1989, silohus 1985, gylletank 1979, desuden er der
køresiloer. Gården drives med en kvægproduktion på 72 årskøer, 75 ungdyr og 40 slagtekalve af racen SDM og der er en slagtesvineproduktion på 1.500 stk. årligt. Plante
produktionens salgsafgrøder er ærter, raps, hvede og byg. Der er 4 traktorer, 1 meje-
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tærsker, markvandingsanlæg, plansilo, varm lufts tørreri og halmfyr. På gården er 1
fast fodermester, 1 medhjælper og der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.
E.M. ejer og driver også Blæsbjergvej 5 og Fårevej 79 og desuden er Fårevej 11
forpagtet.
LEMTORPVEJ 38, "SOFIELYST",
LEMTORP, 7690 LEMVIG, tlf.
97-881133.
STEEN BIRCH JENSEN, gårdejer,
født 28.-8.-1945, søn af Marie og
Aage Jensen.
S.B.J driver handelsvirksomhed
indenfor autobranchen. Han over
tog gården den 1.-3.-1988 fra
Holger Skou.
Ejendomsskyld 950.000. Areal
23,9 ha., heraf 0,5 ha. skov og
10 ha. eng og bakker.
Stuehuset er opført 1977, kostald og lade 1929 samt maskinhus 1958. Gården drives
udelukkende med planteproduktion bestående af korn og raps. Der er 2 traktorer,
plantørreri og halmfyr.
LEMTORPVEJ 50, "NØRLEM TORPHUSE", 7620 LEMVIG, tlf. 97-810165.
JØRGEN SLOT RAVNHOLT, gårdejer, født den 19.-8.-1949, søn af Maren og Ejvind
Slot Ravnholt, gift den 4.-4.-1980 med Lise-Lotte Pedersen, buschauffør, født den
9.-3.-1960, datter af Grethe og Ejgil Pedersen. Parret har børnene: Kristine, født den
2.-6.-1981 og Ejgil, født den 28.-1.-1985.
J.S.R. er depotarbejder ved Nato-depotet "Klosterheden". Han overtog gården den
1.-8.-1985 fra Frode Knudsen.
Ejendomsskyld 850.000. Areal 11,5 ha., heraf 3 ha. eng og bakker. Der er forpagtet 6
ha.
Stuehuset er opført 1905 og gennemrestaureret 1985-1989, stalde er opført 1959 og
1979, lade 1956 og maskinhus 1973. Gården drives med en svineproduktion på 25 søer
+ opdræt. Plantperoduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1
mejetærsker, plantørreri og halmfyr. Gården er fredet under Naturfredningsforeningen.

LEMTORPVEJ 54, "VANGGAARD",
NØRLEM, 7620 LEMVIG, tlf. 97821902.
MAGNUS NIELSEN, gårdejer,
født den 4.-5.-1927, søn af Ma
rie og Peder Chr. Nielsen, gift
den 29.3.-1958 med Anna Mar
grethe Madsen, født den 30.-6.1938, datter af Laurine og Si
gurd Madsen. Parret har børne
ne: Else-Marie, født den 2.-1.-1959,
Bodil, født den 25.-3.-1960,
Bent Ove, født den 14.-10.-1964 og Bente, født den 31.-7.-1968.
M.N. har været på Tommerum Højskole med landbrugsfag. Han overtog gården den
1.-11.-1957 fra Nanna Hestbæk.
Ejendomsskyld 740.000. Areal 10,5 ha., heraf tilkøbt 2 ha., der er 2 ha. eng. Desuden
er der forpagtet 3 ha.
Stuehuset er opført 1906 og restaureret 1969, stalde opført 1906, 1965 og 1977, lade
1906 og maskinhus 1979. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion
på 10 køer + opdræt af racen SDM. Svineproduktionen er på 12 søer + opdræt. Der er
2 traktorer og plantørreri. Maskinstation bruges til høst.
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JOHANNES RAUNDAHL, gårdejer, født den 17.-4.-1936, søn af Karoline og Peder
Raundahl, gift den 19.-11.-1960 med Astrid Agergaard, husmor, født den 6.-2.-1937,
datter af Ellen og Laust Agergaard. Parret har børnene: Ole, født den 18.-10.-1961,
Finn, født den 13.-5.-1964, Bent, født den 27.-3.-1968 og Erling, født den 29.-5.-1974.
J.R. overtog gården den 1.-12.-1969 fra Jens Søndergaard.
Ejendomsskyld 2.300.000.. Areal 60 ha., heraf tilkøbt 9 ha.
Stuehuset er opført 1907 og restaureret senest 1980, kostalden fra 1950 er ombygget
senest i 1978, ungdyrstald opført 1972, foderhus og gylletank 1974, lade 1977 og
maskinhus 1985. Gården drives med en kvægproduktion på 65 årskøer og 145 ungdyr af
racen SDM, det er en stambesætning. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og
ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og plansilo med tørreri. På gården er 1 fast
fodermester. Gården drives sammen med "Agergaard", Krogsgårdvej 4, Nørre Nissum.

LEMVIGVEJ 9, "VANGGAARD", HELDUM, 7620 LEMVIG, tlf. 97-822192.
JENS PEDER SIDELMANN, gårdejer, født den 17.-8.-1913.
J.P.S. overtog gården den 13.-10.-1981 fra Arne Nørmark.
Areal 36 ha.
Stuehuset er opført 1936 og restaureret 1980, kostald opført 1909 og 1980, maskinhus
1936, lade og gylletank 1980. Gårdens besætning er på 125 ammekøer og 150 ungdyr
af racen Charolais. Der er 2 trakorer. Gården bestyres af Frede Kjeldsen, som er
bosat på gården. Maskinstation bruges til gødningsudkørsel.
LEMVIGVEJ 12, "SØNDER VINKEL", HELDUM, 7620 LEMVIG, tlf. 97-820218.
JENS STOKHOLM BREINHOLT AGGER, proprietær, født den 13.-8.-1915, søn af
Cecilie og Niels Breinholt Agger, gift den 15.-5.-1948 med Katrine Knudsen, husmor,
født den 14.-3.-1919, datter af Jenny og Karl Knudsen.
J.S.B.A. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården i 1957 fra sin far,
nuværende ejer er 4. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1830.
Ejendomsskyld 2.750.000. Areal 104,5 ha., heraf 26 ha. eng og bakker. 88 ha. er
bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1838, kostald, svinestald og lade er genopført efter en brand i
1919, maskinhus 1948. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af
raps, ærter og korn. Der er 4 traktorer og portionstørreri. Maskinstation bruges til
høst.

LEMVIGVEJ 16, "HELDUM KIRKEGAARD", HELDUM, 7620 LEMVIG, tlf. 97-822635.
ERIK MØLLER, gårdejer, født den 14.-5.-1949, søn af Edith og Arne Møller, gift den
18.-4.-1976 med Elsebeth Søgaard Andersen, husmor og pædagogmedhjælper, født den
8.-4.-1955, datter af Eda og Aage Søgaard Andersen. Parret har sønnen Arne, født den
10.-10.-1976.
E.M. er elektriker. Han overtog gården den 1.-7.-1978 fra sin far, nuværende ejer er
4. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1862.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 25 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1850 og restaureret senest i 1989, kostald og lade er opført 1953.
Gårdens besætning er på 3 avlshopper af racen Dansk Varmblod. Der er 2 traktorer.
LEMVIGVEJ 21, "VEJE", TØRRING, 7620 LEMVIG, tlf. 97-820104.
JENS ERIK PASGÅRD, gårdejer, født den 9.-2.-1940, søn af Anne og Jacob Pasgård,
gift i 1974 med Else Hedegaard Jensen, sygeplejerske, født den 30.-4.-1941, datter af
Marie og Marius Jensen. Parret har børnene: Inge, født den 14.-4.-1975, Marianne,
født den 1.-4.-1976, Niels Jakob, født den 4.-5.-1979 og Mettelise, født den
12.-11.-1980.
J.E.P. overtog gården den 1.-5.-1968 fra sin farbror, Jens Pasgård.
Ejendomsskyld 1.750.000. Areal 32,5 ha.
Stuehuset er opført 1978, kostalde 1973 og 1951, lade 1937, gylletanke 1973 og 1982,
der er udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 43 årskøer og 75
ungdyr af racen SDM, der sælges avlsdyr fra besætningen. Planteproduktionens salgs
afgrøder er ærter og hvede. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 rundballepresser,
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portionstørreri, andele i Tørring Vindmøllelaug og kornsilo. På gården er 1 medhjælper
på deltid og der bruges maskinstation. Gården drives sammen med Gjelleroddevej 9,
Tørring.

LEMVIGVEJ 25, "BÆKSGAARD", TØRRING, 7620 LEMVIG, tlf. 97-810813.
KURT LAUSTSEN, gårdejer, født den 9.-9.-1964, søn af Inga og Laust Peter Laustsen.
K.L. er chauffør ved Brdr. Dalgaard. Han overtog gården den 1.-10.-1989 fra Kristian
Gaj.
Ejendomsskyld 840.000. Areal 20 ha.
Stuehuset er opført 1872 og restaureret 1975, avlsbygningerne er af ældre dato.
Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af raps, ærter og korn.
Maskinstation bruges til høst.
LEMVIGVEJ 26, "TØRRINGBOEL", TØRRING, 7620 LEMVIG.
NIELS NØRBY, omtales under "Kvistgaard", Søndervej 25, Lemvig.
N.N. overtog gården den 1.-8.-1987 fra sin mor, K. Nørby. Faderen købte den i 1971.
Ejendomsskyld 580.000. Areal 12,5 ha.
Stuehuset er opført 1912 og restaureret 1987. Gården drives udelukkende med plante
produktion sammen med gården "Kvistgaard", Søndervej 25, Lemvig.

LERGRAVVEJ 1, "HALEGAARD",
BØVLING, 7650 BØVLINGBJERG,
tlf. 97-885305.
PEDER CHRISTENSEN, gårdejer,
født den 1.-7.-1931, søn af Marie
og Poul Christensen, gift den
15.-5.-1957 med Gerda Madsen,
født den 16.-5.-1933, datter af
Maren og Søren Madsen. Parret
har børnene: Tove, født den 20.9.-1958 og Anette, født den 18.9.-1961.
P.C. har været på Hammerum
Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-11.-1964 fra sin mor, nuværende ejer er 4.
generation på gården, som har været i slægtens eje fra før 1900.
Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 38 ha., heraf tilkøbt 7 ha. Der er forpagtet 9 ha.
Stuehuset er opført 1911 og gennemrestaureret flere gange, kostald opført 1926,
ungdyrstald og svinestald 1974, gammel hestald fra 1926 er ombygget til svinestald i
1967, lade opført 1974, maskinhus 1978 og gylletank 1989. Gården drives med en
kvægproduktion på 42 årskøer og 50 ungdyr af blandet race, desuden er der en slagtesvineproduktion på ca. 1.800 stk. årligt. Der er 3 traktorer, portionstørreri og plansilo.
På gården er 1 skoledreng til hjælp og der bruges maskinstation til en del af mark
arbejdet.

LERGRAVVEJ 13, "BOJE", BØV
LING, 7650 BØVLINGBJERG,
tlf. 97-885225.
VANG JENSEN, gårdejer, født
den 16.-3.-1919, søn af Maren og
Peder Kristian Fabricius Jensen.
V.J. overtog gården den 1.-1.-1968
fra sine forældre, nuværende
ejer er 3. generation på gården,
som har været i slægtens eje fra
før 1886.
Ejendomsskyld 400.000. Areal
9,2 ha.
Stuehuset er opført før 1880, kostald 1940, lader 1880 og 1980 samt garage 1980.
Gården drives med en slagtesvineproduktion på ca. 100 stk. årligt, desuden er der 4
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traktorer, maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

LERGRAVVEJ 15, "MELDGÅRDHUS", BØVLING, 7650 BØVLINGBJERG, tlf. 97885318.
JØRGEN ERIK MADSEN, lærer, født den 9.-3.-1951, søn af Rigmor og Poul Madsen,
gift den 10.-2.-1979 med Marianne Nielsen, lærer, født den 5.-4.-1955, datter af Inge
og Georg Nielsen. Parret har børnene: Stine, født den 25.-4.-1980, Maiken, født den
27.-9.-1982 og Lea, født den 2.-2.-1987.
J.E.M. overtog gården i november 1978 fra Ingemann Haunstrup.
Ejendomsskyld 310.000. Areal 4 ha.
Stuehuset er opført 1935, gennemrestatureret og tilbygget 1984, kostald og lade er fra
før 1900, desuden er der et maskinhus. Gårdens besætning er på 2 heste og 2 får.
Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og raps. Der er 1 traktor, fastbrændselsfyr
og anparter i Hovsøre Vindmøllelaug. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
LERGRAVVEJ 18 - 21, "FJORD",
BØVLING, 7650 BØVLINGBJERG,
tlf. 97-885156.
HANS KROGSGAARD, gårdejer,
født den 25.-5.-1934, søn af Ing
rid og Johannes Krogsgaard, gift
den 5.-1 1.-1960 med Dagmar
Brøgger Christiansen, født den
4.-6.1936, datter af Marie og
Christian Brøgger Christiansen.
Parret har børnene: Annette,
født den 25.-9.-1962 og Else Marie, født den 12.-7.-1966.

H.K. overtog gården den 1.-3.1964 fra Viggo Hjortkær.
Ejendomsskyld 1.550.000 på nr.
18 og 850.000 på nr. 21. Areal
23,5 ha., heraf tilkøbt 4 ha.
H.K. ejer desuden gården Kærvej
59, ejendomsskyld 360.000, han
ejer også huset beliggende Sand
bækvej 29. Der er forpagtet 4
ha.
Stuehuset er opført efter en
brand den 9.-4.-1940 og restau
reret 1979, kostalden fra 1940
er ombygget i 1972, løsdriftstald opført 1977, lade 1940, maskinhus og roehus 1982.
Gårdene drives med en slagtesvineproduktion på ca. 700 slagtesvin årligt, desuden er
der en ammekobesætning på 27 ammekøer, 27 ungdyr og 13 slagtekalve af blandet
race og Charolais, desuden er der 1 hest. Der er 2 traktorer, markvandingsanlæg og
anparter i Hovsøre Vindmøllelaug. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
H.K. ejer Kærvej 59 og Sandbækvej 29, Nees, men bor selv på Lergravvej 21.

LERGRAVVEJ 22, "LERGRAV", BØVLING, 7650 BØVLINGBJERG, tlf. 97-885378.
HOLGER PEDERSEN, gårdejer, født den 2.-1.-1937, søn af Kirstine og Jens Pedersen,
gift den 7.-11.-1964 med Edith Pedersen, født den 10.-2.-1946, datter af Astrid og
Ejnar Pedersen. Parret har børnene: Lone, født den 14.-6.-1966 og Kim, født den
12.-1.-1972.
E.P. har været i bestyrelsen for Bøvling Friskole.
H.P. overtog gården den 31.-8.-1971.
Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 34 ha., heraf tilkøbt ialt 27 ha., der er 2 ha. eng.
Desuden er der forpagtet 22 ha. samt en del til græs.
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"Lergrav"s stuehus er opført
1878 og restaureret flere gange,
kostald opført 1976, ungdyrstald
og gylletank 1987, den gamle ko
stald og lade nedbrændte i 1987,
maskinhus opført 1979 og tilbyg
get 1988, hvor der også blev op
ført silohus, desuden er der in
dendørs køresilo. Gården drives
med en kvægproduktion på 65 års
køer, 80 ungdyr og 40 slagtekalve af racen SDM. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er raps,
korn og ærter. Der er 3 traktorer og 1 mejetærsker. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
LISBYVEJ 18, "VESTER LISBY", FJALTRING, 7620 LEMVIG.
ARNE LISBY KJÆR, gårdejer, omtales under "Sønder Lisby", Lisbyvej 23.
A.L.K. overtog gården den 1.-3.-1973 fra Aage Jespersen.
Ejendomsskyld 500.000. Areal 12 ha., heraf 3 ha. eng.
Stuehuset er opført 1910 og restaureret 1975. Gården drives udelukkende med plante
produktion bestående af raps og ærter. Den drives sammen med "Sønder Lisby" Lisby
vej 23.
LISBYVEJ 23, "SØNDER LISBY", FJALTRING, 7620 LEMVIG, tlf. 97-887013.
ARNE LISBY KJÆR, gårdejer, født den 1.-4.-1931, søn af Sigrid og Kristian Kold
Kjær, gift den 28.-3.-1979 med Inger Nielsen, socialpædagog, født den 18.-4.-1935,
datter af Anne og Ejnar Ludvig Nielsen.
A.L.K. har været på Lægård Landbrugsskole, han har været i bestyrelsen for Lemvigegnens Grovvareforening, formand for D.L.G.center Lemvig, er medlem af Ringkø
bing Amtsråd og har været medlem af Lemvig Byråd. Han overtog gården den 1.-7.1960 fra sin far, som købte den i 1926.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 31 ha., heraf tilkøbt 10 ha., der er 6,5 ha. eng.
Stuehuset er opført 1882 og restaureret 1975, kostalde opført 1912 og 1966, svinestald
1978, lader 1881, 1966 og 1975, foderhus og gylletank 1966 og maskinhus 1975. Der er
2 indendørs køresiloer. Gården drives med en kvægproduktion på 30 årskøer og 55
ungdyr af racen Jersey, desuden produceres ca. 400 slagtesvin årligt. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 3 traktorer, rørvandingsanlæg og halmfyr.
Maskinstation bruges til høst. Gården drives sammen med Lisbyvej 18.
LOMBORGVEJ 15, ""VESTER RAUNSBÆK MINKFARM", LOMBORG, 7620 LEMVIG,
tlf. 97-889557.
HENNING ERLAND OLESEN, pelsdyravler, født den 9.-3.-1939, søn af Johanne Kri
stine og Mads Peder Olesen, gift den 7.-8.-1965 med Mary Kristine Lauritsen slag
teriarbejder, født den 11.-12.-1945, datter af Karen og Aage Lauritsen. Parret har
børnene: Brian Rene, født den 6-. 10.-1965 og Jeanette Sofie, født den 16.-3.-1970.
H.E.O. er ansat på Valdemar Birns Jernstøberi i Holstebro. Han overtog gården den
1.-11.-1965 fra Henry Pedersen.
Ejendomsskyld 300.000. Areal 0,5 ha.
Stuehuset er opført 1977, der er 3 4-rækkers minkhaller. Gårdens bestand er på 150
rævetæver og 300 hvalpe.
H.E.O. er medejer af hanstation for ræve på Fjordsidevej i Møborg, desuden har han
andel i gården Kræmmergårdvej 67, Møborg, som han ejer sammen med sønnen, Brian
Rene Olesen, den blev købt den 18.-9.-1987. Areal 8 ha. og ejendomsskyld 330.000.

LOMBORGVEJ 20, "NYGAARD", LOMBORG, 7620 LEMVIG, tlf. 97-889065.
RUDOLF ØRGAARD, gårdejer, født den 11.-12.-1920, søn af Ane og Niels Ørgaard,
gift den 29.-5.-1947 med Margrethe Mortensen, husmor, født den 22.-6.-1922, datter
af Kristine og Kresten Mortensen. Parret har børnene: Inger, født den 15.-10.-1948,
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Karsten, født den 12.-4.-1957 og
Hanne, født den 10.-8.-1959.
Rudolf Ørgaard har været på Bor
ris Landbrugsskole. Han overtog
gården den 1.-4.-1953 fra Kristi
an Pedersen.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal
23 ha.
Stuehuset er opført 1909 og re
staureret 1978, svinestalde opført
1909 og 1964, lade 1909, maskin
hus og foderhus 1978. Gården
drives med en slagtesvineproduktion på ca. 800 stk. årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøder er raps, ærter og korn. Der er 2 traktorer og portionstørreri. Maskinstation bruges til høst.
LOMBORGVEJ 122, "KIRKEGAARD", LOMBORG, 7620 LEM
VIG, tlf. 97-889099.
MADS BJERRE, gårdejer, født
den 24.-9.-1940, søn af Signe og
Niels Bjerre, gift den 28.-3.-1964
med Kirsten Inge Risum, husmor,
født den 4.-10.-1940, datter af
Rigmor og Peder Risum. Parret
har børnene: Lene, født den 21.3.-1965, Niels, født den 21.-9.1968, Vibeke, født den 4.-10.1971 og Kristian, født den 29.-10.-1975.
M.B. har været på Bygholm Landbrugsskole, har været i bestyrelsen for Landboung
dom, er nu i bestyrelsen for Lemvigegnens Landboforening og formand for planteavls
udvalget. Han overtog gården den 11.-6.-1967 fra sin far, nuværende ejer er 4. gene
ration på gården, som har været i slægtens eje siden 1882.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 37,3 ha., der er forpagtet 26,5 ha.
Stuehuset er opført 1895 og restaureret 1976, kostald opført 1914 og tilbygget 1952,
svinestalde opført 1948 og 1964, ny sostald 1971 og tilbygget 1988, lade opført 1875,
maskinhus 1976, foderhus og gylletank 1982. Gården drives som alsidigt landbrug med
en kvægproduktion på 50 årskøer og 50 ungdyr af blandet race, svineproduktionen er
på 80 årssøer, der sælges ca. 1.750 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder
er raps, ærter og korn. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, rørvandingsanlæg og por
tionstørreri. På gården er 1 fast medhjælper og der bruges maskinstation til gødnings
udkørsel.
LOMBORGVEJ 152, "LØVDAHL",
LOMBORG, 7620 LEMVIG, tlf.
97-889083.
EIGIL MAARUPGAARD, gårdejer,
født den 2.-1.-1936, søn af Anine
og Christian Maarupgaard.
E.M. overtog gården den 1.-12.1960 fra sin far.
Ejendomsskyld 650.000. Areal
11,5 ha., heraf tilkøbt 3 ha.
Stuehuset er opført 1953, kostald,
svinestald og lade ligeledes 1953
og maskinhus 1962. Gården drives med en svineproduktion på 12 årssøer, der sælges
ca. 100 smågrise og 135 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg.
Der er 1 traktor og plantørreri. Maskinstation bruges til høst.
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LOMBORGVEJ 155, "MELLEM
KJELDER", LOMBORG, 7620
LEMVIG, tlf. 97-889009.
ANDERS MAARUPGAARD, gård
ejer, født den 2.-12.-1924, søn af
Anine og Christian Maarupgaard.
A.M. overtog gården den 1.-3.1951 fra Søren Kjelde Sørensen.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal
30 ha., heraf 1 ha. eng.
Stuehuset er opført 1912 og re
staureret flere gange, kostalden
fra 1955 er ombygget til farestald i 1976, en gammel kostald er ombygget til goldsostald i 1976, hvor der også blev
bygget fedestald, lade opført 1962 og maskinhus 1986, og der er en gylletank. Gården
drives med en svineproduktion på 45 årssøer, der produceres ca. 750 slagtesvin årligt,
Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, varm lufts tørreri og automatisk vådfodringsanlæg ved slagtesvinene.

LOMBORGVEJ 160, "VESTERGAARD", LOMBORG, 7620 LEM
VIG, tlf. 97-889254.
POUL AAGE BAK, gårdejer,
født den 19.-9.-1939, søn af Ma
thilde og Niels Gundersen Bak,
gift den 29.-9.-1962 med Karen
Vestergaard Jensen, husmor,
født den 25.-7.1939, datter af
Kristine og Julius Emil Jensen.
Parret har børnene: Kirsten,
født den 12.-11.- 1963, Inger,
født den 3.-7.-1966 og Anne-Marie, født den 14.-4.-1970.
P.AA.B. har været på Hammerum Landbrugsskole, han har været i bestyrelsen for
Lemvigegnens Landboforening, han var i en årrække formand for planteavlsudvalget,
og er nu medlem af Lomborg Menighedsråd. Han overtog gården den 1.-8.-1969 fra sin
svigerfar, nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje
siden 1881, da den blev oprettet ved udstykning fra "Store Lundsby".
Ejendomsskyld 1.750.000. Areal 40 ha., heraf tilkøbt 10 ha.
Stuehuset er opført 1910 og restaureret 1976, kostalden er ombygget til svin i 1978,
svinestalde opført 1910 og 1974, lade 1969 og maskinhus 1982. Gården drives med en
svineproduktion på 60 årssøer, der sælges ca. 200 smågrise og 1.000 slagtesvin årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, gastæt
kornsilo, blandeanlæg og fodringsanlæg. På gården er 1 deltids medhjælper og der
bruges maskinstation til gødningsudkørsel.
LOMBORGVEJ 162, "LILLE VE
STERGAARD", LOMBORG, 7620
LEMVIG, tlf. 97-889317.
BIRGER MAARUPGAARD, gård
ejer, født den 5.-5.-1931, søn af
Anine og Christian Maarupgaard,
gift den 9.-11.-1957 med Erna
Dahl Kristensen, født den 22.-2.1938, datter af Johanne og Mag
nus Dahl Kristensen. Parret har
børnene: Mariane, født den 12.4.-1958, Christian, født den 28.6.-1960 og Ninna, født den 7.-1.-1968.
B.M. overtog gården den 15.-5.-1963 fra Jens Georg Jensen. Der drives benzin og
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Areal 11 ha.,
Stuehuset er
besætning er

fra ejendommen.
heraf 2 ha. skov og eng. Jorden er bortforpagtet.
opført 1960, kostald 1931, værksted 1977, desuden er der lade. Gårdens
på 1 hest.

LOMBORGVEJ 168, "KNABBESMARK", LOMBORG, 7620 LEMVIG.
JENS KRISTIAN MØLLER, gårdejer, omtales under "Østergaard", Rammedigevej 6.
J.K.M. overtog gården den 1.-3.-1979 fra sin farbror, Frede Møller.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 36 ha.
Stuehuset er opført 1910 og restaureret 1965, kostald opført 1930, svinestald og lade
1950. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og korn. Der er 1 plantørreri.
Gården drives sammen med "Østergaard", Rammedigevej 6.

LOMBORGVEJ 172, "BREDDAM",
LOMBORG, 7620 LEMVIG, tlf.
97-889033.
VIKTOR SIMONSEN, gårdejer,
født den 3.-10.-1930, søn af Ka
ren og Kristian Simonsen.
V.S. overtog gården den l.-ll.1972 fra Kristian Pinholt.
Ejendomsskyld 830.000. Areal 24
ha.
Stuehuset er opført 1903 og re
staureret 1978, kostalde opført
1903 og 1973, lade 1903, ma
skinhus 1976 og gylletank 1988. Gården drives med en kvægproduktion på 32 årskøer
og 55 ungdyr af racen SDM. Der er 2 traktorer, 1 vandingsmaskine, 4 kornsiloer og
portionstørreri. På gården er 1 skoledreng til medhjælp og der bruges maskinstation til
høst.
LUNDSBYVEJ 4, "ØSTER THYBOGAARD", LOMBORG, 7620
LEMVIG, tlf. 97-889013.
JOHANNES JENSEN, gårdejer,
født den 8.-2.-1961, søn af Krista og Jørgen Jensen, gift den
27.-7.-1985 med Bente Rigmor
Risum, sygeplejerske, født den
19.-8.-1961, datter af Herdis og
Jens Risum. Parret har børnene:
Simone, født den 28.-2.-1988,
Martin født den 29.-9.-1989.
J.J. har været på Lægård og
Asmildkloster landbrugsskoler. Han overtog gården den 14.-8.-1987 fra sin far, nuvæ
rende ejer er 5. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1852.
Ejendomsskyld 1.850.000. Areal 47,5 ha., heraf tilkøbt 13 ha., der er 1,5 ha. eng.
Stuehuset er opført 1987, kostalde 1929, 1973 og 1987, lade 1929, maskinhuse 1965 og
1982, roehus 1960 og gylletank 1987. Gården drives med en kvægproduktion på 48
årskøer og 60 ungdyr af racen RDN, det er en stambesætning, der udstilles på dyr
skuer. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og hvede. Der er 2 traktorer,
plansilo, plantørreri og anparter i Lomborg Vindmøllelaug. På gården er 1 fast med
hjælper og der bruges maskinstation til høst.

LUNDSBYVEJ 8, "BENDSGAARD", LOMBORG, 7620 LEMVIG, tlf. 97-889141.
MADS CHRISTIAN BJERG, gårdejer, født den 25.-6.-1930, søn af Krista og Christian
Bjerg.
M.C.B. har været på Haslev Landbrugsskole. Han overtog gården den 2.-1.-1961 fra
søskendeparret Bendsgaard.
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1.050.000. Areal 24,8 ha.
Stuehuset er opføt 1916 og re
staureret 1973, kostald opført
1920 og ny stald 1962, svinestald
1949, lade 1922 og tilbygget
1977, foderhus 1964 og maskinhus
1968. Gården drives med en
kvægproduktion på 20 årskøer og
40 ungdyr af racen SDM, desuden
produceres ca. 100 slagtesvin år
ligt. Der er 3 traktorer, plan-

tørreri og plansilo. Maskinstation bruges til høst.

LUNDSBYVEJ 9, "STORE LUNDS
BY", LOMBORG, 7620 LEMVIG,
tlf. 97-889446.
JØRN PAAKJÆR, gårdejer, født
den 26.-6.-1932, søn af Ane og
Christian Paakjær, gift den 17.5.-1957 med Solveig Munksgaard,
kontorassistent, født den 24.-9.1936, datter af Rigmor og Eskild
Munksgaard. Parret har børnene:
Per, født den 16.-3.-1963 og
dens, født den 20.-5.-1972.
J.P. startede ornestation i 1955,
i 1963 gik man over til K.S. og det var en af de første K.S.stationer i landet. Han
overtog gården den 26.-1.-1964 fra Chr. Madsen.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 22 ha.
Stuehuset er opført 1890 og restaureret 1973, svinestald og lade er opført 1977, i
staldbygningerne er der indrettet laboratorium til brug for K.S. Gårdens besætning er
på 18 avlsorner, som er indkøbt af landsudvalget for svin. Planteproduktionens salgs
afgrøder er raps, ærter, hvede og byg. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo,
plantørreri samt anparter i Lomborg Vindmøllelaug. På ornestationen, som er privat
ejet, er ansat 1 inseminør.
LUNDSBYVEJ 10, "NØRRE
LUNDSBY", LOMBORG, 7620
LEMVIG.
CHRISTIAN OVERGAARD PINNERUP, gårdejer, født den 5.-8.1911, søn af Jensine Mette Ka
trine og Cicilius Pinnerup, gift
den 5.-8.-1945 med Mary Jørgen
sen, husmor, født den 10.-11.1918, datter af Karen og Jørgen
Søndergaard Jørgensen. Parret
har børnene: Tove, født den 24.9.-1945, Preben, født den 16.-2.-

1954 og Lilly Annette, født den 6.-8.-1960.
C.O.P. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården den 17.-4.-1941 fra
sin mor, forældrene købte den i 1894.
Ejendomsskyld 600.000. Areal 17,5 ha., heraf tilkøbt 1,5 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1912, kostalden fra 1896 er ombygget 1932, svinestald opført
1896, lade 1932 og maskinhus 1954. På gården er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo
og plantørreri.
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LUNDSBY", LOMBORG, 7620
LEMVIG.
KRESTEN VESTERGAARD, omta
les under "Houmark", Hougårdsmark 9.
K.V. overtog gården den 10.-5.1988 fra Hans Chr. Madsen.
Ejendomsskyld 840.000. Areal
21,5 ha., heraf 1,5 ha. eng.
Stuehuset er opført 1920 og re
staureret 1978, kostalde opført
1920, 1978 og 1980, lade 1978
og maskinhus 1975. Gården drives sammen med "Houmark", Houmarksvej 9.
LUNDVEJ 10, "HYLDAGER",
BØVLING, 7650 BØVLINGBJERG,
tlf. 97-885356.
AKSEL FYHRING, gårdejer, født
den 30.-7.-1927, søn af Mariane
og Sofus Fyhring, gift den 22.10.-1966 med Edel Mine Christen
sen, født den 27.-3.-1931, datter
af Kirstine og Therkild Christen
sen.
A.F. overtog gården den 18.-10.1966 fra sine forældre, nuværen
de ejer er 3. generation på går
den, som har været i slægtens eje siden 1895.
Ejendomsskyld 850.000. Areal 12,6 ha., heraf tilkøbt 6 ha. Der er forpagtet 4 ha.
Stuehuset er opført 1976, kostald 1971 og ombygget til svinestald 1987, garage opført
1953 og maskinhus 1975. Gården drives med en slagtesvineproduktion på ca. 650 stk.
årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og hvede. Der er 2 traktorer, 1 meje
tærsker, plansilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markar
bejdet.
LUNDVEJ 22, BØVLING, 7650
BØVLINGBJERG, tlf. 97-885270.
CHRESTEN CHRISTIANSEN, hus
bondafløser, født den 12.-9.-1967,
søn af Birthe og Helge Christian
sen, bor sammen med Inger
Kjær, sygeplejeelev, født den
29.-10.- 1968, datter af Eva og
Peder Kjær.
C.C. overtog gården den 14.-12.1987 fra D.L.R.
Ejendomsskyld 230.000 (minkhal
lerne er ikke med i vurderingen).
Areal 2,2 ha.
Stuehuset er opført 1860 og gennemrestaureret, kostald opført 1936, der er 2 6-fags
minkhaller bygget i 1988 og 1989, lade 1936 og maskinhus 1948. Gårdens bestand af
mink er på 50 avlstæver + hvalpe. Der er 1 traktor.

LUNDVEJ 24, "GISTOFT", BØVLING, 7650 BØVLINGBJERG, tlf. 97-885561.
HELGE CHRISTIANSEN, landbrugsvikar, født den 7.-4.-1938, søn af Hilma og Børge
Christiansen, gift den 18.-4.-1959 med Birte Kristensen, fabriksarbejder, født den
5.-9.-1938, datter af Asta og Peder Kristensen. Parret har børnene: Susanne, født den
27.-11.-1959, Margit, født den 9.-12.-1960, Asta, født den 14.-4.-1964 og Chresten,
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H.C. overtog gården den 1.-3.-1983 fra Hans Hansen.
Ejendomsskyld 170.000. Areal 2,5 ha., heraf 1 ha. eng.
Stuehuset er opført 1881 og gennemrestaureret, kostalden er restaureret i 1988 og
stakladen er fra 1984. Gården drives med en ammekobesætning på 6 ammekøer, 5
ungdyr og 3 slagtekalve af racen Charolais. Der er 1 traktor og 1 mejetærsker.

LUNDVEJ 28, "NØRRE SUDER
MARK", BØVLING, 7650 BØV
LINGBJERG, tlf. 97-885228.
POUL ERIK JEPSEN, gårdejer,
født den 8.-12.-1939, søn af Jen
ny og Christian Jepsen, gift den
22.-3.-1967 med Bodil Kamstrup,
født den 6.-2.-1947, datter af
Grethe og Erik Kamstrup. Parret
har børnene: Torben, født den
6.-5.-1969, Jette, født den 14.10.-1970, Lars, født den 21.-4.P.E.J. overtog gården den 9.-2.-1967 fra Rigmor og Ejner Larsen.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 25 ha., heraf 3 ha. eng.
Stuehuset er opført 1936 og gennemrestaureret og tilbygget senest i 1989, kostalden
fra 1942 er udvidet og restaureret i 1982, spaltestald opført 1982, svinestald 1952,
desuden er der lade og indendørs køresiloer. Gården drives med en kvægproduktion på
36 årskøer, 40 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM. Der er 2 traktorer, tårnsilo og
varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
LUNDVEJ 32, "SØNDER SUDER
MARK", BØVLING, 7650 BØV
LINGBJERG, tlf. 97-885120.
BERTEL SKOV, gårdejer, født
den 23.-9.-1923, søn af Anna og
Erik Skov, gift den 5.-9.-1953
med Margit Nørskov Jacobsen,
født den 12.-7.-1932, datter af
Maren og Martin Jacobsen. Par
ret har børnene: Erik, født den
30.-9.-1954, Martin, født den 248.-1957, Carsten, født den 13.3.-1960, Helle, født den 11.-4.-1965 og Jørn, født den 22.-4.-1969.
B.S. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 20.-9.-1956 fra
Richard Jensen.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 33 ha., heraf tilkøbt 3 ha., der er 5 ha. eng.
Stuehuset er opført 1948 og restaureret 1974, kostalden blev ombygget efter en brand
i 1955 og udvidet 1972, svinestald og lade opført 1956, maskinhuse 1955 og 1974.
Gården drives med en ammekobesætning på 10 ammekøer, 3 ungdyr og 4 slagtekalve
samt 1 avlstyr af racen Limousine, desuden er der en slagtesvineproduktion på ca. 600
stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der er 2 traktorer,
maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

LUNDVEJ 36, "LUND", BRØRUP, 7650 BØVLINGBJERG, tlf. 97-885165.
JENS NIKOLAJ KRISTENSEN, gårdejer, født den 22.-2.-1927, søn af Anna og Poul
Kristensen, gift den 7.-12.-1957 med Ruth Elisabeth Ertbjerg Pedersen, barneplejerske,
født den 11.-3.-1936, datter af Emma og Peder Pedersen. Parret har børnene: Poul
Erik, født den 12.-2.-1959, Dorthe, født den 26.-8.-1961, Annette, født den 15.-6.-1963
og Bjarne, født den 1.-3.-1970.
J.N.K. overtog gården den 14.-4.-1961 fra Richard Jensen.
Ejendomsskyld 865.000. Areal 20 ha., der er frasolgt 0,5 ha., der er ca. 4 ha. eng. 7
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Stuehuset er opført omkring 1880, kostalden har fået ny tag i 1968, ny kostald opført
1974, hvor også laden blev restaureret, svinestald opført 1959 og maskinhus 1988.
Gården drives med en kvægproduktion på 20 årskøer, 25 ungdyr og 12 slagtekalve af
racen RDM, desuden produceres ca. 200 slagtesvin årligt. Der er 2 traktorer, maskin
station bruges til en del af markarbejdet.

LUNDVEJ 42, "NYLUND MINK",
BRØRUP, 7650 BØVLINGBJERG,
tlf. 97-885418.
JAKOB VESTERGAARD, tandlæ
ge, født den 20.-4.-1949, søn af
Lydia og Knud Vestergaard, gift
den 3.-7.-1976 med Irma Sig,
pædagog, født den 5.-5.-1954,
datter af Elna og Peder Sig.
Parret har børnene: Jeppe, født
den 19.8.-1979, Maja, født den
2.-1 1.1983 og Anne, født den
2.-10.1986.
J.V. overtog gården den 1.-8.-1978 fra Kirsten og Johannes Andersen.
Ejendomsskyld 780.000. Areal 2 ha., heraf tilkøbt 0,5 ha.
Stuehuset er opført 1858 og gennemrestaureret senest i 1987, 4-rækkers minkhal er
opført 1986 og fårehus 1989. Gårdens bestand er på 150 avlstæver og 4 får. Der er
anparter i Housøre Vindmøllelaug.

LYKKESGÅRDVEJ 1, "ØSTER MAAGAARD", TØRRING, 7620 LEMVIG, tlf. 97822598.
BRUNO MØLGAARD, gårdejer, født den 21.-5.-1962, søn af Gerda og Jens Mølgaard.
B.M. er slagteriarbejder på Vestjyske Slagterier i Lemvig. Han overtog gården den
1.-10.-1987 fra Johannes Bjerg Madsen.
Ejendomsskyld 720.000. Areal 22,5 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1880 og restaureret 1988, maskinhuset er fra 1975.
LØKKEVEJ 7, "NY LØKKE",
TRANS, 7620 LEMVIG, tlf. 97887089.
ERNST KRAGELUND, landmand,
født den 22.-2.-1930, søn af Jo
hanne og Niels Kragelund, gift
den 16.-11.-1956 med Vera Ol
sen, husmor, født den 18.-7.1936, datter af Hariet og Chr.
Olsen. Parret har børnene: Arne,
født den 22.-10.-1957, tvillinger
ne Hanne og Niels, født den 21.2.-1960 og Tove, født den 20.-6.-1965.
E.K. har været på Gerlev Højskole med landbrugsfag. Han overtog gården den 1.-3.1962 fra sin far, som købte den i 1917.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 30 ha., heraf tilkøbt 15 ha., der er 5 ha. skov og eng.
Desuden er der forpagtet 2 ha.
Stuehuset er opført 1966, kostald, svinestald og lade 1967 og maskinhus 1968. Gården
drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 16 årskøer og 30 ungdyr af
racen SDM, svineproduktionen er på 6 årssøer, der produceres ca. 125 slagtesvin
årligt. Der er 2 traktorer.
MARSBJERGVEJ 6, "STORE MARSBJERG", RAMME, 7620 LEMVIG, tlf. 97-889460.
NIELS KONGSGAARD RIIS, gårdejer, født den 19.-7.-1933, søn af Karen og Christian
Møller Riis, gift den 28.-10.-1961 med Birte Lauritsen, husmor, født den 13.-1.-1939,

-166datter af Thyra Katrine Kirtine
og Laurits Chr. Lauritsen. Parret
har børnene: Michael, født den
31.-10.-1964, Jacob, født den 25.4.-1967 og Alex, født den 14.11.-1970.
Niels K. Riis har været på Tommerup Højskole med landbrugs
fag. Han overtog gården den
1.-4.-1960 fra Svend Østergaard.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal
42,5 ha.
Stuehuset er opført 1848 og restaureret 1977, fodermesterboligen ved gården er fra 1950, kostalden fra 1943 er
ombygget 1979, svinestalde opført 1967 og 1984, lade 1984, maskinhus 1976 og foder
hus 1979. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 36 årskøer
og 80 ungdyr af racen SDM, svineproduktionen er på 20 årssøer, der produceres ca.
450 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 3 traktorer, 1
mejetærsker, tårnsilo og portionstørreri. Maskinstation bruges til bl.a. gødningsud
kørsel.

MARSBJERGVEJ 11, "TROLD
VAD", RAMME, 7620 LEMVIG,
tlf. 97889503.
JENS ANDERSEN, gårdejer, født
den 9.-1.-1954, søn af Kirsten og
Ejlif Andersen.
J.A. har været på Bygholm Land
brugsskole. Han overtog gården
den 1.-3.-1980 fra Jens Hilmar.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal
23,7 ha.
Stuehuset er opført 1985, kostal
de 1974 og 1976, maskinhus
1962, lade 1976, foderhus 1982 og gylletank 1988, der er indendørs køresilo. Gården
drives med en kvægproduktion på 30 årskøer og 55 ungdyr af racen SDM. Der er 2
traktorer og rørvandingsanlæg. Maskinstation bruges til gødningsudkørsel og finsnitning.
MEJERIVEJEN 9, "VESTER SKOV
LUND", FABJERG, 7620 LEMVIG,
tlf. 97-893132.
PEDER SØJBJERG PEDERSEN,
gårdejer, født den 3.-9.-1925, søn
af Magne og Mikkel Pedersen.
P.S.P. overtog gården den 5.-11.1957 fra Christian Christensen.
Ejendomsskyld 500.000. Areal 16
ha., heraf tilkøbt 3,5 ha.
Stuehuset er opført 1912, kostald
1965, maskinhus 1959 og lade
1960. Gården drives med en
kvægproduktion på 18 årskøer og 20 ungdyr af racen SDM. Der er 1 traktor, kornsilo
og portionstørreri samt anpart i Fabjerg Vindmøllelaug. Maskinstation bruges til høst.

MEJERIVEJEN 10, "SØNDER WUSTGAARD", FABJERG, 7620 LEMVIG.
JØRGEN LIND, gårdejer, omtales under "Friistoft", Fabjergkirkevej
J.L. overtog gården den 15.-4.-1986 fra Jens Blæsbjerg.
Ejendomsskyld 760.000. Areal 22 ha.

60, Lemvig.
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Stuehuset er opført 1947 og restaureret 1975, kostald og lade opført 1947 og svinestald 1967. Gården drives sammen med "Lisumkjær" og "Friistoft", Fabjergkirkevej 57
og 60, Lemvig.
MEJERIVEJEN 15, "HØJBJERG",
FABJERG, 7620 LEMVIG, tlf. 97893157.
ARNE NIELSEN, gårdejer, født
den 5.-9.-1941, søn af Marie og
Gravers Nielsen, gift den 24.-6.1967 med Anni Grete Henningsen
Pedersen, husmor, født den 18.2.-1945, datter af Agnes og Ras
mus Pedersen. Parret har børne
ne: Susanne, født den 31.-7.-1968,
Malene, født den 27.-8.-1969,
Anette, født den 14.-1.-1972,
Marianne, født den 2.-11.-1975 og Heidi, født den 14.-1.-1981.
A.N. overtog gården den 1.-4.-1967 fra Niels Kamstrup.
Ejendomsskyld 1.650.000. Areal 31 ha., heraf tilkøbt 17 ha.
Stuehuset er opført 1920, restaureret og tilbygget 1972, kostalde er opført 1958, 1974
og 1976, lade 1979, maskinhus og foderhus 1987 og gylletank 1988, der er 2 indendørs
køresiloer. Gården drives med en kvægproduktion på 53 årskøer og 105 ungdyr af
racen SDM. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, vandingsmaskine, 4 kornsiloer, portionstørri, genvindingsanlæg for varme og anpart i Fabjerg Vindmøllelaug. Maskinstation
bruges til ensilering.
MELDMOSEVEJ 9, "SMØRPØTHUS", MØBORG, 7660 BÆK
MARKSBRO, tlf. 97-881306.
ASTRID PETRINE SØRENSEN,
gårdejer, født den 16.-1.-1916,
datter af Mariane og Hans J.
Hansen, gift den 24.-7.-1942
med Georg Sørensen, gårdejer,
født den 5.-1.-1898, søn af Nikoline og Jens Sørensen. Parret
har børnene: Agnethe, født den
18.-7.1943, Jens Nicolai, født
den 30.-10.-1945 og Tage, født den 27.-2.-1950.
G.S. døde den 11.-12.-1978. Han overtog gården den l.-l I.-1925 fra sin far.
Areal 14 ha., der er frasolgt 2 ha. eng og desuden er der 3 ha. skov. Jorden er bortforpagtet.
Hele gården er opført i 1910 efter en ildebrand, der er stuehus, kostald, lade og
svinestald, der er siden bygget til flere gange.

MOESKÆRVEJ 1, "GL. MOES
KJÆR", NØRLEM, 7620 LEMVIG,
tlf. 97822974.
JES CHR. MOESKJÆR, gårdejer,
født den 10.-3.-1940, søn af Else
og Peder Moeskjær.
J.C.M. er uddannet sygehusportør
og ansat på Lemvig Sygehus som
afløser, han har været på Vejlby
Landbrugsskole og er uddannet
landbrugstekniker. Han overtog
gården den 11.-6.-1971 fra sin
far, nuværende ejer er 5. gene-
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Ejendomsskyld 1.230.000. Areal 32 ha., heraf tilkøbt 13 ha.
Stuehuset er opført 1845 og restaureret senest i 1989, maskinhus opført 1964. Gården
drives udelukkende med planteproduktion bestående af raps, ærter og korn. Der er 2
traktorer, maskinstation bruges til høst.
J.C.M. har i 8 år virket som malkekvægsekspert for Danida i Zambia, Indien og
Bolivia.

MOESKÆRVEJ 4, "KJÆRGAARD",
NØRLEM, 7620 LEMVIG, tlf. 97821022.
ARNE KNUDE, gårdejer, født
den 11.-1.-1917, søn af Kirstine
og Jens Peder Knude.
A.K. har været på Korinth Land
brugsskole. Han overtog gården
den 1.-8.-1965 fra sin mor, han
havde fra faderens død i 1949 be
styret gården for moderen. Nu
værende ejer er 4. generation
på gården, som har været i slægtens eje siden 1852.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 32,8 ha., heraf 3,5 ha. bakker og skråninger. Oorden er
bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1856 og restaureret 1972, kostalden fra 1856 er udvidet i 1910,
svinestald og lade er opført 1856 og maskinhus 1930.

MOESKÆRVEJ 6, "TJØRNDAHL",
NØRLEM, 7620 LEMVIG.
ELIN KNUDE, gårdejer, født den
16.-3.-1920, datter af Kirstine
og Jens Peder Knude.
E.K. er uddannet sygeplejerske
og har været ansat på Lemvig
Sygehus i 30 år. Hun overtog
gården den 1.-8.-1965 fra Kirsti
ne Smedegaard, den blev i 1915
udstykket fra "Kjærgaard".
Ejendomsskyld 560.000. Areal
14,9 ha., heraf 5 ha. strandeng. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1915, avlsbygningerne, bestående af kostald, svinestald og lade, er
alle bygget i 1915.

MOESKÆRVEJ 7, "KILDEGAARD",
NØRLEM, 7620 LEMVIG, tlf. 97820035.
FREDE AGERGAARD KRISTENSEN, gårdejer, født den 20.-3.1938, søn af Ellen og Jens Agergaard Kristensen, gift den 26.-4.1968 med Grethe Balleby Møldambjerg, husmor, født den 2.-2.1947, datter af Dagmar og Ejnar
Balleby Møldambjerg. Parret har
børnene: Per, født den 30.-3.1969, Jørn, født den 25.-12.1970 og Jytte, født den 13.-8.-1975.
G.B.M. er medlem af Nørlem Skolenævn.
F.A.K. har væet på Haslev Landbrugsskole, han er medlem af Nørlem Menighedsråd og

-169kirkeværge ved Nørlem Kirke. Han overtog gården den 1.-3.-1968 fra Benny Houe.
Ejendomskyld 1.350.000. Areal 23,4 ha., der er 1,5 ha. vedvarende græs.
Stuehuset er opført 1910 og løbende restaureret, kostalde opført 1956 og 1960, svinestald 1956, lade 1960, foderhus 1974 og maskinhus 1980, der er 1 indendørs køresilo.
Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 30 årskøer og 55 ung
dyr af racen SDM, svineproduktionen er på 10 årssøer, der produceres ca. 200 slagte
svin årligt. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, portionstørreri og 6 kornsiloer samt
varme genvindingsanlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
MOESKÆRVEJ 8b, "GIELSGAARD", NØRLEM, 7620 LEMVIG, tlf. 97-821027.
MARTIN CHRISTIAN GIELSGAARD, gårdejer, født den 1.-4.-1956, søn af Esther og
Svend Aage Gielsgaard, gift den 11.-7.-1981 med Karin Mathiasen, husmor, født den
23.-10.-1956, datter af Stinne og Carlo Mathiasen. Parret har børnene: Gertrud
Henriette, født den 15.-7.-1982, Marianne Birgitte, født den 17.-11.-1984 og Martin
Chr., født den 1.-10.-1986.
K.M. har været på Lægård Landbrugsskole.
M.C.G. arbejder som truckfører på Valdemar Birn i Holstebro, han har været på Ham
merum Landbrugsskole. Han overtog gården den 31.-12.-1977 fra sin far, nuværende
ejer er 4. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1868.
Areal 38,9 ha.
Stuehuset er opført 1878, kostald 1928, svinestald 1924, lade 1962 og maskinhus 1960.
Gården drives med en kvægproduktion på 36 årskøer og 60 ungdyr af blandet race.
Der er 3 traktorer, kornsilo og portionstørreri. Maskinstation bruges til høst.

MOESKÆRVEJ 9, "BJERREGÄRD", NØRLEM, 7620 LEMVIG, tlf. 97-823720.
CHRISTIAN BO HANSEN, lektor og gårdejer, født den 5.-12.-1943, søn af Kirstine og
E.V. Hansen, gift den 27.-1.-1973 med Kirsten Gormsen, læge, født den 13.-11.-1945,
datter af Margrethe og Gorm Christian Gormsen. Parret har børnene: Lise Kirstine,
født den 27.-1.-1974 og dens Gorm, født den 3.-11.-1976.
C.B.H. har været på Dalum Landbrugsskole, han er landsformand for Landsforeningen
for Deltidslandmænd. Han overtog gården den 1.-3.-1982 fra Holger Larsen.
Areal 34 ha., heraf 5 ha. eng.
Stuehuset er opført 1854 og restaureret 1987, kostalden fra 1907 er ombygget i 1964,
svinestald opført 1886, lade 1884, maskinhus 1954, desuden er der foderhus. Gården
drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn og raps. Der er 2 traktoer, tårnsilo, varm lufts tørreri og halmfyr. Maskinstation bruges til høst og der er 1
deltids medhjælper.

MOLLERUPVEJ 12, "FUGLKJÆR", TRANS, 7620 LEMVIG, tlf. 97-895207.
JØRGEN JESPERSEN, gårdejer, født den 18.-10.-1939, søn af Katrine og Ove Lykke
Jespersen, gift den 9.-10.-1972 med Jytte Bech, husmor, født den 6.-4.-1951, datter af
Elna og Georg Bech. Parret har børnene: Lars, født den 4.,-9.-1974 og Susanne, født
den 21.-1.-1977.
J.J. har været på Vejlby Landbrugsskole. Han overtog gården den 20.-3.-1974 fra Meta
Andersen.
Ejendomsskyld 1.550.000. Areal 19,2 ha.
Stuehuset er opført 1910 og restaureret 1978, svinestalde 1841, 1979, 1980 og 1981,
lade og maskinhus 1976 og gylletank 1981. Gården drives med en svineproduktion på
180 årssøer, der sælges ca. 3750 smågrise og 50 slagtesvin årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøder er ærter og korn. Der er 1 traktor og fodringsanlæg i samtlige stalde.
Maskinstation bruges til høst.
MOLLERUPVEJ 14, "ØSTER KIRKEBY", TRANS, 7620 LEMVIG, tlf. 97-895252.
ELNA KROGAGER, gårdejer, født den 18.-12.-1946, datter af Ditte og Peder Rasmus
sen, gift den 18.-11.-1967 med Leif Bjerre Krogager, ingeniør, født den 6.-3.-1938, søn
af Ellen og Helge Krogager. Parret har børnene: Pernille, født den 17.-6.-1968 og
Henriette, født den 5.-4.-1970.
E.K. har været på Kongensgård Landbrugsskole. Hun overtog gården den 1.-8.-1979 fra
Kristen Bjerregaard.
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Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 52 ha., heraf tilkøbt 9 ha. Der er forpagtet 6 ha.
Stuehuset er opført 1817 og restaureret senest 1986, svinestald opført 1971, lade 1817
og hestestald 1984. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 2.300 stk. årligt,
desuden er der 2 avlshopper og 3 rideheste af racen Dansk Varmblod. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er raps, ærter og korn. Der er 2 traktorer, gastæt kornsilo, blandeanlæg og fodringsanlæg. Maskinstation bruges til høst.
MOSEVEJ 5, "ØSTER ARMOSE", LOMBORG, 7620 LEMVIG, tlf. 97-889602.
LEIF MADSEN, gårdejer, født den 11.-2.-1951, søn af Rigmor og Christen Madsen,
gift den 14.-10.-1972 med Birgit Jensen, husmor og pædagog, født den 6.-10.-1954,
datter af Lis og Erland Jensen. Parret har børnene: Maj-britt, født den 31.-12.-1974,
Benny Evan, født den 3.-2.-1979 og Jonna Merete, født den 19.-3.-1983.
L.M. overtog gården den 1.-2.-1984 fra Jørgen Vognstoft Kristensen.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 21 ha., der er forpagtet 19 ha.
Stuehuset er opført 1920 og restaureret 1983, kostald opført 1920, lade og foderhus
1982, gylletank 1987, maskinhus 1988, der er 3 køresiloer både inde og ude. Gården
drives med en kvægproduktion på 56 årskøer og 100 ungdyr af racerne SDM og Jersey.
Der er 2 traktorer og 1 markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til høst og der er 1
skoledreng til hjælp.
MOSEVEJ 7, "MOSEGAARDEN",
LOMBORG, 7620 LEMVIG, tlf.
97-889052.
TAGE ROESGAARD MOSE, gård
ejer, født den 3.-7.-1938, søn af
Vita og Christian Roesgaard Mo
se, gift den 10.-6.-1962 med Vi
beke Bjerre, husmor, født den
20.-8.1941, datter af Ane Kirsti
ne og Niels Bjerre. Parret har
børnene: Bruno, født den 3.-8.-1964,
Bettina, født den 1.-4.-1967, Bri
an, født den 16.-6.-1975 og Lars,
født den 4.-4.-1979. Begge ægtefæller er arbejdsfordelere ved Lemvigegnens Vikar
forening.
T.R.M. overtog gården den 11.-6.-1967 fra sin farbror, Richard Moesgaard Mose,
nuværende ejer er 4. generation på gården, som har været i slægtens eje i ca. 125 år.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 21,9 ha.
Stuehuset er opført 1910, kostalden fra 1920 er ombygget 1971, svinestald opført
1952, lade 1884 og maskinhus 1973. Gården drives udelukkende med planteproduktion
bestående af korn og fremavlskorn. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker, plantørreri og
portionstørreri.

MULDTOFTVEJ 15, "HVIDSTEN
DAL", GUDUM, 7620 LEMVIG,
tlf. 97-863093.
KARL ERIK LANGERGAARD,
gårdejer, født den 14.-4.-1932,
søn af Astrid og Peder Langergaard, gift den 16.-5.-1957 med
Meta Andersen, husmor, født
den 7.-9.-1934, datter af Karen
og Kristian Andersen. Parret har
børnene: Per, født den 11.-9.-1959
og Kristian, født den 19.-5.-1962.
K.E.L. har været på Nørre Nis
sum Højskole med Landbrugsfag. Han overtog gården den 15.-11.-1962 fra Anders
Poulsen.
Ejendomsskyld 1.650.000. Areal 44 ha., heraf 6 ha. eng og skov.
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1972, lade 1898, gylletank 1972 og maskinhus 1975. Gården drives som alsidigt
landbrug med en kvægproduktion på 30 årskøer og 65 ungdyr af racen SDM, svine
produktionen er på 30 årssøer, der sælges ca. 250 smågrise og 400 slagtesvin årligt.
Der er 3 traktorer, portionstørreri og varme genvindingsanlæg. Maskinstation bruges
til høst.
MULLESGÅRDVEJ 21, "SOLBAK
KEN", LOMBORG, 7620 LEMVIG,
tlf. 97-889685.
BJARNE NIELSEN, gårdejer,
født den 12.-12.-1942, søn af
Esry og Peder Kr. Nielsen, gift
den 26.2.-1967 med Inga Marie
Hyldgaard, husmor og teknisk as
sistent, født den 26.-1.-1946,
datter af Agnete og Karl Aage
Hyldgaard. Parret har børnene:
Lone, født den 10.6.-1966, Vivi,
født den 28.-10.-1967 og Mai,
født den 12.-10.-1972.
B.N. er uddannet teknisk assistent. Han overtog gården den 1.-10.-1973 fra Niels
Gregersen.
Ejendomsskyld 920.000. Areal 7 ha.
Stuehuset er opført 1936 og restaureret 1975, svinestalde opført 1920 og 1980, lade
1920 og maskinhus 1980. Gårdens besætning er på 2 ammekøer og 3 ungdyr af racen
Hereford. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 1 traktor, kornsilo og
portionstørreri. Maskinstation bruges til høst.

MULLESGÅRDVEJ 37, "KERMARK", LOMBORG, 7620 LEM
VIG, tlf. 97-889368.
EJGIL MOGENSEN, omtales un
der Glarbjergvej 35.
E.M. overtog gården den 8.-8.1956 fra Jens Peder Jensen.
Ejendomsskyld 580.000. Areal 16
ha., der er forpagtet 6 ha.
Stuehuset er opført 1896, restau
reret og ombygget flere gange,
kostald opført 1953, lade 1966,
maskinhus 1961, desuden er der
en svinestald. Gården drives sammen med Glarbjergvej 35.
MULLESGÅRDVEJ 51, "MULLESGAARD", LOMBORG, 7620 LEM
VIG, tlf. 97-889135.
ANDERS KRISTIAN JENSEN,
gårdejer, født den 7.-4.-1943, søn
af Frida og Johannes Jensen, gift
den 27.-9.-1975 med Kirsten Wounlund Jensen, husmor og rengø
ringsassistent, født den 12.-12.1955, datter af Birgit og Kaj
Jensen. Parret har datteren Le
ne, født den 25.-3.-1979.
A.K.J. har været på Bygholm
Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-6.-1968 fra sin morbror, Bertel Mullesgaard. Gården har været i slægtens eje i ca. 200 år.
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Stuehuset er opført 1844, kostalde 1939 og 1952, lade og roehus 1972 og maskinhus
1951. Gården drives med en kvægproduktion på 32 årskøer og 46 ungdyr af racen
SDM, desuden er der 30 moderfår. Der er 3 traktorer, kornsilo og portionstørreri samt
anpart i Lomborg Vindmøllelaug. Maskinstation bruges til høst og der er 1 skoledreng
til hjælp.

MULLESGÄRDVEJ 55, "ØSTERGAARD", LOMBORG, 7620 LEMVIG, tlf. 97-889003.
JENS PEDER ØSTERGAARD,
gårdejer, født den 18.-5.-1939,
søn af Valborg og Holger Østergaard, gift den 9.-11.-1963 med
Dania Jørgensen, husmor, født
den 18.2.-1940, datter af Olga og
Kristian Jørgensen. Parret har
børnene: Claus, født den 22.-3.1966, Jesper, født den 30.-1.-1973
og Mette, født den 20.-4.-1975.
J.P.Ø. har været på Lægård Landbrugsskole, han er vurderingsinspektør for Nykredit i
den nordlige del i Ringkøbing Amt og i bestyrelsen for Nordvest Bank. Han overtog
gården den 1.-6.-1963 fra sin far, nuværende ejer er 4. generation på gården, som har
været i slægtens eje siden 1870.
Ejendomsskyld 2.150.000. Areal 68 ha., heraf 13 ha. eng og mose.
Stuehuset er opført 1973, svinestalde 1924 og 1968, lade 1968 og maskinhus 1974. Går
den drives udelukkende med planteproduktion bestående af raps, ærter, rajgræs og
korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, portionstørreri, plantørreri og plansilo.
MÆGBÆKVEJ 3, "STORE KATKJÆR", VANDBORG, 7620 LEM
VIG, tlf. 97-836338.
AKSEL NIELSEN, gårdejer, født
den 5.-9.-1954, søn af Birthe og
Viggo Nielsen, gift den 17.-11.1976 med Anne-Mette Hansen,
købmand, født den 24.-3.-1955,
datter af Betty og Herluf Han
sen. Parret har børnene: Bjarne,
født den 15.-9.-1976 og Henrik,
født den 15.-6.-1982.
A.M.H. driver selvstændig virksomhed som købmand i Vejlby Klit.
A.N. er uddannet slagter. Han overtog gården den 1.-7.-1988 fra sin far, som købte
den i 1959.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 35,7 ha., heraf tilkøbt 16,5 ha. Der er forpagtet 13,5
ha.
Stuehuset er opført 1924, svinestald 1977, 1 svinestald og lade er genopført efter en
brand i 1989, samme år blev der bygget gylletank, desuden er der maskinhus fra 1970.
Gården drives med en svineproduktion på 200 årssøer, der sælges ca. 4.500 smågrise
årligt, det er en blå SPF-besætning. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter,
hvede og byg. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, gastæt kornsilo, blandeanlæg og
fodringsanlæg samt anparter i Vandborg Vindmøllelaug. Maskinstation bruges til gød
ningsudkørsel.

MÆGBÆKVEJ 4, "MÆGBÆK", VANDBORG, 7620 LEMVIG, tlf. 97-836372.
SVEND HVINGELBY MÆGBÆK POULSEN, gårdejer, født den 30.-5.-1949, søn af
Karen og Johannes Ovesen Poulsen, gift den 17.-5.-1980 med Marianne Pedersen,
børnehavepædagog, født den 16.-10.-1953, datter af Edel Johanne Pedersen. Parret har
børnene: Maria, født den 25.-3.-1981 og Ninna, født den 18.-7.-1983.
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på Lægård og Dalum landbrugs
skoler. Han overtog gården den
1.-7.-1972 fra sin far, nuværende
ejer er 5. generation på gården,
som har været i slægtens eje
siden 1825.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal
32,7 ha.
Stuehuset er opført 1903, svinestald 1870, fedestald 1976 og so
stald 1978, lade 1867 og gylle
tank 1989. Gården drives med en
svineproduktion på 95 årssøer, der sælges ca. 700 smågrise og 1.250 slagtesvin årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter, hvede og vårbyg. Der er 2 traktorer,
plansilo, plantørreri, blandingsanlæg og fodringsanlæg. På gården er 1 fast medhjælper
og 1 skoledreng til hjælp, maskinstation bruges til høst.

MÆGBÆKVEJ 11, "BRÆNDGAARD", VANDBORG, 7620 LEMVIG, tlf. 97-836309.
IB BRÆNDGAARD JENSEN, gårdejer, født den 11.-1.-1940, søn af Karen og Arne
Jensen, gift den 6.-9.-1969 med Jytte Møller, husholdningskonsulent, født den
7.-3.-1941, datter af Randi og Børge Møller. Parret har datteren Hanne, født den
9.-11.-1970.
I.B.J. er uddannet landbrugstekniker, han er økonomikonsulent og sekretariatschef for
Lemvigegnens Landboforening. Han overtog gården den 2.-7.-1979 fra sin far, nuværen
de ejer er 5. generation på gården, som har været i slægtens eje fra omkring 1830.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 25 ha.
Stuehuset er opført 1829 og restaureret senest i 1989, lade og maskinhus opført 1986.
Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af raps, ærter, rajgræs og
korn. Der er 1 traktor, plantørreri, halmfyringsanlæg til opvarmning af stuehus og
tørreanlæg. Maskinstation bruges til høst.

MØBORG KIRKEVEJ 45, "VESTER
KRARUP", MØBORG, 7660 BÆK
MARKSBRO, tlf. 97-881382.
VIGGO KNUDE JENSEN, gårde
jer, født den 9.-6.-1929, søn af
Johanne og Poul Pigsborg Jen
sen, gift den 6.-12.-1958 med
Vera Andersen, født den 25.-4.1932, datter af Karla og Kristi
an Andersen. Parret har børne
ne: Anette, født den 20.-8.-1960,
Karsten, født den 10.-11.-1963
og Birgit, født den 25.-12.-1966.
V.K.J. overtog gården den 1.-11.-1958 fra Marianne og Elias Jensen.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 35 ha., heraf tilkøbt 17 ha.
Stuehuset er opført 1897 og gennemrestaureret flere gange, kostalden er opført 1962,
spaltestald og lade 1975, maskinhus 1967, foderhus og gylletank 1978. Gården drives
med en kvægproduktion på 32 årskøer, 42 ungdyr og 35 slagtekalve, der indkøbes lidt
tyrekalve, besætningen er af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn.
Der er 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg, plansilo og kold lufts tørreri. På gården er 1
skoledreng og der bruges en del maskinstation.
MØBORG KIRKEVEJ 53, "ØSTER KRARUP", MØBORG, 7660 BÆKMARKSBRO, tlf.
97-881038.
NIELS KRARUP KRISTENSEN, gårdejer, født den 29.-1.-1946, søn af Nora og Ernst
Johannes Kristensen, gift den 17.-5.-1969 med Karen Margrethe Lisby, født den
7.-9.-1950, datter af Gunhild og Karl Lisby. Parret har børnene: Lone, født den
8.-11.-1969 og Henrik, født den 1.-4.-1974.
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den den 1.-6.-1969 fra sine forældre, nuværende ejer er 4. genera
tion på gården, som har været i
slægtens eje fra omkring 1860.
Ejendomsskyld 2.650.000. Areal
50 ha., heraf tilkøbt 6 ha. Des
uden er der forpagtet 30 ha.
Stuehuset er opført 1881 og gennemrestaureret flere gange, ko
stalden fra 1950 er tilbygget fle
re gange, spaltestald og lade er
opført 1978, spaltestalden er tilbygget i 1985, svinestalden fra 1954 er ombygget til kalvestald i 1982 og gylletanken
er fra 1987. Gården drives med en kvægproduktion på 95 årskøer, 125 ungdyr og 50
slagtekalve af racen SDM, desuden er der 2 heste. Planteproduktionens salgsafgrøde er
korn. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, markvandingsanlæg, plansilo, varm lufts tør
reri og computerstyret kraftfoderanlæg. På gården er 1 fast fodermester og der
bruges en del maskinstation.

MØBORGÅVEJ 20, "MØBORG ÅGÅRD", MØBORG, 7660 BÆK
MARKSBRO, tlf. 97-881229.
ANDREAS SAND, gårdejer, født
den 8.-9.-1922, søn af Anna og
Aksel Sand, gift den 31.-8.-1957
med Elly Hald, syerske, født den
1.-8.-1935, datter af Gerda og
Kristian Hald. Parret har børne
ne: Gerda, født den 9.-2.-1958,
Anne Grethe, født den 31.-3.1961, Birthe, født den 8.-7.1962, Bodil, født den 30.-11.-1963 og Aksel, født den 24.-5.-1973.
A.S. har været på Borris Landbrugsskole. Han overtog gården den 6.-8.-1957 fra Peder
Maraty.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 73 ha., heraf 10 ha. skov og 6 ha. eng.
Stuehuset er opført 1688, kostald 1968, svinestalden er ombygget senest i 1967, ma
skinhuse er opført 1958 og 1985 og laden 1688. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 250 slagtesvin årligt, desuden er der 17 ungdyr af racen SDM og der er
70 høns. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, stamsæd, rug, havre og byg. Der
er 2 traktorer, 1 mejetærsker, markvandingsanlæg, tårnsilo og varm lufts tørreri.
Maskinstation bruges til gødningskørsel.

MØBORGÅVEJ 25, "SLØKMOSE",
MØBORG, 7660 BÆKMARKSBRO,
tlf. 97-881320.
JENS JØRGEN MOSE PEDERSEN,
gårdejer, født den 28.-11.-1947,
søn af Esther og Richard Peder
sen, gift den 24.-5.-1986
med
Ingrid Lindholm, sygeplejerske,
født den 4.-5.-1948, datter af
Dorthea og Asger Lindholm. Par
ret har børnene: Lars, født den
8.-5.-1987 og Ane, født den 25.10.-1988.
J.J.M.P. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 31.-12.1978 fra sin mor, nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i
slægtens eje siden 1904.
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der er 8 ha. skov. Desuden er der forpagtet ca. 30 ha.
Stuehuset er opført 1974, kostald og lade 1979, der er lavet kalveboks i den gamle
lade, gammel kostald fra 1959 er ombygget til sostald i 1980, hvor der også blev lavet
gylletank og maskinhuset er fra 1982. Gården drives som alsidigt landbrug med en
kvægproduktion på 50 årskøer, 60 ungdyr og 15 slagtekalve af racen SDM, svineproduk
tionen er på 20 årssøer, der sælges ca. 300 smågrise og 50 slagtesvin årligt. Plante
produktionens salgsafgrøder er ærter, raps og korn. Der er 3 traktorer, 1 markvan
dingsanlæg, plansilo, varm lufts tørreri, tårnsilo, der anvendes staldvarme til opvarm
ning af stuehuset og der er automatisk kraftfodertildeling. Der er 1 skoledreng til
hjælp og der bruges en del maskinstation.

MØLGÅRDVEJ 5, "HEDE", GU
DUM, 7620 LEMVIG.
NIELS VIUM ANDERSEN, gårde
jer, født den 31.-1.-1921, søn af
Johanne og Anders Andersen,
gift den 1.-5.-1952 med Ellen
Jensen, husmor, født den 5.-4.-1931,
datter af Agnes og Thorvald Jen
sen. Parret har børnene: Anders,
født den 26.-10.-1952, Knud, født
den 8.-4.-1954 og Gert, født den
20.7.-1966.
N.V.A. overtog gården den l.-l.-

1960 fra sin far, som købte den i 1915.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 29 ha., heraf tilkøbt 6 ha.
Stuehuset er opført 1889 og restaureret 1973, kostald opført 1961, svinestalden fra
1889 er ombygget 1964, lade opført 1970 og maskinhus 1976. Gården drives med en
slagtesvineproduktion på 700 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter,
raps og korn. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 6 kornsiloer og portionstørreri.

MØLGÅRDVEJ 6, "LILLE DALGAARD", GUDUM, 7620 LEM
VIG, tlf. 97-863157.
ROSA KJELDSEN, landmand,
født den 3.-4.-1922, datter af
Anna og Poul Poulsen, gift den
23.-5.1943 med Niels Kjeldsen,
født den 2.-6.-1915, søn af Bar
bara og Kjeld Kjeldsen. Parret
har børnene: Anna Margrethe,
født den 1.-12.-1942 og Ragnhild
Barbara, født den 4.-12.-1945.
R.K. har haft hjemmearbejde
for B. & O. i 21 år, hun er medlem af Menighedsrådet i Gudum.
N.K. døde den 25.-8.-1983. Han overtog gården den 1.-4.-1954 fra Theodor Kristensen.
Ejendomsskyld 460.000. Areal 7,4 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1953, kostalden fra 1953 er tilbygget 1960, svinestalde opført
1959 og 1968, lade 1953, maskinhus 1968 og garage 1970.
MØLGÅRDVEJ 8, "SØNDERGAARD", GUDUM, 7620 LEMVIG, tlf. 97-863021.
KNUD ERIK ANDERSEN, gårdejer, født den 30.-5.-1937, søn af Birgitte og Laurits
Andersen, gift den 17.-7.-1963 med Marie Kristine Frederiksen, husmor, født den
24.-8.-1942, datter af Maren og Hilmer Frederiksen. Parret har børnene: Ole, født den
13.-2.-1965, Lillian, født den 19.-5.-1967 og Per, født den 20.-12.-1973.
K.E.A. har været på Haslev Højskole med landbrugsfag. Han overtog gården den
20.-5.-1963 fra Kristian Kokholm Nielsen.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 20,4 ha., heraf tilkøbt 5,4 ha., der er 5 ha. eng.
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"Søndergaard"s stuehus er opført
1890, restaureret og tilbygget
senest i 1987, kostald opført
1972, svinestalden fra 1939 er
ombygget i 1972, lade opført
1958 og maskinhus 1989, der er 3
udendørs køresiloer. Gården dri
ves med en kvægproduktion på
30 årskøer og 60 ungdyr af racen
SDM, desuden produceres ca. 600
slagtesvin årligt. Der er 2 trak
torer, portionstørreri og anpart
i Vester Vium Vindmøllelaug. Maskinstation bruges til høst.
MØLGÅRDVEJ 11, "DALGAARD",
GUDUM, 7620 LEMVIG, tlf. 97863254.
PEDER BUSKOV, gårdejer, født
den 11.-10.-1947, søn af Marie
og Andreas Buskov, gift den 15.11.-1969 med Else Jørgensen,
husmor, født den 9.-10.-1948,
datter af Hanne og Jens Jørgen
sen. Parret har børnene: Jesper,
født den 24.-12.-1970, Martha,
født den 15.-4.-1972, Morten,
født den 21.-6.-1974, Ane Mette,
født den 28.-3.-1978 og Jens Thomas, født den 18.-1.-1983.
P.B. har været på Hammerum Landbrugsskole, han er i repræsentantskabet for Vest
jyske Slagterier og medlem af Gudum Menighedsråd. Han overtog gården den 10.-11.1970 fra Signe Serup.
Ejendomsskyld 2.900.000. Areal 50,5 ha., heraf tilkøbt 12 ha., der er 2,5 ha. ved
varende græs.
Stuehuset er opført 1938 og restaureret 1978/79, svinestalde opført 1961, 1973, 1975
og 1980, 2 af dem er ombygget i 1988, lader opført 1920 og 1976, maskinhus 1986 og
gylletanke 1981 og 1986. Gården drives med en svineproduktion på 175 årssøer, der
sælges ca. 1.000 smågrise og 1.500 slagtesvin årligt, desuden sælges ca. 1.200 sopolte,
besætningen er en opformeringsbesætning. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter,
raps og rajgræs. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, portionstør
reri, plantørreri samt blandingsanlæg og vådfodringsanlæg. På gården er 1 fast med
hjælper.
MØLGÅRDVEJ 26, "MØLGAARD",
GUDUM, 7620 LEMVIG, tlf. 97863112.
JØRGEN KORSGAARD, gårdejer,
født den 27.-9.-1926, søn af Sig
ne og Jens Christian Korsgaard,
gift den 26.-3.-1966 med Ruth
Madsen, sygeplejerske, født den
14.-10.-1942, datter af Ane Ma
rie og Laurits Madsen. Parret
har sønnen Bjarke, født den 16.1.-1967.
J.K. har været på Haslev Højskole med landbrugsfag. Han overtog gården den 1.-1.-1965 fra sin far, som købte den
i 1924.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 31,5 ha.
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1922 og 1972, lade 1979 og maskinhus 1920. Gården drives med en svineproduktion på
35 årssøer, der produceres ca. 725 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder
er raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, portionstørreri og halmfyr.

MØLGÅRDVEJ 28, "HEDEHU
SET", GUDUM, 7620 LEMVIG,
tlf. 97863155.
JOHANNES NIELSEN, gårdejer,
født den 27.-4.-1917, søn af Ma
thilde og Peder Christian Niel
sen.
J.N. overtog gården den 1.-4.1967 fra sin far, som købte den i
1906.
Ejendomsskyld 540.000. Areal
13,2 ha., heraf tilkøbt 4 ha.
Stuehuset er opført 1934 og re
staureret 1982, kostald og lade opført 1934 samt maskinhus 1952. Gården drives med
en slagtesvineproduktion på 125 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn.
Der er 2 traktorer og 1 kornsilo. Maskinstation bruges til høst.

MØLGÅRDVEJ 29, "ØSTER LERGRAV", GUDUM, 7620 LEMVIG,
tlf. 97-863217.
AKSEL MØLGAARD, gårdejer,
født den 28.-4.-1925, søn af Kir
stine og Nikolaj Mølgaard, gift
den 2.-2.-1950 med Frida Kri
stensen, husmor, født den 13.-8.1921, datter af Kristiane og
Jens Kristensen. Parret har bør
nene: Mogens, født den 5.-3.-1947,
Erling, født den 30.-8.-1950,
Britta, født den 21.-2.-1952,
Elin, født den 16.-12.-1953, Susanne, født den 27.-9.-1958, Lillian, født den
15.-10.-1961 og Helle, født den 6.-12.-1963.
A.M. er i repræsentantskabet for Vestkraft og i bestyrelsen for Holstebro og Omegns
Elforsyning. Han overtog gården i 1951 fra Kristian Dahl.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 40 ha., heraf tilkøbt 15 ha. Der er forpagtet 4 ha.
Stuehuset er opført 1956, kostald og svinestald 1964, lade 1956 og maskinhus 1965.
Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af raps, ærter, hvede og
byg. Der er 2 traktorer, 7 kornsiloer og portionstørreri. Maskinstation bruges til høst.
MØLTOFTVEJ 13, "MØLTOFT",
FÅRE, 7650 BØVLINGBJERG,
tlf. 97-885311.
HENNING BYSKOV, gårdejer,
født den 18.-1 1.-1923, søn af
Matilde og Erik Byskov.
H.B. overtog gården den 1.-7.1961 fra sine forældre, som køb
te den i 1913.
Ejendomsskyld 540.000. Areal
16,9 ha., der er frasolgt 2 bygge
grunde og der er 2 ha. eng.
Stuehuset er opført 1880 og restaureret flere gange, senest i 1988, kostald opført 1910, lade 1880 og maskinhus
1956, desuden er der hønsehus. Gården drives med en kvægproduktion på 10 årskøer,
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12 ungdyr og 8 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionen salgsafgrøde er korn.
Der er 3 traktorer og 1 markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til en del af mark
arbejdet.

MØLTRUPVEJ 8, "STORE MØL
TRUP", MØBORG, LOMBORG,
7650 BØVLINGBJERG, tlf. 97889123.
HENRY JENSEN, gårdejer, født
den 23.-6.-1949, søn af Elna og
Kristian Møller Jensen, gift den
2.-12.-1971 med Bodil Jensen,
barneplejerske, født den 14.-11.1951, datter af Krista og Jørgen
Jensen. H.J. har været på Læ
gård Landbrugsskole. Han overtog
gården den 1.-8.-1971 fra sine forældre, som købte den i 1933.
Ejendomsskyld 2.800.000. Areal 91 ha.
Stuehuset er opført 1952 og restaureret senest i 1986, kostalden fra 1973 er tilbygget
i 1979, svinestalden er ombygget til kalvestald i 1978, maskinhus opført 1976, lade
1979, foderhus 1984 og gylletank 1988, der er indendørs køresilo. Gården drives med
en kvægproduktion på 65 årskøer, 75 ungdyr og 35 slagtekalve af racen SDM. Plante
produktionens salgsafgrøder er ærter og korn. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1
markvandingsanlæg, plansilo og varm lufts tørreri. På gården er 1 fast medhjælper og
1 skolepige til hjælp, der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.
MÄRUPGÅRDVEJ 8, "ØSTER
MAARUPGAARD", FJALTRING,
7620 LEMVIG, tlf. 97-887186.
HELGE MÄGÄRD, gårdejer, født
den 20.-10.-1950, søn af Anna og
Kristen Maagaard.
H.M. har været på Asmildkloster
Landbrugsskole, han er medlem
af bestyrelsen for Lemvigegnens
Landboforening samt i bestyrel
sen for Lemvig Biogasselskab.
Han overtog gården den 1.-2.1977 fra Erik Jørgensen.
Ejendomsskyld 4.100.000. Areal 77 ha., heraf tilkøbt ialt 53 ha., der er 5 ha. eng.
Desuden er der forpagtet 40 ha.
Stuehuset er opført 1888, svinestalde 1920, 1979, 1981, 1983, 1985, 1986 og 1988, lade
1979, maskinhus 1985 og gylletak 1987. Gården drives med en slagtesvineproduktion på
ca. 10.000 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og korn. Der
er 6 traktorer, 3 mejetærskere, gastæt kornsilo, blandingsanlæg og vådfodringsanlæg.
På gården er 1 fast medhjælper og 1 på deltid. Gården drives sammen med Pugholmvej 41, Dybe, Vråvej 12, Fjaltring, og Tuskjærvej 4, Fjaltring.

NEESVEJ 109, "LILLE SANDBÆK",
NEES, 7570 VEMB, tlf. 97884099.
BENT BRUNSBORG, omtales un
der Neesvej 113.
B.B. overtog gården den 1.-7.1977 fra Anna og Dagmar Benja
minsen.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal
24,8 ha., heraf 3,5 ha. eng og
skov.
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Stuehuset er opført 1880 og gennemrestaureret 1978, kostalden er ombygget til
goldsostald i 1979, fare- og fravænningsstald opført 1979, klimastald 1986, kontainerstald 1987, laden er restaureret i 1979, hvor der også blev bygget maskinhus. Gården
drives med en svineproduktion på 170 årssøer, der sælges ca. 3.500 smågrise. Der er 2
fodersiloer og ansat 1 fodermester. Gården drives sammen med Neesvej 113.
NEESVEJ 113, "VESTER NEES",
NEES, 7570 VEMB, tlf. 97-884099.
BENT BRUNSBORG, gårdejer,
født den 25.-3.-1946, søn af Kir
sten og Laurits Brunsgaard, gift
den 18.-3.-1978 med Elsa Mar
grethe Nygaard Johansen, syerske,
født den 16.-2.-1953, datter af
Jane og Aage Nygaard Johansen.
Parret har børnene: John, født
den 6.-11.-1971, Karina, født den
12.2.-1975 og død den 29.-5.-1984,
Anette, født den 7.-10.-1978 og Heidi Louise, født den 29.-7.-1985.
B.B. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-4.-1982 fra
Anders Jørgen Ørts.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 27 ha., heraf 3 ha. skov og eng. Desuden er der
forpagtet 75 ha.
Stuehuset er tilbygget 1978, kostalden fra 1959 er ombygget til goldsostald i 1980,
farestald opført 1978, lade 1920, maskinhus 1961, gylletank 1978 og gastæt silo 1986.
Gården drives med en svineproduktion på 130 årssøer, der er sælges ca. 2.600 smågri
se årligt, desuden er der 3 heste. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og'
korn. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 3 fodersiloer, automatisk foderblandeanlæg
samt automatisk fodring. På gården er 1 fast fodermester og der er 1 skoledreng til
hjælp. Gården drives sammen med Neesvej 109.
NEESVEJ 117, "LILLE BJERREGAARD", NEES, 7570 VEMB, tlf. 97-884048.
ELLY RASMUSSEN, gårdejer, født den 1.-9.-1943, datter af Ester og Viggo Jensen,
gift den 26.-9.-1964 med Georg Jensen, gårdejer, født den 23.-9.-1937, søn af Elli og
Henry Jensen. Parret har børnene: Kim, født den 28.-12.-1967 og Poul, født den
25.-3.-1972.
G.J. har været på Korinth Landbrugsskole.
E.R. overtog gården den 1.-7.-1986 fra Grethe og Robert Sørensen.
Ejendomsskyld 840.000. Areal 23 ha., heraf 3 ha. eng og skov.
Stuehuset er gennemrestaureret 1988, kostalden fra 1950 er ombygget til svinestald i
1988, lade opført 1987. Gården drives med en svineproduktion på 15 årssøer, der sæl
ges ca. 300 smågrise årligt, desuden er der 3 heste. Planteproduktionens salgsafgrøder
er ærter og korn. Der er 1 traktor og 1 mejetærsker. Maskinstation bruges til mark
arbejdet.

NEESVEJ 129, "STORE BJERRE
GAARD", NEES, 7570 VEMB,
tlf. 97-884111.
JOHANNES KRARUP, gårdejer,
født den 12.-1.-1928, søn af Sid
sel og Kristian Krarup, gift den
5.-12.-1956 med Magda Brogaard
Andersen, født den 9.-5.-1934,
datter af Nicoline og Emil Bro
gaard Andersen. Parret har bør
nene: Birger, født den 23.-6.1959 og Anette, født den 12.-5.1963.
J.K. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-10.-1964 fra
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sin far, som købte den i 1933.
Ejendomsskyld 850.000. Areal 46 ha., heraf 16 ha. skov og eng.
Stuehuset er opført 1870 og gennemrestaureret senere, kostalden fra 1870 er om- og
tilbygget i 1975, svinestald og lade er opført 1870 og ombygget i 1965, maskinhuset er
fra 1975. Gården drives med en svineproduktion på 25 årssøer, der sælges ca. 500
smågrise årligt, desuden er der 20 slagtekalve af blandet race. Planteproduktionens
salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo, varm lufts tørreri
samt kombifyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

NE3RUPVE3 1, "HOUE PRÆSTEGAARD", HOUE, 7620 LEMVIG.
SØREN KIRKEBY NIELSEN, gårdejer, født den 17.-5.-1964, søn af Kirsten og Vagn
Nielsen.
S.K.N. er medhjælper på forældrenes gård "Vester Houmaa", han har været på Kon
gensgård og Hammerum landbrugsskoler. Han overtog gården den 1.-4.-1987 fra Poul
Nielsen.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 21 ha., heraf 1,5 ha. eng. Desuden er der forpagtet 7
ha.
Stuehuset er opført 1950, udbygningerne, bestående af kostald, svinestald og lade, er
ligeledes fra 1950. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af raps,
ærter og korn. Der er 1 traktor.
NE3RUPVE3 21, "BAKKEGAARD", HOUE, 7620 LEMVIG, tlf. 97-836531.
ERLING GRØNGÅRD 3ENSEN, pelsdyravler, født den 24.-8.-1957, søn af Gerda og
Peder Grøngård 3ensen, gift den 20.-5.-1978 med 3ytte Eriksen, husmor, født den
8.-6.-1958, datter af Grethe og Nikolaj Eriksen. Parret har børnene: Mikael, født den
2.-7.-1977, Rikke, født den 7.-6.-1980 og Camilla, født den 13.-2.-1989.
E.G.3. er ansat på Cheminova. Han overtog gården den 1.-8.-1977 fra sin far, som
købte den i 1955.
Ejendomsskyld 800.000. Areal 8 ha., desuden er der forpagtet 6 ha.
Stuehuset er opført 1860 og restaureret 1980, kostald og svinestald er opført 1860,
lade og maskinhus 1981, minkhallerne 1983-1988. Minkbestanden er på 300 tæver. Plan
teproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetær
sker og halmfyr.

NE3RUPVE3 36, "ØSTER KLINK
BY", HOUE, 7620 LEMVIG, tlf.
97-836036.
PEDER KLINKBY, gårdejer, født
den 28.-9.-1942, søn af 3enny og
Christen Klinkby, gift den 24.5.-1969 med Yvonne Pedersen,
fuldmægtig, født den 10.-8.-1946,
datter af Ebba Kirstine og Svend
Pedersen. Parret har børnene:
Michael, født den 10.-9.-1977 og
Christian, født den 27.-12.-1982.
P.K. er i bestyrelsen for D.L.G.
Nordvest og i repræsentantskabet for Vestjyske Slagterier. Han overtog gården den
1.-1.-1964 fra sin mor, nuværende ejer er 5. generation på gården, som har været i
slægtens eje fra ca. 1800.
Ejendomsskyld 3.500.000. Areal 53 ha., heraf tilkøbt 21 ha.
Stuehuset er opført 1878 og restaureret 1987, kostald opført 1965, svinestalde 1921,
1975 og 1976, lade 1976, maskinhus 1975, foderhus 1970 og gylletank 1978, der er 2
indendørs køresiloer. Gården drives med en kvægproduktion på 70 årskøer og 120 ung
dyr af racen SDM, desuden er der en slagtesvineproduktion på 5.400 stk. årligt. Der er
2 traktorer, 1 mejetærsker, gastæt kornsilo og vådfodringsanlæg. På gården er 1 fast
medhjælper og 1 fodermester og maskinstation bruges til finsnitning.
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HOLGER MARIUS GERTSEN, gårdejer, født den 11.-10.-1963, søn af Sonja og Gert
Gertsen, bor sammen med Anna Marie Jensen, bagerlærling, født den 11.-12.-1968,
datter af Klara og Arne Jensen.
H.M.G. er ansat ved Geta Minkfarm i Rom. Han overtog gården den 1.-1.-1986 fra sin
mor, faderen købte gården i 1957.
Ejendomsskyld 790.000. Areal 16,1 ha., heraf 1,9 ha. eng.
Stuehuset er opført 1907 og restaureret 1974, kostald og svinestald opført 1956, lade
1976 og 3 minkhaller 1986-1988. Minkbestanden er på 170 tæver. Planteproduktionens
salgsafgrøde er raps, ærter og korn. Der er 1 traktor, maskinstation bruges til høst.
NEJRUPVEJ 44, "VESTER KLIN
KEBY", HOUE, 7620 LEMVIG,tlf.
97-836252.
PETER STEPHANSEN, gårdejer,
født den 10.-7.-1955, søn af Ire
ne og Jens Peter Stephansen,
gift den 7.-11.-1987 med Solvejg
Skovgaard, husmor, født den 21.3.-1963, datter af Marie og Bent
Skovgaard. Parret har sønnen
Rasmus, født den 10.-12.-1988.
P.S. har været på Borris og Byg
holm landbrugsskoler. Han overtog gården den 1.-8.-1988 fra sin svigerfar, som købte den i 1953.
Ejendomsskyld 2.300.000. Areal 42,7 ha., heraf tilkøbt ialt 31,7 ha.
Stuehuset er opført 1912 og restaureret 1976/77, kostalde opført 1967 og 1975, maskin
hus 1960, lade 1968 og foderhus 1978, der er 3 indendørs køresiloer. Gården drives
med en kvægproduktion på 62 årskøer og 90 ungdyr af racen SDM, det er en stam
besætning, der sælges en del avlsdyr og udstilles på durskuer. Planteproduktionens
salgsafgrøder er ærter, hvede og byg. På gården er der 2 traktorer, 1 mejetærsker,
plansilo og planstørreri. Maskinstation bruges til gødningsudkørsel.
NEJRUPVEJ 65, "SKIDENVAD",
ENGBJERG, 7620 LEMVIG, tlf.
97-836406.
MADS CHRISTIAN KVIST, gård
ejer, født den 12.-4.-1958, søn
af Anna og Thorvald Kvist, gift
den 3.-4.-1982 med Merethe Klo
ster, husmor, født den 5.-2.-1960,
datter af Karen og Kristian Klo
ster. Parret har børnene: Tho
mas, født den 10.-11.-1983 og
Charlotte, født den 16.-5.-1986.
M.C.K. har været på Lægård og
Hammerum landbrugsskoler. Han overtog gården den 1.-1.-1979 fra sin far, nuværende
ejer er 4. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1771.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 35 ha. Desuden er der forpagtet 26 ha.
Stuehuset er opført 1856 og restaureret senest i 1983, svinestalde opført 1870, 1904
og 1979, lade 1979 og maskinhus 1957. Gården drives med en svineproduktion på 100
årssøer, der sælges ca. 1.750 smågrise og 300 slagtesvin årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøder er raps, ærter og korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, gastæt korn
silo, halmfyr, blandingsanlæg og fodringanlæg. Maskinstation bruges til gødningsud
kørsel.

NISSUMVEJ 50, "NY MOESKJÆR", NØRLEM, 7620 LEMVIG, tlf. 97-822939.
PAUL MEINERTSEN, gårdejer, født den 21.-3.-1944, søn af Lilly Hansine og Aksel
Marius Jensen, gift den 10.-8.-1968 med Gurli Juhler Jensen, kontorassistent, født
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Johanne og Kristian Juhler Jen
sen. Parret har børnene: René,
født den 14.-1.-1969 og Gitte,
født den 14.-3.-1972.
Paul Meinertsen er ansat på Cheminova. Han overtog gården den
1.-6.-1988 fra Peder Moeskjær.
Ejendomsskyld 740.000. Areal 9,5
ha.
Stuehuset er opført 1936, svinestald og lade er ligeledes fra
1936. Gården drives udelukkende
med planteproduktion bestående af korn og raps. Maskinstation bruges til markarbejdet.
NISSUMVEJ 55, "TONSBJERG",
NØRLEM, 7620 LEMVIG, tlf. 97810179.
JENS PEDER KJÆR HILLIGSØE
JENSEN, gårdejer, født den 24.6.-1956, søn af Martha og Erling
Jensen, gift den 3.-6.-1989 med
Bente Kjær, pædagog, født den
4.-5.-1961, datter af Ingrid og
Erik Kjær.
J.P.K.H.J. er uddannet skibstøm
rer. Han overtog gården den 15.11.-1988 fra Niels Peder Kragelund. Ejendomsskyld 530.000. Areal 8 ha.
Stuehuset er opført 1900 og restaureret 1974, kostald opført 1964, svinestald 1975,
lade 1900 og maskinhuse 1970 og 1985. Gårdens besætning er på 5 moderfår + opdræt.
Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker og plan
tørreri.
NISSUMVEJ 74, "BRUNSGAARDHUS", NØRLEM, 7620 LEMVIG.
AUGUST NIELSEN, landmand, født den 28.-8.-1925, søn af Karen og Niels Kr. Niel
sen, gift den 9.-6.-1956 med Anne Kirstine Andersen, husmor, født den 19.-1.-1932,
datter af Ida og Anton Andersen. Parret har børnene: Birgit, født den 13.-4.-1959 og
Henning, født den 11.-5.-1964.
A.N. overtog gården den 2.-1.-1956 fra sin far, nuværende ejer er 3. generation på
gården, som har været i slægtens eje siden 1870.
Areal 11,5 ha., heraf tilkøbt 6,8 ha.
Stuehuset er opført 1932 og restaureret 1961, avlsbygningerne, bestående af kostald,
svinestald og lade, er fra 1840 og maskinhus 1978. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 325 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og korn.
Der er 1 traktor, maskinstation bruges til høst.
NISSUMVEJ 79, "SØNDERGAARD", NØRRE NISSUM, 7620 LEMVIG.
SIGFRED NIELSEN, gårdejer, født den 7.-7.-1927, søn af Karen og Niels Kristian
Nielsen, gift den 19.-6.-1957 med Jutta Overby, husmor, født den 19.-6.-1932, datter
af Kirstine og William Ovberby. Parret har børnene: Jørn, født den 17.-5.-1960 og
Jan, født den 5.-2.-1964.
S.N. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården den 7.-1.-1957 fra Inge
Jensen.
Ejendomsskyld 760.000. Areal 13,4 ha.
Stuehuset er opført 1906 og restaureret senest i 1975, avlsbygningerne, bestående af
kostald, svinestald og lader, er fra 1906 og maskinhus fra 1986. Gården drives som
alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 14 årskøer og 14 ungdyr af racen SDM.
Svineproduktionen er på 10 årssøer, der sælges ca. 180 smågrise årligt. Planteproduk-
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Maskinstation bruges til gødningsudkørsel og roekørsel.

NISSUMVEJ 80, "BAKKEGAARDEN", 7620 LEMVIG, tlf. 97821297.
BENT FUTTRUP, gårdejer, født
den 22.-9.-1938, søn af Stinne og
Jens Futtrup, gift den 27.-3.-1965
med Lilly Kristiasen, husmor, dat
ter af Sinne og Kristian Kristian
sen. Parret har børnene: Jens,
født den 8.-10.-1967, Leif, født
den 8.-5.-1971 og Per, født den
12.-7.-1977.
B.F. har været på Vejlby Land
brugsskole, han er kredsrepræsentant ved MD-Food og har været medlem af D.L.G. i
Nørre Nissum. Han overtog gården den 23.-2.-1965 fra Svend Thøgersen.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 49,7 ha., heraf tilkøbt ialt 34 ha. Desuden er der
forpagtet 11 ha.
Stuehuset er opført 1873 og restaureret senest i 1988, kostalde opført 1962, 1970,
1973, 1978 og 1979, lade 1975, maskinhus 1977, foderhus 1978 og gylletank 1984.
Gården drives med en kvægproduktion på 54 årskøer og 100 ungdyr af racen SDM, det
er en stambesætning. Der er 4 traktorer, gastæt kornsilo, automatisk kraftfodringsan
læg, varme genvindingsanlæg samt anpart i et vindmøllelaug. På gården er 1 fast
medarbejder og der bruges maskinstation til høst.
NISSUMVEJ 84, "NØRRE SKAFS
GAARD", NØRRE NISSUM, 7620
LEMVIG, tlf. 97-891172.
KRISTIAN JENSEN, gårdejer,
født den 22.-11.-1934, søn af
Bodil Katrine og Holger Jensen,
gift den 1.-12.-1962 med Jenny
Skafsgaard, husmor, født den
20.-12.1942, datter af Ingeborg
Sofie og Niels Jensen Skafsgaard.
Parret har børnene: Helle, født
den 3.-3.-1964, Jens Brian, født
den 23.-5.-1966 og Ivan, født den 2.-10.-1970.
K.J. er ansat ved en møbelfabrik i Nørlem. Han overtog gården den 1.-11.-1962 fra
sin far, som købte den i 1956.
Ejendomsskyld 750.000. Areal 15,3 ha., heraf tilkøbt 2 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1906 og restaureret senest 1983, kostalde opført 1906 og 1975,
lade 1906 og gylletank 1978.

NOERSGÅRDVEJ 7, "NYGAARD", TRANS, 7620 LEMVIG, tlf. 97895093.
JOHNNY LØKKEN, gårdejer, født den 18.-7.-1965, søn af Lis og Poul Løkken, bor
sammen med Anne Marie Sørensen, kommuneassistent, født den 7.-12.-1965, datter af
Elisabeth og Herman Sørensen.
J.L. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-8.-1989
fra Anders Peter Lund.
Ej
'
’ / ' i
.’..'eal 20 ha., heraf 3,5 ha. eng.
Stuehuset er opført 1877 og restaureret 1988/89, der er 5 svinestalde fra 1978, hvor
der også blev bygget lade, gylletank opført 1986. Gården drives med en svineprodukti
on på 180 årssøer, der sælges ca. 3.000 smågrise og 800 slagtesvin årligt. Plante
produktionens salgsafgrøder er raps, ærter og hvede. Der er 3 traktorer, gastæt
kornsilo, blandeanlæg og fodringsanlæg. Maskinstation bruges til høst. Gården drives
sammen med "GI. Damsgaard", GI. Damsgårdvej 6, Lemvig.
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NOERSGÄRDVEJ 13, "NOERSGAARD", TRANS, 7620 LEMVIG,
tlf. 97-895106.
NIELS NOERSGÄRD, gårdejer,
født den 26.-8.-1949, søn af Rig
mor og Magnus Noersgaard.
N.N. overtog gården den l.-l.1978 fra sin far, nuværende ejer
er 3. generation på gården, som
har været i slægtens eje siden
1897.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal
28,8 ha., heraf tilkøbt 1 ha.
Stuehuset er opført 1870 og restaureret 1976, kostalde opført 1954 og 1980, svinestald
1907, lade 1880, maskinhuse 1975 og 1986, foderhus 1981, der er både inden- og
udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 34 årskøer og 55 ungdyr
af racen RDM, desuden er der en slagtesvineproduktion på 300 stk. årligt. Der er 1
traktor og portionstørreri. Maskinstation bruges til høst.
NORDENBJERGVEJ 6, "NORDENBJERG", MØBORG, 7660 BÆK
MARKSBRO, tlf. 97-881224.
NIELS BRANDT, gårdejer, født
den 8.-10.-1912, søn af Jensine
og Niels Brandt, gift den 12.6.-1945 med Karla Jeppesen,
født den 12.-8.-1919, datter af
Maren og Niels Jeppesen. Parret
har børnene: Ryan, født den
18.-5.1951, John Alex, født den
6.-1.1957 og død den 5.-10.-1957,
Johnny Birger, født den 3.-3.-1959 og Niels Carl, født den 4.-12.-1960.
N.B. har været på Nørre Nissum Landbrugsskole. Han overtog gården i juni 1945 fra
sin mor, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 56,7 ha., der er frasolgt 11 ha. og der er 3 ha. eng.
Stuehuset er opført 1914, kostalden fra 1926 har senere fået tillagt en del af laden,
svinestald opført 1970, lade 1917 og maskinhus 1975. Gården drives med en kvægpro
duktion på 56 årskøer, 67 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens
salgsafgrøde er maltbyg. På gården er der 3 traktorer, tårnsilo og varm lufts tørreri.
Der drives maskinstation fra ejendommen og der bruges lidt fremmed arbejdskraft.

NORDENKÆRVEJ 12, "NORDENKJÆR", LOMBORG, 7620 LEM
VIG, tlf. 97-889131.
JOHANNES LAURSEN, gårdejer,
født den 10.-1.-1942, søn af Ag
nes og Carlo Laursen, gift den
23.-10.-1965 med Gunhild Katborg,
husmor, født den 30.-4.-1944, dat
ter af Anna og Aage Katborg.
Parret har børnene: Birgitte,
født den 5.-3.-1967, Tove, født
den 6.-9.-1970 og Hanne, født
den 30.-5.-1972.
J.L. har været på Bygholm Landbrugsskole, han er næstformand i Lemvig Landbofor
ening og næstformand og i repræsentantskabet for MD-Foods kredsudvalg. Han overtog
gården den 1.-4.-1971 fra Ejler Jensen.
Ejendomsskyld 2.300.000. Areal 70 ha., heraf tilkøbt 30 ha., der er 2 ha. eng. Desuden
er der forpagtet 11 ha.
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svinestalden fra 1930 er ombygget til ungkvæg i 1976, samme år blev der bygget
gylletank, lade 1868, foderhus 1973 og maskinhus 1986, der er både inden- og udendørs
køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 60 årskøer og 120 ungdyr af racen
SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 3 traktorer, plansilo
og plantørreri. På gården er 1 fast medhjælper og der bruges maskinstation til høst.

NR. DAMHUSVEJ 6, "DAMHUS", BØVLING, 7650 BØVLINGBJERG, tlf. 97-885465.
LAURIDS JENSEN, procesoperatør, født den 30.-7.-1953, søn af Anna og Henry
Jensen, gift den 31.-5.-1980 med Karen Marie Jepsen, hjemmehjælper, født den
27.-10.-1956, datter af Eva og Evald Jepsen. Parret har børnene: Heidi, født den
29.-3.-1982 og Keld, født den 1.-2.-1986.
L.J. er ansat på Cheminova. Han overtog gården den 1.-4.-1988 fra Ernst Kristensen.
Ejendomsskyld 600.000. Areal 18 ha., der er bortforpagtet 16 ha.
Stuehuset er opført 1955 og restaureret senere, kostalden er ombygget til hestestald i
1989 og laden er fra 1800-tallet. Gårdens besætning er på 3 travheste. Der er 1
traktor.
NR. DAMHUSVEJ 13, "NR. SKADHEDE", BØVLING, 7650 BØVLING
BJERG, tlf. 97-885324.
KRISTIAN JENSEN, gårdejer,
født den 15.-10.-1928, søn af
Emma og Ferdinand Fabricius
Jensen, gift den 12.-2.-1954 med
Mette Winther Christensen, dag
plejemor, født den 1.-7.-1935,
datter af Marie og Karl Winther
Christensen. Parret har børnene:
Ib, født den 6.-6.-1954, Emma,
født den 15.-6.-1956, Karl Ole,
født den 22.-6.-1960, Bo, født den 30.-12.1961, Inge Marie, født den 12.-10.-1964 og
Kim, født den 16.-6.-1967.
K.J. er opsynsmand på Bøvling A/S Plantage og har været på Hammerum Landbrugs
skole. Han overtog gården den 10.-1.-1973 fra Kehlet.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 41,9 ha., i årenes løb er der tilkøbt og mageskiftet og
der er frasolgt 7 ha., der er 7 ha. med juletræer og pyntegran.
Stuehuset er opført 1908 og gennemrestaureret 1974, løsdriftstald til køer er opført
1974, svinestalden fra 1930 er tilbygget 1978, laden fra 1930 er ombygget til korn
lager, foderhus og maskinhus opført 1977. Gården drives med en slagtesvineproduktion
på 250 stk. årligt, desuden er der en ammekobesætning på 10 ammekøer, 10 ungdyr og
10 slagtekalve, alle af racen Charolais. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter,
raps og korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, skovspil samt andre nødvendige
maskiner til skovdrift, plansilo, tårnsilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til
lidt af markarbejdet.

NR. LISBJERGVEJ 6, "NØRRE LISBJERG", DYBE, 7620 LEMVIG, tlf. 97-895184.
HENRY TOFT BYSKOV, landmand, født den 24.-8.-1922, søn af Nielsine og Senius
Byskov, gift den 7.-5.-1947 med Rigmor Kristensen, husmor, født den 20.-3.-1923,
datter af Katrine og Jens Kristensen. Parret har børnene: Sigrid, født den 24.-4.-1949,
Jens, født den 17.-12.-1950 og Egon, født den 18.-9.-1955.
H.T.B. overtog gården den 1.-5.-1947 fra sin svigerfar.
Ejendomsskyld 350.000. Areal 4,4 ha.
Stuehuset er opført 1890 og restaureret 1978, kostalden fra 1870 er ombygget 1960 og
laden er fra 1870. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn.
Der er 1 traktor, maskinstation bruges til høst.
NR. LISBJERGVEJ 7, "NØRREVANG", DYBE, 7620 LEMVIG, tlf. 97-895081.
BØRGE EGON KRISTIANSEN, landmand, født den 7.-11.-1935, søn af Jensine og
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Kristian Kristiansen, gift den 12.-11.-1959 med Lilly Jensen, husmor, født den 25.-7.1937, datter af Lydia og Henrik Jensen. Parret har børnene: Bodil, født den 24.-1.1962 og Kristian, født den 28.-4.-1967.
B.E.K. overtog gården den 1.-11.-1959 med Vilhelm Kristensen.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 28,6 ha., heraf tilkøbt 22 ha., der er 3 ha. mose.
Desuden er der forpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført 1865 og restaureret 1975, kostalde opført 1964 og 1972, svinestald
1972, maskinhus 1981 og lade 1983. Gården drives som alsidigt landbrug med en svine
produktion på 50 årssøer, der sælges ca. 900 smågrise årligt. Kvægproduktionen er på
16 årskøer og 32 ungdyr af racen SDM. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, rørvandings
anlæg, gastæt kornsilo, portionstørreri samt anpart i Sdr. Tørring Vindmøllelaug.
Maskinstation bruges til gødningsudkørsel.
NYBORGVEJ 2, "HØJGAARD",
FABJERG, 7620 LEMVIG, tlf. 97893274.
HENRY LARSEN, gårdejer, født
den 20.-4.-1940, søn af Maren og
Lars Larsen.
H.L. overtog gården den 7.-1.1971 fra Jens Pedersen.
Ejendomsskyld 910.000. Areal
12,5 ha., heraf 0,5 ha. eng. Der
er forpagtet 2,5 ha.
Stuehuset er opført 1900 og re
staureret senest 1985, svinestalden fra 1900 er ombygget i 1971, lade opført 1900 og maskinhus 1977. Gården drives
med en svineproduktion på 40 årssøer, der sælges 450 smågrise og 450 slagtesvin
årligt. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker, plansilo og plantørreri samt blandingsanlæg.
Gården drives sammen med "Vester Nørgårdhus", Tvedvej 66, Lemvig, som er på 3 ha.
og ejendomsværdien er på 270.000.

NYBORGVEJ 8, "KJÆRGAARD", FABJERG, 7620 LEMVIG, tlf. 97-893081.
BENT BJØRNDAHL GRAVERSEN, gårdejer, født den 19.-7.-1963, søn af Ingrid og
Jørgen Bjørndahl Graversen, bor sammen med Dorit Suusgaard, sygehjælper, født den
27.-10.-1959, datter af Annelise og Arne Suusgaard.
B.B.G. har været på Asmildkloster og Lægård landbrugsskoler. Han overtog gården den
20.-8.-1986 fra Niels Thorsen.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 32,2 ha
Stuehuset er opført 1842 og restaureret flere gange, udbygningerne består af kostald,
svinestald og lade fra 1946. Gården drives udelukkende med planteproduktion beståen
de af ærter, frøgræs og korn. Der er 1 traktor, 5 kornsiloer, plantørreri fra 1987 og
anpart i Fabjerg Vindmøllelaug. Fra 1.-1.-1989 er B.B.G. medejer af "Svendsgaard",
Svendsgårdvej 7, Lemvig.

NYBORGVEJ 12, "DALGAARD",
FABJERG, 7620 LEMVIG, tlf.
97-893131.
CARLO HANSEN, gårdejer, født
den 24.-12.-1941, søn af Karen
og Jens Hansen, gift den 25.-3.1989 med Else-Mona Jørgensen,
økonoma, født den 26.-3.-1947,
datter af Esther og Kristian Jør
gensen.
C.H. er ansat ved Lemvig Kom
mune. Han overtog gården den
1.-7.-1986 fra Arne Thorsen.
Ejendomsskyld 820.000. Areal 13,4.
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en svineproduktion på 12 årssøer, der sælges ca. 220 smågrise årligt. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er ærter, raps, korn og frøgræs. Der er 2 traktorer, planstørreri og
halmfyr. Maskinstation bruges til høst.
NYBORGVEJ
16, "HOLTESGAARD", FABJERG, 7620 LEM
VIG, tlf. 97-893248.
KURT POULSEN, gårdejer, født
den 11.-2.-1950, søn af Inga og
Hagen Poulsen, gift den 25.-5.1985 med Ulla Brendstrup, smør
rebrødsjomfru, født den 26.-2.1955, datter af Anny og Hilbert
Brendstrup. Parret har børnene:
Christian, født den 9.-5.-1974,
Kirsty, født den 26.-12.-1977 og
Kim, født den 28.-4.-1986.
K.P. er ansat ved Postvæsenet. Han overtog gården den 1.-11.-1986 fra Henrik Jensen.
Ejendomsskyld 1.410.000. Areal 14,9 ha.
Stuehuset er opført 1927 og restaureret senest 1978, svinestald og lade er i 1979
genopført efter en brand, maskinhuset er fra 1974. Gården drives med en svineproduk
tion på 40 årssøer, der sælges ca. 250 smågrise og 600 slagtesvin årligt. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er byg og raps. Der er 2 traktorer og rørvandingsanlæg. Maskin
station bruges til høst.
NYGÅRDSVEJ 15, "NYGÅRD",
NØRRE NISSUM, 7620 LEMVIG.
Gården ejes af Kongensgård
Landbrugsskole, som overtog den
den 1.-11.-1985 fra Kristian
Bugge Nygård.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal
26,1 ha.
Stuehuset er af ældre dato og re
staureret i 1970'erne, sostald til
120 årssøer blev bygget i 1980,
den er nu lejet ud, desuden er
der en gammel lade og en gylle
tank opført i 1986. Gården drives sammen med "Kongensgård", Remmerstrandvej 1,
Nørre Nissum.

NYHOLMVEJ 4, "MØLDAMBJERG",
LOMBORG, 7620 LEMVIG, tlf.
97-810108.
ARNE LYSTBÆK JENSEN, gård
ejer, født den 20.-7.-1955, søn af
Magda og Laurids Lystbæk Jen
sen, gift den 19.-7.-1986 med
Lisbeth Jensen, husmor, født den
29.-6.1962, datter af Esther og
Erik Jensen. Parret har børnene:
Jeppe, født den 30.-4.-1987 og
Mette, født den 24.-7.-1988.
A.L.J. er uddannet landbrugs
tekniker og ansat ved Nordvestudvalget i Holstebro, han har været på Lægård Land
brugsskole. Han overtog gården den 1.-8.-1986 fra sin far, nuværende ejer er 4.
generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1874.
Ejendomsskyld 960.000. Areal 20,7 ha., heraf tilkøbt 7 ha.

-188Stuehuset er opført 1926 og restaureret 1987, svinestalde opført 1926 og 1975, lader
1963 og 1985, desuden er der maskinhus. Gården drives med en svineproduktion på 32
årssøer, der produceres ca. 750 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er
ærter og raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 2 kornsiloer og portionstørreri,
desuden er der halmfyr og male-/blandeanlæg. Maskinstation bruges til gødningsud
kørsel.
NYHOLMVEJ 6, "NYHOLM", LOMBORG, 7620 LEMVIG, tlf. 97-821450.
HANS JØRGEN PEDERSEN, gårdejer, født den 13.-2.-1915, søn af Else og Anton
Pedersen, gift den 25.-10.-1958 med Vita Balleby Sørensen, husmor, født den 22.-2.1937, datter af Kirstine og Anker Sørensen. Parret har børnene: Ingrid, født den
25.-9.-1959, Lone, født den 26.-3.-1961 og Lisbeth, født den 3.-12.-1964.
H.J.P. har været på Rødding Højskole med landbrugsfag. Han overtog gården den
1.-4.-1946 fra sin far.
Ejendomsskyld 500.000. Areal 10 ha.
Stuehuset er opført 1880 og restaureret 1987, kostalde opført 1953 og 1964, svinestald
1964, lade 1953 og maskinhus 1977. Gården drives udelukkende med planteproduktion
bestående af raps og byg. Der er 1 traktor, plansilo og varm lufts tørreri. Maskinsta
tion bruges til høst.

NYLINDVEJ 6, "NYLIND", GU
DUM, 7620 LEMVIG, tlf. 97893109.
NIELS HAUSKOV, gårdejer, født
den 2.-10.-1942, søn af Maren og
Kristen Hauskov Jakobsen, gift
den 29.-7.-1967 med Anne Lis
Andersen, sygeplejerske, født den
27.-11.-1942, datter af Anna Ma
rie og Niels Kristian Andersen.
Parret har børnene: Mette, født
den 26.-2.-1968, Søren, født den
24.6.-1969, Rasmus, født den
2.-5.-1974 og Torben, født den 28.-6.-1978.
N.H. er ansat på en møbelfabrik i Nørlem. Han overtog gården den 1.-8.-1966 fra sin
far, som købte gården i 1935, da den blev udstykket fra "Vester Lind".
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 14 ha.
Stuehuset er opført 1935 og restaureret 1967/68, kostald opført 1935, svinestalde 1971
og 1978, lader 1935 og 1968, gylletank 1972 og maskinhus 1975. Gården drives med en
slagtesvineproduktion på 700 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der
er 1 traktor, 1 mejetærsker, kornsilo, plantørreri, halmfyr, blandingsanlæg og fodrings
anlæg.
NYLINDVEJ 7, "LINDSBOEL",
FABJERG, 7620 LEMVIG, tlf. 97893090.
HANS MAGNUS JENSEN, land
mand, født den 24.-9.-1919, søn
af Hanne og Iver Jensen, gift
den 14.-8.-1949 med Jenny Berg
Raabjeg Jensen, husmor, født
den 5.-4.-1921, datter af Nikoline og Jens Raabjerg. Parret
har børnene: Vera, født den 29.2.-1948, Jens Iver, født den 23.6.-1950 og Torkild Jørgen, født den 19.-10.-1956.
H.M.J. har været på Tommerup Højskole med landbrugsfag. Han overtog gården den
1.-6.-1946 fra Mads Jensen.
Ejendomsskyld 530.000. Areal 11,8 ha., heraf tilkøbt 4 ha.
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1918 og maskinhus 1972. Gårdens besætning er på 12 moderfår + opdræt, desuden er
der hareopdræt, harerne eksporteres til Frankrig og Italien. Planteproduktionens
salgsafgrøder er raps og korn. Der er 1 traktor, kornsilo og portionstørreri. Maskinsta
tion bruges til høst.
NØDSKOVVEJ 11, NEES, 7660
BÆKMARKSBRO, tlf. 97-884053.
AAGE HEDEGAARD, landmand,
født den 9.-5.-1914, søn af Marie
og Kristian Hedegaard, gift den
25.-10.-1945 med Anna Nørby
Kristensen, født den 21.-9.-1919,
datter af Jensine og Kristian
Nørby Kristensen. Parret har
børnene: Villy, født den 5.-4.-1946,
Frida, født den 20.-4.-1947, Bo
dil, født den 6.-5.-1949, Ejvind,
født den 21.-2.-1951 og Finn,
født den 3.-9.-1953.
A.N.K. vandt fodermesterkonkurrencen i Ulfborg og Omegns Landboforening i 1937/38.
AA.H. overtog gården den 15.-9.-1945 fra Ejner Agerholm.
Ejendomsskyld 400.000. Areal 14,9 ha. Der er bortforpagtet 8 ha.
Stuehuset er opført 1931, kostalden fra 1931 er siden tilbygget, lade opført 1931,
maskinhus 1984, desuden er der hønsehus. Gårdens besætning er på 4 ammekøer og 3
slagtekalve af racerne Jersey og Limousine. Der er 2 traktorer og markvandingsanlæg.

NØDSKOVVEJ 17, "NØDSKOV",
NEES, 7660 BÆKMARKSBRO,
tlf. 97-884005.
ANKER KJÆRGAARD, gårdejer,
født den 13.-3.-1912, søn af Kir
stine og Kristen Kjærgaard, gift
den 21.-11.-1961 med Johanne
Bentsen, født den 21.-7.-1932,
datter af Maren og Karl Bent
sen. Parret har børnene: Lisbeth,
født den 17.-11.-1962, Holger,
født den 22.-1.-1964 og Kristen,
født den 20.-2.-1966.
A.K. overtog gården den 1.-11.-1960 fra sin far, som købte den i 1926.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 44,4 ha., heraf 3 ha. eng og skov.
Stuehuset er opført 1926, kostald 1966, ungdyrstald 1985, svinestalden er moderniseret
i 1968, lade opført 1978 og gylletank 1989. Gården drives som alsidigt landbrug med
en kvægproduktion på 43 årskøer, 52 ungdyr og 24 slagtekalve af racen DRK. Svine
produktionen er på 12 årssøer, der produceres ca. 240 slagtesvin årligt. Der er 3
traktorer, markvandingsanlæg, tårnsilo og varm lufts tørreri. På gården er 1 fast
medhjælper og der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.

NØDSKOVVEJ 19, "KNÆVERHOLM", NEES, 7660 BÆKMARKSBRO, tlf. 97-884158.
CHRISTIAN FLUGT, gårdejer, født den 5.-12.-1946, søn af Klara og Kresten Flugt,
gift den 18.-6.-1977 med Evelyn Bruun, landpost, født den 3.-12.-1943, datter af
Agnes og Valdemar Bruun. Parret har børnene: Paul, født den 18.-8.-1964, Emil, født
den 1.-4.-1966, Birthe, født den 27.-2.-1979 og Kresten, født den 30.-1.-1986.
C.F. har været på Grindsted Landbrugsskole. Han overtog gården den 15.-3.-1977 fra
Karl Mose. I dag bliver der afholdt bondegårdsferie på gården.
Ejendomskyld 1.000.000. Areal 27,4 ha., heraf 2 ha. skov og 3 ha. eng.

"Knæverholm"s stuehus er opført
1862, restaureret og ombygget
flere gange, svinestalde opført
1862, 1972, 1974 og 1979, lade
1862. Gården drives med en svi
neproduktion på 100 årssøer, der
sælges ca. 2.000 smågrise årligt,
desuden er der 3 ammekøer og 6
slagtekalve af racen Hereford, 3
moderfår med lam og 20 bista
der. Der er 2 traktorer, 1 meje
tærsker, 1 markvandingsanlæg,
tårnsilo og kold lufts tørreri. På
gärden er 1 skoledreng til hjælp og der bruges maskinstation.
NØRAGERVEJ 14, "NØRRE KIRKEGAARD", NEES, 7570 VEMB,
tlf. 97-884129.
JENS CHRISTIAN DAMGAARD,
gårdejer, født den 14.-3.-1962,
søn af Ella og Niels Damgaard,
gift den 18.-7.-1987 med Else
Mose Kristensen, advokatsekretær,
født den 19.-9.-1964, datter af
Inga og Peter Kristensen.
J.C.D. har væet på Lægård Land
brugsskole. Han overtog gården
den 15.-7.-1987 fra Lars Krarup.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 50 ha., heraf 3 ha. plantage.
Stuehuset er opført 1919 og gennemrestaureret 1987, ungdyrstald opført 1931, gammel
kostald fra 1919 er ombygget til værksted og garage i 1988, laden fra 1931 er om
bygget til maskinhus og korntørring i 1988, desuden er der maskinhus. Gårdens besæt
ning er på 30 ungdyr og 15 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrø
der er ærter, raps og korn. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og varm lufts
tørreri. Der drives en del maskinstation og gården drives sammen med "Frostesgaard",
Skalstrupvej 83.
NØRAGERVEJ 25, "ØSTER BÆK
KE", NEEES, 7570 VEMB, tlf.
97-884039.
ERIK JUUL CHRISTENSEN, gård
ejer, født den 16.-5.-1937, søn af
Anna og Anius Christensen, gift
den 17.-1 1.-1962 med Grethe
Brunsborg, født den 15.-12.-1942,
datter af Kirsten og Laurids
Brunsborg. Parret har børnene:
Jan, født den 28.-12.-1963, Kir
sten, født den 19.-6.-1966, Lene,
født den 10.-2.-1971 og Inge,
født den 22.-4.-1975.
E.J.C. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-7.-1962
fra sine forældre, nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slæg
tens eje siden 1900.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 66 ha., heraf tilkøbt 33 ha., der er 3 ha. eng.
Stuehuset er opført 1918 og delvis restaureret, kostalden fra 1949 er tilbygget 1967,
ungdyrstald opført 1974, svinestald 1971, lade 1962 og maskinhus 1978, der er inden
dørs køresilo. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 40 års
køer, 55 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM. Svineproduktionen er på 10 årssøer,
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salgsafgrøde er ærter. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo, varm lufts tørreri
og der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset. På gården er der 1
skoledreng til hjælp og der bruges maskinstation.

NØRAGERVEJ 27, "VESTER
BÆKKE", NEES, 7570 VEMB, tlf.
97884009.
PEDER EMIL LARSEN, landmand,
født den 22.-5.-1922, søn af Ama
lie og Jens Larsen, gift den 22.12.-1962 med Inga Christiansen,
født den 29.-4.-1941, datter af
Mette og Ejnar Christiansen. Par
ret har børnene: Claus, født den
11.-12.-1962 og Anne Mette, født
den 18.-1.-1964.
P.E.L. har været på Lægård
Landbrugsskole. Han overtog gården den 9.-4.-1960 fra Jens Laurits Jensen.
Ejendomsskyld 500.000. Areal 16 ha., heraf 1 ha. plantage og 2 ha. eng. Der er
forpagtet 3 ha.
Stuehuset er opført 1913, kostalden fra 1909 er tilbygget 1968, svinestald er inderettet i kostalden, maskinhuset er opført 1975. Gården drives med en svineproduktion på
14 årssøer, der produceres ca. 200 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder
er ærter, raps og hvede. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, markvandingsanlæg, tårn
silo, varm lufts tørreri samt træfyr. Maskinstation bruges til høst.
NØRBYSVEJ 27, "NØRBYGAARD",
NØRRE NISSUM, 7620 LEMVIG,
tlf. 97-891160.
ANDERS KALLESØE POULSEN,
gårdejer, født den 13.-12.-1936,
søn af Stinne og Chresten Poul
sen, gift den 23.-9.-1961 med
Erna Ibsen, husmor, født den 15.7.-1940, datter af Sofie og Hans
Peter Ibsen. Parret har børnene:
Kirsten, født den 28.-10.-1965
og Erik, født den 13.-6.-1969.
A.K.P. har været på Hammerum
Landbrugsskole, han er medlem af planteavlsudvalget. Han overtog gården den 1.1.-1961 fra Peder Nørby.
Ejendomsskyld 2.650.000. Areal 46 ha., heraf tilkøbt 37 ha. Desuden er der forpagtet
106 ha.
Stuehuset er opført 1961, om- og tilbygget senest i 1976, svinestalde opført 1961,
1978 og 1980, laden fra 1969 er tilbygget i 1984, maskinhus opført 1979 og garage
1962. Gården drives med en svineproduktion på 100 årssøer, der produceres ca. 2.200
slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter, rajgræs og korn.
Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, gennemløbstørreri, plantørreri, blandingsanlæg og
fodringsanlæg i samtlige stalde. På gården er 1 fast medhjælper, den drives sammen
med "Vester Damgaard", Brydbolvej 13, Nørre Lem.
NØRGÅRDVEJ 15, "NØRGAARD", VANDBORG, 7620 LEMVIG, tlf. 97-836302.
JENS NOE, gårdejer, født den 20.-6.-1929, søn af Marie og Hans Kristian Noe, gift
den 14.-4.-1962 med Meta Andersen, husmor, født den 16.-4.-1935, datter af Anine og
Frederik Andersen. Parret har børnene: Marie, født den 15.-1.-1963, Kirsten, født den
20.-1.-1964, Lillian, født den 6.-3.-1965, Helene, født den 30.-7.-1966 og Hans Kristi
an, født den 6.-2.-1968.
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samt maskinhus 1976, der er
på 35 årskøer og 45 ungdyr
årligt. Der er 3 traktorer, 1
genvindingsanlæg. På gården

Jens Noe har været på Haslev
Landbrugsskole, han er medlem
af Vandborg Menighedsråd. Han
overtog gården den 1.-4.-1962
fra sin far, som købte den i
1949.
Ejendomsskyld 1.950.000. Areal
39,7 ha.
Stuehuset er opført 1875 og re
staureret 1975, kostalden fra
1875 er ombygget i 1959, ny ko
stald opført 1952, svinestald
1972, lade og foderhus 1979
indendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion
af racen DRK, desuden produceres ca. 1.200 slagtesvin
mejetærsker, 8 kornsiloer og portionstørreri samt varme
er 1 skoledreng til hjælp.

NØRGÅRDVEJ 19, "SØNDER
MUNKSGAARD", VANDBORG,
7620 LEMVIG, tlf. 97-836379.
SVEND ERIK VISTISEN, gårdejer,
født den 18.-10.-1943, søn af
Julie og Ejner Vistisen, gift den
19.-12.-1968 med Astrid Munksgaard, født den 27.-3.-1945, dat
ter af Jenny og Christian Munksgaard. Parret har børnene: Lis
beth, født den 9.-6.-1971, Ole,
født den 26.-2.-1974 og Mads,
født den 12.-4.-1977.
S.E.V. har været på Asmildkloster Landbrugsskole, han er formand for Lemvig og
Omegns Minkfodercentral, medlem af minkfoderproducenternes fællesråd, medlem af
ligningskommissionen for Lemvig Kommune og formand for husdyrvoldgiftnævnet i
Lemvig retskreds. Han overtog gården den 1.-8.-1973 fra sin svigermor, nuværende
ejer er 9. generation på gården.
Ejendomsskyld 2.600.000. Areal 34,5 ha.
Stuehuset er opført 1776, restaureret og tilbygget senest i 1976, svinestalde opført
1959 og 1979, gylletank 1980, lade og maskinhus 1982. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 2.700 stk. årligt. Minkfarmen har en bestand på 700 avlstæver.
Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter, hvede og byg. Der er 2 traktorer,
plantørreri, portionstørreri, plansilo, blandingsanlæg og fodringsanlæg. På gården er 1
fast medhjælper og der bruges maskinstation til høst.

NØRGÅRDVEJ 29, "GL. SKOV", ENGBJERG, 7620 LEMVIG.
MADS CHRISTIAN LARSEN, gårdejer, født den 1.-10.-1932, søn af Petrea og Magnus
Larsen, gift den 20.-10.-1963 med Ruth Nørgaard Hald, husholdningslærer, født den
14.-6.-1938, datter af Stinne og Børge Hald. Parret har børnene: Kirsten, født den
5.-10.-1964, Lisbeth, født den 21.-11.-1966 og Lizzi, født den 26.-9.-1968.
M.C.L. har været på Haslev Landbrugsskole. Han overtog gården den 2.-10.-1963 fra
Kristian Madsen.
Ejendomsskyld 770.000. Areal 13,3 ha. og der er forpagtet 16,5 ha.
Stuehuset er opført 1904 og restaureret senest 1977, kostald opført 1914 og ombygget
1965, lade opført 1914 og tilbygget 1965. Gården drives med en kvægproduktion på 20
årskøer og 45 ungdyr af racen SDM. Der er 2 traktorer og portionstørreri. Maskinstati
on bruges til en høst.
NØRRELUNDVEJ 9, "NØRRELUND", FABJERG, 7620 LEMVIG.
JENS KALLESØE, gårdejer, omtales under "Kvistgaard", Donskjærvej 46, Møborg.
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gården, som har været i slægtens eje siden 1881.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 38 ha. og der er forpagtet 13 ha.
Stuehuset er opført 1881 og restaureret 1966, kostald opført 1950, svinestalde 1963 og
1967, lade og maskinhus 1976. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestå
ende af ærter og frøgræs. Der er planstørreri. Gården drives sammen med "Kvistgaard", Donskjærvej 46, Møborg.

NØRRELUNDVEJ 11b, "BALLE
TOFT", FABJERG, 7620 LEMVIG,
tlf. 97893065.
CHRISTIAN HEDEGAARD SERUP,
gårdejer, født den 10.-8.-1918,
søn af Ane Marie og Mikkel Serup, gift den 8.-7.-1943 med Ka
roline Dusgaard Stokholm, husmor,
født den 23.-9.-1920, datter af
Ane Dusgaard og Christian Stok
holm. Parret har børnene: Ane
Marie, født den 17.-5.-1944, Kar
sten, født den 2.-12.-1945, Ka
ren Bodil, født den 30.-9.-1948, Benedikte, født den 25.-7.-1952, Ellen, født den
28.-9.-1959 og Peder, født den 25.-6.-1965.
C.H.S. har været på Tommerum Højskole med landbrugsfag. Han overtog gården den
1.-11.-1942 fra sin far, som købte den i 1905.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 27 ha., heraf tilkøbt 8,5 ha.
Stuehuset er opført 1907 og restaureret 1955, til gården hører en arbejderbolig fra
1950, kostalde opført 1955 og 1958, lade 1964 og maskinhus 1961. Gården drives med
en kvægproduktion på 20 årskøer og 30 ungdyr af racen SDM, desuden er der 4 års
søer, der poroduceres ca. 75 slagtesvin årligt. Kvægbesætningen er en stambesætning,
hvorfra der sælges avlsdyr, desuden er der 4 avlshopper af racen Nordbagge. Der er 2
traktorer, plantørreri og plansilo. Maskinstation bruges til høst.

NØRRELUNDVEJ 13, "VESTER BØRING", FABJERG, 7620 LEMVIG, tlf. 97-893038.
BJARNE NØRBY LARSEN, gårdejer, født den 8.-10.-1964, søn af Anna Margrethe og
Bent Stenstrup Larsen, bor sammen med Lisbeth Thomsen, hjemmehjælper, født den
21.-11.-1964, datter af Esther Marie og Erling Dybdahl.
B.N.L. har været på Kongensgård og Bygholm landbrugsskoler. Han overtog gården den
10.-8.-1988 fra Kristian Dahl.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 25 ha.
Stuehuset er opført 1918 og tilbygget 1982, kostalde opført 1907, 1955 og 1979, lade
1960, maskinhus 1983, foderhus og gylletank 1979. Gården drives med en kvægprodukti
on på 33 årskøer og 45 ungdyr af racen SDM. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker og
gastæt kornsilo. Maskinstation bruges til græsensilering.
NØRRELUNDVEJ 14, "AGERGAARD", FABJERG, 7620 LEM
VIG, tlf. 97-893031.
JAKOB ØSTERGÅRD, gårdejer,
født den 27.-9.-1931, søn af Astrid og Hans Østergaard, gift
den 17.-9.-1955 med Kirstine Sø
rensen, husmor, født den 14.-3.1934, datter af Anna og Jens
Koldborg Sørensen. Parret har
børnene: Else Marie, født den
10.-8.-1956, Jens Jakob, født
den 20.-2.-1958, Hans, født den
29.-5.-1960 og Søren, født den 4.-1.-1968.
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Harald Bech.
Ejendomsskyld 2.500.000. Areal 42,3 ha.
Stuehuset er opført 1965, svinestalde 1960, 1969 og 1978, lade 1960, maskinhus 1968
samt gylletanke 1978 og 1983. Gården drives med en svineproduktion på 115 årssøer,
der produceres ca. 1.400 fcagtesvin årligt, resten sælges som smågrise. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, gastæt
kornsilo, halmfyr, blandeanlæg og fodringsanlæg i 2 stalde. Maskinstation bruges til
gødningsudkørsel.

NØRREMØLLEVEJ 5, "HVASSESGAARD", LOMBORG, 7620 LEMVIG, tlf. 97-820596.
GUSTAV OVESEN MADSEN, gårdejer, født den 4.-12.-1948, søn af Stinne og Bertel
Madsen, gift den 28.-5.-1977 med Jytte Dam, husmor, født den 13.-8.-1949, datter af
Ebba og Herman Dam. Parret har børnene: Troels, født den 3.-4.-1981, Nis, født den
31.-5.-1983 og Pernille, født den 10.-11.-1986.
G.O.M. har været på Bygholm Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for Lemvig Land
boforening, formand for svineproduktionsudvalget og i D.L.G.s kredsbestyrelse. Han
overtog gården den 12.-8.-1981 fra Anton Rye.
Areal 55 ha., heraf tilkøbt 32 ha. Desuden er der forpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført 1920 og restaureret 1986, svinestalde opført 1978 og 1987, lade
1890 og maskinhus 1986. Gårdens produktion er på 700 gylte og 500 slagtesvin årligt,
desuden er der 2 ammekøer af racen Charolais. Planteproduktionens salgsafgrøder er
raps, ærter og korn. Der er 4 traktorer, 2 mejetærskere, plansilo, plantørreri og
fodringsanlæg. På gården er 2 faste medarbejdere, den drives sammen med Armosevej
4, Heldum, Lemvig.

NØRREMØLLEVEJ 19, "NØRREMØLLE", LOMBORG, 7620 LEM
VIG, tlf. 97-889406.
OLE KNUDSEN, gårdejer, født
den 28.-7.-1927, søn af Esther
Emilia og Hans Evard Knudsen,
gift den 22.-3.-1953 med Gerda
Pedersen, husmor, født den 1.12.-1933, datter af Marie Jensine
og Peder Kloster Pedersen. Par
ret har børnene: Henrik, født den
25.-12.-1953, Karsten, født den
17.-3.-1956, Egon, født den 14.5.-1959, Hans Peder, født den 15.-6.-1960, Lars, født den 1.-7.-1963 og Kurt, født den
19.-2.-1970.
O.K. har været på Haslev Højskole med landbrugsfag. Han overtog gården den 14.-3.1953 fra Godtfred Bragt.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 31 ha., heraf tilkøbt 12,5 ha.
Stuehuset er opført 1980, kostald 1961, svinestald 1927, lade og maskinhus 1973 og
foderhus 1980, der er indendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 27
årskøer og 55 ungdyr af blandet race. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo og
portionstørreri. Maskinstation bruges til finsnitning.
NØRREMØLLEVEJ 23, "DALGÅRD", 7620 LEMVIG.
PEDER KRISTENSEN, gårdejer, født den 1.-6.-1912, søn af Inger Marie og Kristian
Kristensen, gift den 18.-11.-1937 med Petra Christensen, husmor, født den 27.-6.1917, datter af Ane og Kristian Christensen. Parret har børnene: Kristian, født den
12.-7.-1938, Finn, født den 29.-12.-1940, Egon, født den 20.-9.-1942, Anne Marie, født
den 10.-1.-1945, Svend Aage, født den 29.-8.-1949, og tvillingerne Bodil og Erik, født
den 26.-6.-1955.
P.K. overtog gården den 15.-4.-1970 fra Jens Søndergaard.
Ejendomsskyld 650.000. Areal 19 ha., heraf 3 ha. eng.
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Alle bygningerne er af ældre dato og laden fra 1979. Gården drives udelukkende med
planteproduktion bestående af byg.
NØRTOFTVEJ 9, "NYVANG",
SKALSTRUP, 7570 VEMB, tlf.
97- 884171.
HENNING KIRKEBY, gårdejer,
født den 25.-10.-1953, søn af
Ingrid og Aksel Kirkeby, gift den
24.-11.-1984 med Inger Christian
sen, født den 22.-2.-1954, datter
af Anne Marie og Johannes Chri
stiansen. Parret har datteren Le
ne, født den 2.-4.-1986.
H.K. har været på Lægård Land
brugsskole. Han overtog gården
den 1.-4.-1977 fra Hans Kristensen. Ejendomsskyld 770.000. Areal 20 ha.
Stuehuset er opført 1929, kostalden fra 1959 er tilbygget i 1969, maskinhus opført
1969 og lade 1977. Gården drives med en kvægproduktion på 22 årskøer, 26 ungdyr og
14 slagtekalve af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøde er 1 ha. jordbær til
selvpluk. Der er 1 traktor og markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
NØRTOFTVEJ 15, "HEDEGAARD", SKALSTRUP, 7570 VEMB, tlf. 97-884122.
ANKER EJNER GRØNBORG, gårdejer, født den 7.-11.-1929, søn af Ane og Laurits
Grønborg, gift den 1.-6.-1974 med Gerda Helene Nielsen, sygeplejerske, født den
29.-8.-1935, datter af Marie og Peder Nielsen. Parret har datteren Mette, født den
1.-9.-1977.
A.E.G. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården i oktober 1956
fra Kristian Klaustrup.
Ejendomsskyld 770.000. Areal 15,6 ha.
Stuehuset er opført 1957, restaureret og om- og tilbygget 1974, kostalden fra 1956 er
tilbygget 1964, ombygget til svinetald i 1974, garage opført 1972, lade 1956 og maskin
hus 1985. Gårdens produktion er på 300 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgs
afgrøder er ærter, raps og korn. Der er 2 traktorer, markvandingsanlæg, kornsilo og
varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
NØRTOFTVEJ 17, "DAMGAARD",
NEES, 7570 VEMB, tlf. 97884121.
NIELS JØRGEN KJÆRGAARD,
gårdejer, født den 22.-12.-1942,
søn af Signe og Kristian Kjærgaard, gift den 16.-12.-1965 med
Lis Søe Pedersen, født den 11.1.-1938, datter af Ellen og Kri
stian Søe Pedersen. Parret har
børnene: Finn, født den 2.-5.1967, Bent, født den 20.-2.-1969
og Keld, født den 17.-2.-1972.
N.J.K. overtog gården den 11.-12.-1965 fra Henning Kristensen.
Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 39 ha., heraf tilkøbt 23 ha. Desuden er der forpagtet
25 ha.
Stuehuset er opført 1956, restaureret og tilbygget 1978, kostalden fra 1956 er senest
tilbygget i 1978, ungdyrstald opført 1975 og lade 1973. Gården drives med en kvæg
produktion på 85 årskøer og 100 ungdyr af racen SDM. Der er 4 traktorer, 1 mark
vandingsanlæg, 1 rendegraver og halmfyr. På gården er 1 fodermester og 1 skoledreng
til hjælp.
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NEES, 7570 VEMB, tlf. 97-884115.
JENS BOARNE JENSEN, gårdejer,
født den 15.-7.-1937, søn af Ing
rid og Jens Peder Jensen, gift
den 19.-9.-1963 med Aase Jør
gensen, født den 3.-8.-1940, dat
ter af Karen og Valdemar Jørgen
sen. Parret har børnene: Bodil,
født den 23.-7.-1964, Poul, født
den 31.-7.-1966 og Birger, født
den 29.-6.-1977.
J.B.J. har været på Hammerum
Landbrugsskole. Han overtog gården den 20.-11.-1964 fra Niels Damgård.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 45 ha., heraf tilkøbt 19 ha. Desuden er der forpagtet
45 ha.
Stuehuset er opført 1955 og restaureret flere gange, kostald opført 1955, spaltestald
1977, kartoffellager 1981, lade 1955 og maskinhus 1978. Gårdens besætning er på 40
slagtekalve af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er kartofler, ærter og
korn. Der er 4 traktorer, 2 vandingsmaskiner, tårnsilo og varm lufts tørreri. På gården
er 1 fast medhjælper.

NØRTOFTVEJ 21, "ØSTAGER",
NEES. 7570 VEMB, tlf. 97884034.
HANS KJÆRSGÅRD, gårdejer,
født den 12.-11.-1942, søn af
Anna og Ernst Kjærgård, gift
den 10.-2.-1967 med Herdis Snogdal Andersen, født den 11.-6.1945, datter af Marie og Kristen
Snogdal Andersen. Parret har
børnene: Steen, født den 6.-5.—
1969 og Mogens, født den 11.-3.1974.
H.K. har været på Borris Landbrugsskole. Han overtog gården den 20.-11.-1966 fra
Arne Villumsen.
Ejendomsskyld 920.000. Areal 26 ha., heraf tilkøbt 10 ha., der er 1,5 ha. skov.
Stuehuset er opført 1956, gennemrestaureret og tilbygget 1979, kostalden fra 1956 er
tilbygget med en løsdriftstald i 1977, svinestald opført 1960, lade 1956, maskinhuset
fra 1973 er tilbygget 1988, desuden er der værksted og garage. Gården drives som
alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 18 årskøer, 10 ungdyr og 50 slagtekalve,
som indkøbes som små, besætningen er af blandet race. Svineproduktionen er på 20
søer, der sælges ca. 350 smågrise årligt. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 mark
vandingsanlæg, tårnsilo, varm lufts tørreri og der bruges staldvarme til opvarmning af
stuehuset. På gården bruges jævnlig husbondafløser.
OVERBYVEJ 18, "PILGAARD",
ROM, 7620 LEMVIG, tlf. 97822935.
SVEND AAGE ANDERSEN, gård
ejer, født den 26.-1.-1938, søn af
Ida og Kristian Andersen.
S.AA.A. overtog gården den 1.7.-1975 fra sin far, nuværende
ejer er 3. generation på gården,
som har været i slægtens eje
siden 1910.
Ejendomsskyld 640.000. Areal 15
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Stuehuset er opført 1880 og restaureret 1977, kostalde er opført 1935 og 1975, lade
1935 og maskinhus 1983. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion
på 11 årskøer og 20 ungdyr af racen SDM, svineproduktionen er på 6 årssøer, der
sælges ca. 75 smågrise og 50 slagtesvin årligt. Der er 2 traktorer, plansilo og
plantørreri. Maskinstation bruges til høst.

OVERBYVEJ 22, "MELLEM OVERBY", ROM, 7620 LEMVIG.
SVEND JENSEN, omtales under "Engmark", Overbyvej 23, Lemvig.
S.J. overtog gården den 15.-12.1986 fra Søren Dahl.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 36,8 ha.
Stuehuset er opført 1912, kostalde 1908 og 1960, lade 1908 og maskinhus 1965. Gården
drives udelukkende med planteproduktion bestående af raps, ærter og korn. Der er 1
plantørreri. Gården drives sammen med "Engmark", Overbyvej 23, Lemvig.
OVERBYVEJ 23, "ENGMARK",
ROM, 7620 LEMVIG, tlf. 97820958.
SVEND JENSEN, gårdejer, født
den 16.-5.-1945, søn af Oline og
Magnus Jensen, gift den 8.-5.-1971
med Elin Østergaard Pedersen,
husmor, født den 26.-4.-1949, dat
ter af Asta og Henning Øster
gaard Pedersen. Parret har bør
nene: Henning, født den 19.-9.1975 og Dorthe, født den 22.-9.1977.
S.J. overtog gården den 1.-5.-1976 fra sin far, som købte den i 1957.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 17,6 ha., heraf 2 ha. bakker. Desuden er der forpagtet
12 ha.
Stuehuset er opført 1909, restaureret og tilbygget 1979, kostalde opført 1909, 1965,
1976 og 1977, lade 1978, maskinhus 1980, foderhus 1983 og gylletank 1977. Gården
drives med en kvægproduktion på 40 årskøer og 80 ungdyr af racen SDM. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er ærter, raps og korn. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, mark
vandingsanlæg, amoniakanlæg til halmludning, portionstørreri og varmeanlæg. Gården
drives sammen med "Mellem Overby", Overbyvej 22, Lemvig.

PILGÅRDVEJ 8, "PILGAARD", NØRRE NISSUM, 7620 LEMVIG, tlf. 97-891058.
CHRISTIAN NYGAARD, gårdejer, født den 22.-10.-1927, søn af Marie og Martin
Jensen Nygaard, gift den 21.-10.-1950 med Kirsten Henny Kjeldager, husmor, født den
7.-8.-1930, datter af Astrid Marie og Carl Meinert Kjeldager. Parret har børnene:
Susanne, født den 13.-1.-1954, Søren, født den 18.-5.-1956, Lise-Lotte, født den
3.-3.-1966 og Lars, født den 15.-8.-1969.
C.N. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-11.-1950 fra sin
mor, forældrene købte den i 1923.
Areal 24 ha., der er forpagtet 4 ha.
Stuehuset er opført 1907 og restaureret senest i 1975, kostalde opført 1955 og 1960,
ungdyrstald og maskinhus 1975 og lade 1933. Gården drives med en kvægproduktion på
40 årskøer og 55 ungdyr af racen SDM. Der er 2 traktorer, maskinstation bruges til
høst.
PILGÅRDVEJ 17, "SØNDER STOKHOLM", NØRRE NISSUM, 7620 LEMVIG, tlf. 97891031.
KARL KARLSEN, gårdejer, født den 31.-8.-1920, søn af Sørine og Ejnar Karlsen, gift
den 4.-4.-1943 med Mary Ubbesen, husmor, født den 6.-11.-1921, datter af Johanne og
Kristian Peder Ubbesen. Parret har børnene: Aase, født den 1.-12.-1943 og Lis, født
den 31.-12.-1958.
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Ejendomsskyld 690.000. Areal 15 ha., heraf tilkøbt 6,5 ha.
Stuehuset er opført 1934, restaureret og tilbygget 1966, kostalden fra 1922 er til
bygget 1967, lade opført 1967 og maskinhus 1969. Gården drives som alsidigt landbrug
med en kvægproduktion på 14 årskøer og 24 ungdyr af blandet race, svineproduktionen
er på 18 årssøer og der sælges ca. 300 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsaf
grøde er raps. Der er 1 traktor, maskinstation bruges til høst.

PILGÅRDVEJ 24, "SØNBÆKGAARD", NØRRE NISSUM, 7620 LEMVIG.
JENS CHRISTIAN GJØL JENSEN, gårdejer, omtales under "Thorngaard", Torngårdvej
6, Nørre Nissum.
J.C.G.J. overtog gården den 1.-9.-1985 fra Peder Nygaard.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 29 ha., heraf 3 ha. bakker og skråninger.
Stuehuset er opført 1910, avlsbygningerne brændte i 1987, derefter byggedes 2 store
minkhaller til 400 minktæver + opdræt, desuden er der pelshus på 200 kvadratmeter,
maskinhus opført 1976 og gylletank 1987. Planteproduktionens salgsafgrøde er ærter.
Gården drives sammen med "Thorngaard", Torngårdvej 6.
PILGÅRDVEJ 28, "VESTER STOK
HOLM", NØRRE NISSUM, 7620
LEMVIG, tlf. 97-891033.
PREBEN LAURIDSEN, gårdejer,
født den 2.-10.-1941, søn af Rig
mor og Kristian Lauridsen, gift
den 27.-10.-1962 med Ellen Pe
dersen, husmor, født den 27.-9.1940, datter af Rigmor og Jens
Peder Pedersen. Parret har bør
nene: Jens Kristian, født den
25.-8.-1963, Henning, født den

28.-9.-1966 og Erik, født den 23.-9.-1970.
P.L. overtog gården den 1.-8.-1964 fra sin svigerfar, nuværende ejer er 3. generation
på gården, som har været i slægtens eje siden 1891.
Ejendomsskyld 2.150.000. Areal 40 ha., heraf tilkøbt 10 ha., der er 1,5 ha. eng. Des
uden er der forpagtet 22,5 ha.
Stuehuset er opført 1897 og restaureret 1975, kostald opført 1973, ungdyrstald 1978,
svinestald 1970, lade 1973, maskinhus 1975, foderhus 1983, gylletank 1988 og der er 4
indendørs køresiloer. Gården drives med en kvægproduktion på 60 årskøer og 90 ung
dyr af racen SDM, desuden er der en slagtesvineproduktion på 550 stk. årligt. Plante
produktionens salgsafgrøde er ærter. Der er 3 traktorer, 1 vandingsmaskine, plansilo,
plantørreri og anparter i Sønderbyskov Vindmøllelaug. På gården er 1 fast fodermester
og der bruges maskinstation til høst og roekørsel.

PILGÅRDVEJ 34, "GREBSGAARD",
NØRRE NISSUM, 7620 LEMVIG,
tlf. 97-891072.
KRISTIAN CHRISTOPHER NIEBUHR, landmand, født den 19.12.-1916, søn af Kirstine og Jo
hannes Niebuhr.
K.C.N. overtog gården den 1.-4.1946 fra sin far, som købte den
i 1913.
Ejendomsskyld 315.000. Areal
8,3 ha.
Stuehuset er opført 1906 og re
staureret 1964, kostald og lade opført 1906 samt maskinhus 1967. Gården drives ude
lukkende med planteproduktion bestående af korn. Der er 1 traktor og planstørreri.
Maskinstation bruges til høst.
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PILGÄRDVEJ 35, "SØNDER BALLE", NØRRE NISSUM, 7620 LEMVIG, tlf. 97-891183.
HANS JØRGEN SCHELL ANDERSEN, gårdejer, født den 25.-10.-1934, søn af Karen
og Theodor Andersen, gift den 26.-7.-1958 med Lis Aagaard Knudsen, højskolelærer,
født den 21.-3.-1938, datter af Emilie og Uffe Knudsen. Parret har børnene: Lene,
født den 28.-4.-1960, Henrik, født den 17.-3.-1962, Karsten, født den 27.-2.-1965 og
Inge, født den 25.-10.-1966.
H.J.C.A. er seminarielektor ved Nørre Nissum Seminarium. Han overtog gården den
1.-6.-1976 fra Arne Mohr.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 47,8 ha., heraf 7 ha. bakker og skråninger.
Stuehuset er opført 1898 og restuareret 1976, kostald og svinestald opført 1952.
Gården drives med en slagtesvineproduktion på 1.000 stk. årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøder er ærter, raps og korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plantørreri,
portionstørreri og 3 kornsiloer. På gården er 1 fast medhjælper.

PILGÄRDVEJ 36, "NØRRE BALLE", NØRRE NISSUM, 7620 LEMVIG, tlf. 97-891094.
HANS MØLLER FOGH, gårdejer, født den 24.-11.-1935, søn af Ingeborg og Anders
Møller Fogh, gift den 12.-2.-1960 med Tonny Hedegaard, husmor, født den 24.-6.-1941,
datter af Stinne og Alfred Hedegaard. Parret har børnene: Hanne, født den 27.-6.1960 og Helle, født den 15.-3.-1965.
H.M.F. er ansat på "Sønder Balle" som medhjælper. Han overtog gården den 2.-11.1963 fra sin svigerfar, som købte den i 1938.
Ejendomsskyld 580.000. Areal 18 ha.
Stuehuset er opført 1880 og restaureret senest i 1981, avlsbygningerne, bestående af
kostald, svinestald og lade, er alle fra 1929. Gården drives udelukkende med plante
produktion bestående af ærter og byg. Der er 1 traktor, maskinstation bruges til høst.
PINDSTRUPVEJ 3, "KJÆRGAARD",
FLYNDER, 7660 BÆKMARKSBRO,
tlf. 97-881212.
EMIL ANDERSEN, gårdejer, født
den 5.-10.-1914, søn af Maren og
Peder Andersen, gift den 17.-9.1940 med Krista Houlind, født
den 3.-12.-1914, datter af Karoli
ne og Carl Houlind. Parret har
børnene: Hanne, født den 24.-4.1942, Bente, født den 2.-7.-1948
og Ole, født den 19.-8.-1950.
K.H. døde den 4.-5.-1982.
E.A. overtog gården den 1.-8.-1940 fra sin far, købsprisen var på 35.000 og gårdens
areal var på ca. 55 ha. Faderen købte gården i 1910 og dengang var prisen 11.000 kr.
Ejendomsskyld 750.000. Areal 54 ha., der er frasolgt ca. 22 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført før 1900 og
På gården er der 1 traktor.

PINDSTRUPVEJ 9, "FLYNDER
DAMBRUG", FLYNDER, 7660
BÆKMARKSBRO, tlf. 97-881460.
ALBERT VENØ KNUDSEN, dam
bruger, født den 17.-3.-1947, søn
af Agnete og Jens Knudsen, gift
den 9.-7.-1977 med Sigrid Chrapkowski, kontorassistent, født den
9.-9.-1947, datter af Gertrud og
Richard Chrapkowski, Tyskland.
Parret har børnene: Natascha,
født den 17.-11.-1966, Nikolai,
født den 4.-5.-1968 og Kirsten,
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A.V.K. overtog gården den 1.-4.-1973 fra Svend Østergård.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 3,5 ha.
Stuehuset er opført 1974, maskinhus 1988, der er 33 ørreddamme til dambruget, des
uden er der 1 ammeko og 2 slagtekalve, det er krydsningsdyr. Der produceres ca. 90
ton ørreder årligt. På dambruget er der 1 traktor samt nødvendig maskiner til dam
bruget og anparter i Venø Vindkraft. På gården er 1 fast medhjælper og desuden er
Krogsdahl Fiskeri tilforpagtet, herfra sælges ca. 80 ton ørreder årligt.

PLETVEJ 4, "STORE VESTERGAARD", HYGUM, 7620 LEMVIG,
tlf. 97-836484.
ANTON PETER LAUSTSEN, gård
ejer, født den 31.-10.-1939, søn
af Petra og Viggo Dalsgaard Laustsen, gift den 3.-7.-1965 med
Solvejg Hansen, husmor, født den
23.-12.-1942, datter af Karen
Nancy og Thorvald Jakobsen Han
sen. Parret har børnene: Ole,
født den 13.-6.-1967, Jette, født
A.P.L. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-11.-1970 fra
Viggo Kvistgaard Sørensen.
Ejendomsskyld 2.600.000. Areal 82 ha., der er forpagtet 5 ha.
Stuehuset er opført 1870 og restaureret senest i 1988, kvægstalde opført 1948 og
1956, ombvgget i 1980, spaltestald opført 1974, garage 1979, lade 1948, maskinhus
1975, foderhus 1977 og gylletanke 1980 og 1987, der er 2 undendørs og 1 indendørs
køresiloer. Gården drives med en kvægproduktion på 75 årskøer og 130 ungdyr af
racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 3 traktorer, 1 vandings
maskine, plansilo, plantørreri og varme genvindingsanlæg, desuden er der fuldautoma
tisk kraftfoderanlæg og automatisk roe- og vådvaskeanlæg til køerne. På gården er 1
fast fodermester og 1 medhjælper, maskinstation bruges til høst.

PLETVEJ 6, "DALGAARD", HY
GUM, 7620 LEMVIG, tlf. 97836134.
AAGE TRILLINGSGAARD, gård
ejer, født den 2.-9.-1918, søn af
Anna og Theodor Trillingsgaard,
gift den 14.-1.-1949 med Mary
Rasmussen, husmor, født den
14.-1.-1922, datter af Kirstine
og Anton Rasmussen. Parret har
børnene: Doris, født den 2.-11.1949, Estrid, født den 12.-1.1951, Inge Lise, født den 29.-1.1952, Birgit, født den 4.-1.-1953, Kaj, født den 13.-9.-1954, Erik, født den 25.-8.-1955,
Theodor, født den 16.-12.-1958 og Jørn, født den 18.-1.-1964.
AA.T. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-11.-1948
fra sin far, som købte den i 1909.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 35 ha.
Stuehuset er opført 1950, kostalde 1906, 1942 og 1973, lade og maskinhus 1973 samt
gylletank 1984. Gården drives med en kvægpropduktion på 38 årskøer og 60 ungdyr af
racen SDM. Der er 2 traktorer, plantørreri og plansilo. Maskinstation bruges til høst
og der er 1 fast medhjælper.
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PLETVEJ 10, "VESTERBJERG",
HYGUM, 7620 LEMVIG, tlf. 97836018.
JØRN GRUBE BJERG, gårdejer,
født den 16.-10.-1939, søn af
Betty og Jens Troldborg Bjerg.
J.G.B. har børnene: Maj, født
den 31.-5.-1968, Jette, født den
8.-3.-1971 og Tom, født den 3.3.-1973.
J.G.B. har været på Haslev Land
brugsskole. Han overtog gården
den 1.-4.-1973 fra sin far, nu
værende ejer er 7. eller 9. generation på gården, som har været i slægtens eje siden
1700-tallet.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 62 ha., heraf tilkøbt 4 ha.
Stuehuset er opført 1891 og restaureret senest i 1985, aftægtsboligen er opført 1935,
kostalde 1904, 1940, 1958 og 1979, maskinhus 1955, roehus 1958 og lade 1979. Gården
drives med en kvægproduktion på 46 årskøer og 90 ungdyr af racen SDM. Planteproduk
tionens salgsafgrøde er raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg,
4 kornsiloer, portionstørreri og 1 vindmølle opstillet i 1980. Maskinstation bruges til
ensilering.
PLETVEJ 18, "ØSTERBJERG",
HYGUM, 7620 LEMVIG, tlf. 97836056.
NIELS STIG NIELSEN, gårdejer,
født den 20.-9.-1946, søn af Min
na og Viggo Nielsen.
N.S.N. har været på Malling og
Kalø landbrugsskoler. Han over
tog gården den 20.-8.-1986 fra
Jens Peter Jakobsen.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal
22,3 ha.
Stuehuset er opført 1926 og re
staureret senest i 1988, svinestalde opført 1974 og 1983, hvor der også blev lavet
gylletank, lade opført 1910 og maskinhus 1976. gården drives med en slagtesvineproduktion på 2.350 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, hvede og byg.
Der er 2 traktorer, gastæt kornsilo, blandeanlæg og fodringsanlæg. Maskinstation
bruges til høst.

PLETVEJ 19, "SMEDSG AARD",
HYGUM, 7620 LEMVIG, tlf. 97836184.
JOHANNES JOHANSEN, gårdejer,
født den 27.-6.-1934, søn af Ka
ren og Søren Johansen, gift den
15.-2.-1958 med Esther Mose,
husmor, født den 30.-8.-1936,
datter af Anna og Martin Mose.
Parret har børnene: Bente, født
den 13.10.-1958, Preben, født
den 29.5.-1961, Leif, født den
19.-5.-1966 og Poul, født den 9.-6.- 1969.
J.J. overtog gården den 1.-7.-1967 fra sin svigerfar, nuværende ejer er 3. generation
på gården, som ahr været i slægtens eje siden 1905.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 43 ha., heraf tilkøbt 9 ha., der er 2 ha. eng. Desuden
er der forpagtet 13 ha.
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1967 og 1978, hvor der også blev bygget lade, maskinhus opføt 1960 og gylletank
1987. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 2.200 stk. årligt, desuden er der
20 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, rajgræs,
hvede og byg. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 5 kornsiloer og portionstørreri,
desuden er der blandeanlæg og fodringsanlæg.
PRÆSTEGÅRDSVEJ 9, "GRØN
LUND", GUDUM, 7620 LEMVIG,
tlf. 97-863028.
KAJ NIELSEN, gårdejer, født
den 1 1.-12.-1958, søn af Esry
Edith og Peder Kristian Nielsen.
K.N. overtog gården den 1.-5.1986 fra sin far, nuværende ejer
er 3. generation på gården, som
har været i slægtens eje siden
1924.
Ejendomsskyld 630.000. Areal
13,5 ha., heraf tilkøbt 6,5 ha.
Stuehuset er opført 1922 og gennemrestaureret senere, kostald opført 1922, lade 1972
og maskinhus 1988. Gården drives med en kvægproduktion på 20 årskøer + opdræt af
blandet race. Der er 2 traktorer, kornsilo og plantørreri. Maskinstation bruges til høst.

PRÆSTEGÅRDSVEJ 10, "GU
DUM PRÆSTEGÅRD", GUDUM,
7620 LEMVIG, tlf. 97-863338.
ERIK RÅBJERG JENSEN, forpag
ter, født den 5.-9.-1952, søn af
Dagmar og Arne Råbjerg Jensen,
gift den 14.-5.-1976 med Elin
Jakobsen, husmor, født den 21.8.-1955, datter af Else og Ema
nuel Jakobsen. Parret har bør
nene: Lisbeth, født den 19.-3.1980, Lillian, født den 15.-8.-1983
og Linda, født den 6.-2.-1989.
E.R.J. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog forpagtningen af gården
den 1.-3.-1976 fra Karl Thomsen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 14 ha., desuden er der forpagtet 7 ha.
Stuehuset er opført 1942, restaureret og tilbygget 1986, kostald opført 1965, lade
1959 og maskinhus 1980, desuden er der udendørs køresilo. Gården drives med en
kvægproduktion på 32 årskøer og 50 ungdyr af racen SDM. Der er 1 traktor, maskin
station bruges til høst og ensilering.

PRÆSTEGÅRDSVEJ 24, "HØJVANG", GUDUM, 7620 LEMVIG, tlf. 97-863063.
ALFRED KELDSEN, gårdejer, født den 17.-12.-1922, søn af Barbara og Keld Keldsen,
gift den 5.-12.-1952 med Grethe Fuglsang, køkkenleder, født den 15.-3.-1930, datter
af Karen og Jens Fuglsang. Parret har børnene: Lisbeth, født den 30.-6.-1958 og
Jonna, født den 8.-1.-1960.
A.K. overtog gården den 1.-11.-1945 fra sin far, som købte den i 1921, da den blev
udstykket fra Gudum Præstegård.
Ejendomsskyld 510.000. Areal 7,5 ha., heraf tilkøbt 1 ha.
Stuehuset er opført 1921 og restaureret senest i 1978, svinestald og lade opført 1921
samt maskinhus 1958. Gården drives med en svineproduktion på 13 årssøer, der sælges
ca. 90 smågrise og 180 slagtesvin årligt. Der er 1 traktor og kornsilo. Maskinstation
bruges til høst.
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97-895024.
KRISTEN MAAGAARD, gårdejer,
født den 20.-3.-1922, søn af Kri
stine og Gregers Maagaard, gift
den 8.-4.-1949 med Anna Ruby,
husmor, født den 12.-1 .-1923, dat
ter af Marie og Peder Ruby. Par
ret har børnene: Helge, født den
20.-10.-1950, Roar, født den 6.9.-1954 og Elin, født den 30.-6.1959.
K.M. har været på Uldum Højskole med landbrugsfag. Han overtog gården den 1.-3.1963 fra Holger Sønderby.
Ejendomsskyld 2.450.000. Areal 57,5 ha., heraf tilkøbt 20 ha. Der er forpagtet 4 ha.
Stuehuset er opført 1878 og restaureret 1977/78, kostalde opført 1925 og 1974, svinestalde 1924 og 1978, lade 1878, maskinhuse 1979 og 1987 og gylletank 1973. Gården
drives med en slagtesvineproduktion på 1.800 stk. årligt. Planteproduktionens salgsaf
grøder er raps, ærter og korn. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, gastæt kornsilo,
plantørreri, 2 kornsiloer og varme genvindingsanlæg efter affugtningssystemet, des
uden er der blandingsanlæg og vådfodringsanlæg.

PUGHOLMVEJ 32, "SLETH", DY
BE, 7620 LEMVIG, tlf. 97-895053.
KRISTIAN LISBY K3ÆR, gårdejer,
født den 8.-10.-1935, søn af Sig
rid og Kold Kjær, gift den 30.3.-1963 med Anna Sandager Niel
sen, husmor, født den 24.-9.1938, datter af Karoline og Ni
els R. Nielsen. Parret har børne
ne: Torben, født den 23.-2.-1964,
Jørgen, født den 8.-10.-1965 og
Lene, født den 20.-3.-1970.
K.L.K. har været på Malling
Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-4.-1963 fra Kristen Maagaard.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 21,4 ha., heraf tiikøbt 5,5 ha.
Stuehuset er opført 1956 og restaureret 1974, kostalden fra 1932 er tilbygget 1977 og
senere ombygget til pelseri, 4 minkhaller er bygget 1983-1988, lade 1890, maskinhus
1974 og gylletank 1977. Gårdens bestand er på 800 mintæver. Planteproduktionens
salgsafgrøder er ærter og korn. Der er 2 traktorer og rørvandingsanlæg. Maskinstation
bruges til høst.
PUGHOLMVEJ 33, "STORE PUGHOLM", DYBE, 7620 LEMVIG, tlf. 97-895185.
FREDE SØNDERSKOV LISBY, gårdejer, født den 18.-4.-1935, søn af Karen og Ernst
Lisby.
F.S.L. har været på Malling Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for Vestjysk Mejeri
selskab. Han overtog gården den 1.-2.-1971 fra Frede Pugholm Andreasen.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 30,5 ha., heraf tilkøbt 2 ha.
Stuehuset er opført 1979, kostalden fra 1914 er ombygget i 1969, lade og maskinhus
opført 1935 og nyt maskinhus 1977. Gården drives med en kvægproduktion på 33 års
køer og 60 ungdyr af racen Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og
korn. Der er 2 traktorer, 2 kornsiloer og portionstørreri. Maskinstation bruges til høst.
PUGHOLMVEJ 41, "GAMMEL PRÆSTEGAARD", DYBE, 7620 LEMVIG.
HELGE MÅGÅRD, gårdejer, omtales under "Øster Maarupgaard", Mårupgårdvej 8.
H.M. overtog gården den 17.-8.-1984 fra Ernst Ruby.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 47 ha., heraf 7 ha. strandeng.
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1977. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af raps, ærter og
korn. Gården drives sammen med "Øster Maarupgaard", Mårupgårdvej 8.
PUGHOLMVEJ 44, "BAKKEGAARDEN", DYBE, 7620 LEMVIG, tlf.
97-895016.
PEDER PAAKJÆR HERPING,
gårdejer, født den 18.-9.-1942,
søn af Edith og Børge Smedegaard Herping, gift den 22.-5.-1971
med Else Klinkby, husmor, født
den 22.-4.-1949, datter af Hanne
og Carl Klinkby. Parret har bør
nene: Tina, født den 25.-9.-1973
og Helle, født den 9.-3.-1977.
P.P.H. er kirkesanger i Dybe og
Ramme kirker, han har været på Rødding Højskole med landbrugsfag og på Bygholm
Landbrugsskole, han har været formand for Svineavlsforeningen i Ringkøbing Amt og
været i repræsentantskabet for Vestjyske Slagterier. Han overtog gården den
1.-7.-1977 fra sin far, nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i
slægtens eje siden 1925.
Ejendomsskyld 1.650.000. Areal 26,2 ha., heraf 4 ha. eng.
Stuehuset er opført 1908 og restaureret 1977, svinestalde er opført 1908, 1926, 1939,
1974 og 1979, lader 1908 og 1979, maskinhuse 1939 og 1979. Gården drives med en
svineproduktion på 44 årssøer, der sælges ca. 400 smågrise og 20 slagtesvin årligt,
besætningen er en godkendt avlsbesætning, der sælges sopolte, gylte og orner. Plante
produktionens salgsafgrøder er raps, ærter og korn. Der er 1 traktor, kornsilo, plan
tørreri og blandeanlæg. Maskinstation bruges til høst.

PUGHOLMVEJ 45, "HERPING",
TRANS, 7620 LEMVIG, tlf. 97895023.
GUNNAR SMEDEGAARD HER
PING, gårdejer, født den 27.7.-1956, søn af Marie og Arne
Herping, gift den 3.-4.-1982 med
Karen Margrethe Christensen,
dagplejemor, født den 14.-4.-1958,
datter af Edel og Mads Christen
sen. Parret har børnene: Helene,
født den 28.-11.-1984 og Marie,
født den 26.-5.-1987.
G.S.H. har været på Lægård og Bygholm landbrugsskoler, han er medlem af Trans
Menighedsråd og i bestyrelsen for Dybe El-værk. Han overtog gården den 1.-7.-1981
fra sin far, nuværende ejer er 4. generation på gården, som kom i slægtens eje
omkring 1860.
Ejendomsskyld 2.600.000. Areal 40,2 ha., heraf 2 ha. eng.
Stuehuset er opført 1917, svinestalde 1917 og 1979, lade 1917 og maskinhus 1980.
Gården drives med en svineproduktion på 100 årssøer, der produceres ca. 1.600 slagte
svin årligt og desuden sælges 400 LY-sopolte. Planteproduktionens salgsafgrøder er
raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, gastæt kornsilo, kornsilo og portions
tørreri samt blandeanlæg. Maskinstation bruges til gødningsudkørsel.
PÅKÆRVEJ 4, ""VESTER PAAKJÆR",
ARNE JEPPESEN, gårdejer, født den
gift den 27.-10.-1979 med Eva Jepsen,
Ingwert Jepsen. Parret har børnene:
20.-12.-1986.

HYGUM, 7620 LEMVIG, tlf. 97-836522.
4.-10.-1955, søn af Allis og Vilhelm Jeppesen,
husmor, født den 26.-1.-1956, datter af Inge og
Anni, født den 12.-3.-1985 og Alan, født den
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Areal 68 ha., heraf tilkøbt 19 ha., der er 5 ha. vedvarende græs. Desuden er der
forpagtet 35 ha.
Stuehuset er opført 1887 og restaureret 1989, kostalde opført 1961, 1967 og 1979,
lade og maskinhus 1967 og gylletank 1982. Gården drives med en kvægproduktion på
75 årskøer og 125 ungdyr af racen SDM, desuden er der 40 moderfår + opdræt. Plan
teproduktionens salgsafgrøder er rajgræs og raps. Der er 3 traktorer og 1 affugtningsgenvindingsanlæg. På gården er 1 fodermester og der bruges maskinstation til høst.

PÅKÆRVEJ 6, "MELLEM PAAKJÆR", HYGUM, 7620 LEMVIG,
tlf. 97-836187.
FREDE JENSEN SØNDERBY,
gårdejer, født den 16.-5.-1936,
søn af Ellen og Ingvard Jensen
Sønderby, gift den 24.-5.-1969
med Else Vestergaard, sygeplejerske,
født den 19.-5.-1945, datter af
Helga og Kresten Vestergaard.
Parret har børnene: Marianne,
født den 9.-8.-1970, Martin, født
den 6.-8.-1972 og Mette, født den 14.-5.-1976.
F.J.S. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-3.-1967 fra
Sigurd Lund.
Ejendomsskyld 2.400.000. Areal 52,6 ha., heraf tilkøbt 4 ha. Der er forpagtet 8 ha.
Stuehuset er opført 1878 og restaureret 1978, alle avlsbygninger er genopført efter en
brand i 1969, maskinhus opført 1976 og gylletank 1980. Gården drives med en kvægpro
duktion på 54 årskøer og 90 ungdyr af racen SDM, desuden produceres ca. 1.150 slag
tesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der er 2 traktorer,
plansilo og plantørreri. På gården er 1 fast medhjælper og der bruges maskinstation til
høst.

RAMMEDIGEVEJ 6, "ØSTERGAARD", RAMME, 7620 LEM
VIG, tlf. 97-889562.
JENS KRISTIAN MØLLER, gård
ejer, født den 13.-9.-1948, søn
af Gunild og Vagn Møller, gift
den 23.-2.-1974 med Mette Elisa
beth Jacobsen, børnehavepæda
gog, født den 18.-10.-1950, dat
ter af Elsa og Per Jacobsen. Par
ret har børnene: Camilla, født
den 2.-5.-1975, Louise, født den
13.-6.-1979 og Jeppe, født den 22.-8.-1982.
J.K.M. har været på Lyngby Landbrugsskole, han er næstformand for Vestjysk Hus
mandskredsforening. Han overtog gården den 1.-8.-1975 fra sin far, som købte den i
1945.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 24 ha., der er forpagtet 27 ha.
Stuehuset er opført 1882 og restaureret senest i 1989, svinestalde opført 1917, 1975,
1977, 1979, 1983 og 1989, lade 1917, maskinhus 1980 og gylletank 1987. Gården drives
med en svineproduktion på 110 årssøer, der produceres ca. 2.000 slagtesvin årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter, løg og korn. Der er 2 traktorer, 1
mejetærsker, plansilo, plantørreri, flisfyr, blandeanlæg og fodringsanlæg ved fedesvinene og der er anparter i Ramme Vindmøllelaug. På gården er 1 fast medhjælper og der
bruges maskinstation til gødningsudkørsel. Gården drives sammen med "Krabbesmark",
Lomborgvej 168.
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RAMMEGÄRDVEJ 26, "RAMMEGAARD", RAMME, 7620 LEM
VIG, tlf. 97-889622.
KRISTIAN, ESTRID og FRODE
BROCHMANN, gårdejere.
F.B. er født den 20.-7.-1923, han
er gift den 7.-11.-1961 med E.B.,
som er født den 23.-4.-1921, de
har sønnen K.B., som er født den
29.-6.-1962.
Gården drives som I/S af foræl
drene samt sønnen. K.B. har væ
ret på Bygholm Landbrugsskole,
han er formand for Lemvigegnens Landboungdom, De overtog gården den 15.-10.-1985
fra Solveig Arp Hansen.
Ejendomsskyld 3.850.000. Areal 112,9 ha., tilkøbt 21 ha., der er ialt 135 ha.
Stuehuset er opført 1916, sostalden er gennemrestaureret med gylle- og automatisk
fodringsanlæg i 1986, lade opført 1961, maskinhus ca. 1900 og gylletank 1989, desuden
er der en mindre kvægstald til ammekøer. Gården drives med en svineproduktion på
290 årssøer, det er SPF og MS besætning, der produceres ca. 6.000 smågrise årligt.
Ammekobesætningen er på 10 køer, 6 ungdyr og 4 slagtekalve af racen Charolais.
Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, rajgræs og korn. Der er 3 traktorer,
1 mejetærsker, plansilo, tårnsilo og varm lufts tørreri, der anvendes staldvarme til
opvarmning af stuehuset. På gården er 1 medhjælper. Den drives sammen med Rammekærvej 5 og Rammegårdvej 30.
RAMMEGÄRDVEJ 29, "OVER MØLLE", RAMME, 7620 LEMVIG, tlf. 97-889230.
JENS GEORG JENSEN, landmand, født den 20.-5.-1920, søn af Karen og Chr. Laursen
Jensen, gift den 20.-9.-1948 med Lis Nielsen, født den 29.-3.-1927, datter af Cecilie
og Jens Chr. Nielsen. Parret har børnene: Ove, født den 24.-1.-1949, Finn, født den
1.-4.-1951, Arne, født den 24.-3.-1952, Kaj, født den 27.-4.-1958, Cecilie, født den
24.-4.-1960 og Jens Christian, født den 28.-9.-1970.
J.G.J. har siden 1946 drevet lillebilforretning i Ramme. Han overtog gården den
1.-7.-1964 fra Kristian Toksvig.
Ejendomsskyld 720.000. Areal 15 ha., heraf tilkøbt 4,5 ha., der er 4,5 ha. frijord.
Stuehuset er opført 1900 og gennemrestaureret, kostald opført 1928, laden er gennem
restaureret i 1962 og garagen er restaureret 1988. Gårdens besætning er på 12 amme
køer, 12 ungdyr og 6 slagtekalve af racerne Dansk Blåhvidkvæg og RDM. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er ærter, raps og korn. Der er 2 traktorer, tårnilo og varm
lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
RAMMEHAVEVEJ 6, "RAMMEHAVE", RAMME, 7620 LEMVIG, tlf. 97-889635.
BO LISBY NIELSEN, gårdejer, født den 5.-4.-1959, søn af Sidsel og Asger Nielsen, gift
den 22.-5.-1983 med Hanne Larsen, kontorassistent, født den 1.-2.-1964, datter af
Anny og Poul Larsen. Parret har børnene: Joachim, født den 28.-5.-1985 og Freja,
født den 16.-6.-1987.
B.L.N. har 2 gange været på Lægård Landbrugsskole og har været i bestyrelsen for
Lemvigegnens Landboungdom. Han overtog gården den 1.-10.-1985 fra Johannes Stausholm. Areal 38,5 ha., heraf tilkøbt 8 ha.
Stuehuset er opført 1900 og restaureret 1972, svinestalde opført 1937, 1974, 1979 og
1984, lade 1937 og gylletank 1984. Gården drives med en svineproduktion på 100
årssøer, der sælges 1.000 smågrise og 1.000 slagtesvin årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøder er raps, ærter, byg og hvede. Der er 2 traktorer, 3 kornsiloer, fodrings
anlæg og varme genvindingsanlæg. Maskinstation bruges til høst.
RAMMEVEJ 52, "LILLE BONNET", RAMME, 7620 LEMVIG, tlf. 97-889421.
KRISTIAN KRISTENSEN, gårdejer, født den 6.-7.-1931, søn af Marie og Jens M.
Kristensen, gift den 10.-12.-1960 med Else Jensen, hjemmehjælper, født den
2.-12.-1935, datter af Jensine og Martin Jensen. Parret har børnene: Tommy, født den
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K.K. driver selvstændig virksomhed med frøhandel for firmaet Dæhnfeldt. Han overtog
gården den 1.-4.-1962 fra sin mor, nuværende ejer er 3. generation på gården, som har
været i slægtens eje siden 1885.
Ejendomsskyld 740.000. Areal 13 ha. Oorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1885 og restaureret 1970, kostald og lade er opført 1885 og høn
sehuset er i 1951 ombygget til frølager.

RAMMEVEJ 55, "LUNDGAARD", RAMME, 7620 LEMVIG, tlf. 97-889856.
SVEND ERIK ROSENG AARD, gårdejer, født den 30.-1.-1959, søn af Anne Marie og
Hans Rosengaard, gift i 1982 med Jytte Mose, kontorassistent, født den 29.-9.-1962,
datter af Hans Mose. Parret har børnene: Marianne, født den 29.-6.-1982 og Henrik,
født den 25.-9.-1985.
S.E.R. har været på Lægård og Bygholm landbrugsskoler. Han overtog gården den
1.-5.-1986 fra Jens Kr. Jensen.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 31,5 ha., der er forpagtet 17 ha.
Stuehuset er opført 1880 og restaureret 1988/89, svinestalde er opført 1954, 1964 og
1989, maskinhus 1965 og gylletank 1987. Gården drives med en svineproduktion på 135
årssøer, der produceres ca. 2.900 slagtesvin årligt. Planteproduktionen salgsafgrøder er
raps, ærter, rajgræsfrø og fremavlskorn. Der er 2 traktorer, plansilo, planstørreri samt
varme genvindingsanlæg, der er blandeanlæg og fodringsanlæg i samtlige stalde.
Maskinstation bruges til høst.
RAMMEVEJ 64, "NØRRE PLOUGAARD", RAMME, 7620 LEMVIG,
tlf. 97-889654.
BENNY LUND MATH1ASEN,
gårdejer, født den 16.-7.-1954,
søn af Ruth og Harald Lund Mathiasen, gift den 10.-5.-1979 med
Solveig Råkjær, lærer, født den
7.-8.-1956, datter af Grethe og
Lars Råkjær. Parret har børnene:
Kristian, født den 22.-10.-1982
og Hanne, født den 10.-1.-1984.
B.L.M. har været på Hammerum
Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-1.-1979 fra Elin Laurens.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 34,4 ha., heraf tilkøbt 18 ha. Der er forpagtet 6 ha.
Stuehuset er opført 1986, kostalden fra 1900 er tilbygget 1979, ny ungdyrstald opført
1983, hvor der også blev bygget lade og foderhus, gylletanken er fra 1988, der er 3
indendørs køresiloer. Gården drives med en kvægproduktion på 38 årskøer og 75 ung
dyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 3 traktorer og
rørvandingsanlæg. Maskinstation bruges til høst.
RAMMEVEJ 69, "NØRTOFT", RAMME, 7620 LEMVIG, tlf. 97-889293.
SVEND AAGE PEDERSEN, gårdejer, født den 11.-8.-1923, søn af Ane Marie og Peder
Christian Pedersen, gift den 9.-12.-1952 med Kamma Poulsgard, sygehjælper og hus
mor, født den 12.-4.-1932, datter af Jenny og Jørgen Poulsgaard. Parret har børnene:
Birthe, født den 6.-10.-1954 og Peder Chr., født den 24.-3.-1956.
S.AA.P. har været på Vallekilde Højskole med landbrugsfag. Han overtog gården den
1.-4.-1954 fra Ernst Olsen.
Ejendomsskyld 580.000. Areal 10,8 ha.
Stuehuset er opført 1883 og restaureret 1960, svinestald og lade er opført 1932 samt
maskinhus 1965. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 500 stk. årligt. Plan
teproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer, rørvandingsanlæg, plansilo og
plantørreri. Maskinstation bruges til høst.
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RAMMEVEJ 71, "BRAAGAARD", LOMBORG, 7620 LEMVIG, tlf. 97-889220.
FREDE OVESEN, gårdejer, født den 13.-9.-1929, søn af Laura og Gustav Ovesen, gift
den 26.-11.-1953 med Birthe Kirstine Jensen, husmor, født den 1.-3.-1929, datter af
Ellen og Anders Poulsen Jensen.
F.O. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-11.-1953 fra
sin mor, faderen købte den i 1922. Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 47,5 ha.
Stuehuset er opført 1906 og restaureret 1968, kostalden fra 1920 er ombygget i 1948,
svinestald opført 1930, lade 1868, maskinhus 1956 og der er 2 udendørs køresiloer.
Gården drives med en kvægproduktion på 40 årskøer og 90 ungdyr af racen SDM, des
uden er der 4 årssøer. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og korn. Der er 2
traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, 6 kornsiloer og portionstørreri. På
gården er 1 deltids medhjælper og der bruges maskinstation til gødningsudkørsel.
RAMMEVEJ 74, "VESTER HØJ",
RAMME, 7620 LEMVIG.
LAURIDS LAURIDSEN, gårdejer,
født den 12.-4.-1937, søn af Bet
ty og Christian Lauridsen, gift
den 19.-1.-1963 med Ulla Ander
sen, sygehjælper, født den 18.12.-1942, datter af Dagmar og
Jens Andersen. Parret har bør
nene: Niels Chr., født den 22.-2.1965 og Mogens, født den 4.12.-1967.
L.L. har været på Korinth Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-12.-1962 fra Steffen Bro.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 23 ha., der er frasolgt 1,5 ha. til industrigrunde.
Desuden er der forpagtet 17 ha.
Stuehuset er opført 1974, svinestalden er af ældre dato, lade opført 1878 og maskin
hus 1972. Gården drives med en svineproduktion på 40 årssøer, der produceres ca. 900
slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 2 trak
torer, rørvandingsanlæg, portionstørreri samt anpart i Sdr. Ramme Vindmøllelaug.
Maskinstation bruges til høst.
RAMMEVEJ 75, "ØSTER HØJ", RAMME, 7620 LEMVIG, tlf. 97-889255.
BJARNE SIVEBÆK MIKKELSEN, gårdejer, født den 22.-6.-1963, søn af Jenny og Børge
Sivebæk Mikkelsen, gift den 4.-7.-1987 med Elsebeth Gertsen, sygehjælper, født den
13.-4.-1962, datter af Sonja og Gert Gertsen. Parret har datteren Lotte, født den
2.-8.-1988. B.S.M. har været på Lægård Landbrugsskole, han er ansat ved Lemvigegnens Vikarordning. Han overtog gården den 1.-4.-1986 fra Jens Sandholm.
Ejendomsskyld 890.000. Areal 16,2 ha.
Stuehuset er opført 1868 og restaureret senest i 1985, en ældre stald er ombygget i
1975, ny svinestald er opført 1979, hvor der også blev bygget maskinhus, laden er fra
1868. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af ærter, raps og
korn. Der er 2 traktorer, maskinstation bruges til høst.

RAVNDALVEJ 1, "MOLKJÆR",
NØRRE LEM, 7620 LEMVIG, tlf.
97-821055.
HANS BJERRUM, gårdejer, født
den 9.-8.-1942, søn af Ninna og
Thorvald Bjerrum.
H.B. overtog gården den 1.-8.1972 fra sin far, som købte den
i 1938.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal
18 ha., heraf tilkøbt 5 ha.
Stuehuset er opført 1869 og re-
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1977, hvor der også blev lavet gylletank, svinestald opført 1973, der er udendørs
køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 20 årskøer og 30 ungdyr af racen
SDM, det er en stambesætning. Desuden produceres 270 slagtesvin årligt. Plantepro
duktionens salgsafgrøde er raps. Der er 2 traktorer, plansilo og plantørreri. Maskinsta
tion bruges til høst.

RAVN DALVEJ 3, "SØNDER RAVNDAL", NØRLEM, 7620 LEMVIG,
tlf. 97-821763.
EGON AAGAARD, gårdejer, født
den 9.-9.-1939, søn af Agnes og
Alfred Aagaard, gift den 16.-9.1962 med Birgit Kristensen, bank
assistent, født den 17.-5.-1942,
datter af Selma og Jens Kristen
sen. Parret har børnene: tvillin
gerne Jes og Alf, født den 12.1.-1963, Lili, født den 26.-11.1965 og Lars, født den 20.-12.1971.
E.AA. er kontruktøruddannet og driver arkitektvirksomhed på gården. Han overtog
gården den 1.-4.-1972 fra Thorvald Raundal.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 24 ha., heraf 6 ha. vedvarende græs.
Stuehuset er opført 1974, det er nyopført i gammel stil med stråtag, kostald og
svinestald opført 1965 og lade 1979. Gården drives udelukkende med planteproduktion
bestående af raps, ærter og byg. Der er 2 traktorer, plansilo, plantørreri og halmfyr.
Maskinstation bruges til høst.

RAVNDALVEJ 5, "NØRRE RAVNDAL", NØRLEM, 7620 LEMVIG, tlf. 97-820524.
CHRISTIAN BYSKOV, gårdejer, født den 14.-4.-1945, søn af Marie og Aage Byskov,
gift i 1970 med Bente Madsen, bankassistent, født den 14.-3.-1951, datter af Olga og
Kristian Madsen. Parret har børnene: Dorthe, født den 17.-8.-1972 og Thomas, født
den 12.-9.-1977.
C.B. er udlært maskinarbejder. Han overtog gården den 14.-7.-1987 fra Hans Peter
Kristensen.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 25,7 ha., heraf 7 ha. bakker og skråninger.
Stuehuset er opført 1890 og restaureret senest i 1988, svinestalde opført 1920, 1964
og 1974, lade, maskinhus og gylletank 1974. Gården drives med en svineproduktion på
42 årssøer, der sælges ca. 550 smågrise og 300 slagtesvin årligt, desuden er der 2
avlshopper og 2 stk. opdræt, det er travheste. Planteproduktionens salgsafgrøde er
raps. Der er 3 traktorer, plansilo og plantørreri. Maskinstation bruges til høst.
RAVNSBÆKVEJ 6, "ROM RAVNS
BÆK", ROM, 7620 LEMVIG, tlf.
97-889007.
FLEMMING BORUM, gårdejer,
født den 28.-6.-1947, søn af Ger
gine og Viktor Borum, gift den
29.-3.-1972 med Kirsten Dalgaard,
apoteksassistent, født den 25.11.-1949, datter af Irene og
Vagn Dalgaard. Parret har bør
nene: Tina, født den 15.-2.-1974
og Erik, født den 21.-7.-1979.
K.D. er dagplejemor.
F.B. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-4.-1972 fra sin
svigermor, nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje
siden 1930.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 23 ha., der er forpagtet 6 ha.
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1973, lade 1974, gylletank 1984 og roehus 1988. Gården drives med en kvægproduktion
på 36 årskøer, 35 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM. Der er 2 traktorer, 1
markvandingsanlæg og 4 fodersiloer. På gården er 1 skoledreng til hjælp og der bruges
maskinstation til en del af markarbejdet.

RAVNSBÆKVEJ 9, "MELLEM RAVNSBÆK", LOMBORG, 7620 LEMVIG, tlf. 97-889100.
HENRY MØLLER KRISTENSEN, landmand, født den 27.-4.-1922, søn af Marie og Jens
Møller Kristensen, gift den 30.-9.-1947 med Elna Høj Jensen, født den 6.-7.-1925,
datter af Johanne og Aage Høj Jensen. Parret har datteren Birthe, født den 16.8.-1948.
H.M.K. overtog gården den 11.-12.-1961 fra Aksel Pedersen.
Ejendomsskyld 350.000. Areal 1,5 ha., der er frasolgt ca. 6 ha.
Stuehuset er opført 1914 og gennemrestaureret flere gange, kostald og lade opført
1914, svinestald og maskinhus 1955. På gården er der 1 kornsilo.
REFSKOVVEJ 34, "KOBBERHOLM", HOUE, 7620 LEMVIG, tlf. 97-836427.
BENT SKOVGÅRD, gårdejer, født den 13.-9.-1928, søn af Inger Skovgård (Bjerre), gift
den 9.-5.-1954 med Marie Jørgensen, husmor, født den 8.-1.-1936, datter af Marie og
Jørgen Jørgensen. Parret har børnene: Bodil, født den 21.-5.-1955, Jørgen, født den
22.-9.-1957, Solvejg, født den 21.-3.-1963 og Ingrid, født den 24.-2.-1968.
B.S. overtog gården den 1.-3.-1987 fra Jørgen Østergaard. Areal 9,8 ha.
Stuehuset er opført 1907 og restaureret 1974, svinestald opført 1907 og lade 1936.
Gården drives med en svineproduktion på 14 årssøer, der produceres ca. 320 slagtesvin
årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter, byg og hvede. Der er I
traktor, maskinstation bruges til høst.

REFSKOVVEJ 38, "VESTER KLINKBY", HOUE, 7620 LEMVIG, tlf. 97-836096.
JENS PETER KLINKBY, gårdejer, født den 28.-3.-1939, søn af Johanne og Carl Bryndt
Klinkby, gift den 6.-6.-1970 med Marie Kirstine Sørensen, sygehjælper, født den
31.-12.-1945, datter af Johanne og Peder Sørensen. Parret har børnene: Malene, født
den 1.-8.-1974 og Kenneth, født den 30.-8.-1976.
J.P.K. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-5.-1969 fra sin
far, nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 27 ha., heraf 2 ha. eng.
Stuehuset er opført 1911 og restaureret 1974-1976, kostald og lade er opført 1895,
svinestald 1927 og maskinhus 1977. Gården drives udelukkende med planteproduktion
bestående af raps, ærter, rajgræs og korn. Der er 2 traktorer, plansilo og plantørreri
samt anpart i Tørring Vindmøllelaug. Maskinstation bruges til høst.

REFSKOVVEJ 42, "BUSK", ENG
BJERG, 7620 LEMVIG, tlf. 97836393.
HANS TØNNESEN KIRKEBY,
gårdejer, født den 15.-9.-1943,
søn af Andrea og Adolf Jensen
Kirkeby, gift den 17.-10.-1986
med Jutta Schwarzer, husmor,
født den 18.6.-1954, datter af
Ruth og Kai Schwarzer, Hamborg.
Parret har datteren Mona Luise,
født den 5.-2.-1989.
H.T.K. har været på Hammerum
Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-4.-1966 fra sin far, nuværende ejer er 4.
generation på gården, som har været i slægtens eje i ca. 150 år.
Ejendomskyld 1.500.000. Areal 21,5 ha., heraf tilkøbt 12 ha.
Stuehuset er opført 1904, kostald og gylletank 1972, lade og maskinhus 1976 samt
foderhus 1979, der er 2 indendørs køresiloer. Gården drives med en kvægproduktion på
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høst.

REMMERSTRANDVEJ 1, "KON
GENSGÅRD", NØRRE NISSUM,
7620 LEMVIG, tlf. 97-891465.
Gården ejes og drives af Kon
gensgård Landbrugsskole, der
bl.a. bruger den til skolelandbrug
for skolens elever, når de skal i
stald- og markpraktik.
Gården blev overtaget den 1.-4.1978 fra Kristian Bjerre.
Ejendomsskyld 3.500.000. Areal
35,8 ha., heraf 7 ha. eng og bakker. Desuden er der forpagtet
15,5 ha.
Gårdens historie kan ihvertfald
føres tilbage til 1300-tallet. Før
stavnsbåndets ophævelse var det
en gård på over 1.000 tdr. land
incl. fæstegårde. Fæstegårdene
blev solgt til selveje, før stavn
båndets ophævelse, nemlig på en
auktion den 17.-11.-1760.
Det nuværende stuehus er byg
get 1913 og restaureret i 1978,
det er på 240 kvadratmeter. Kvægstald til 52 køer + opdræt er bygget 1978, svinestalde 1978 og 1979, lade 1978 samt gylletanke 1978 og 1986, maskinhus blev indret
tet i den gamle lade i 1972. Der drives alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 52
årskøer, 65 ungdyr og 25 slagtekalve, alle af racen SDM. Svineproduktionen er på 108
årssøer, der sælges 600 smågrise og 1.500 slagtesvin årligt. Der er 3 traktorer og
maskinstation bruges til hjælp ved markarbejdet. På gården er fastansat 1 kvæg- og 1
svinefodermester samt 1 driftsleder.
Gården drives sammen med "Nygård", Nygårdsvej 15, Nørre Nissum.

REMMERSTRANDVEJ 9, "ØSTER
STOKHOLM", NØRRE NISSUM,
7620 LEMVIG, tlf. 97-881093.
CARL GADEGAARD FRANDSEN,
gårdejer, født den 18.-7.-1920,
søn af Christiane og Jens Peter
Knud Frandsen, gift den 27.-11.1954 med Lilly Noe, husmor,
født den 5.-9.-1931, datter af
Inger Marie Katrine og Jakob
Noe. Parret har børnene: Peter,
født den 26.-2.-1962 og Inger
Christiane, født den 26.-11.-1963.
C.G.F. har været på Hammerum Landbrugsskole og har været medlem af Nørre Nis
sum Menighedsråd. Han overtog gården den 1.-1.-1955 fra sin far, nuværende ejer er
6.-7. generation på gården, som har været i slægtens eje i ca. 200 år.
Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 49 ha., heraf 4 ha. bakker og skråninger.
Stuehuset er opført 1912 og gennemrestaureret, kostald og lade er opført 1962, svinestald 1963 og maskinhus 1968. Gården drives med en svineproduktion på 35 årssøer,
der produceres ca. 750 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og
raps. Der er 2 traktorer, 6 kornsiloer og portionstørreri. Maskinstation bruges til høst.
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LEMVIG, tlf. 97-891029.
JENS BENDTSEN, gårdejer, født
den 17.-5.-1950, søn af Dagmar
og Niels Møller Bendtsen, gift
den 8.-9.-1984 med Jytte Paarup,
lærer, født den 23.-6.-1954, dat
ter af Helga Marie og Emil Paa
rup. Parret har børnene: Niels,
født den 6.-4.-1985 og Marie,
født den 23.-3.-1987.
J.B. har været på Riber Kjærgård og Vejlby landbrugsskoler, han er uddannet landbrugstekniker. Han overtog gården
den 1.-1.-1978 fra sin far, nuværende ejer er 6. generation på gården, som har været i
slægtens eje siden 1801.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 30 ha., heraf 1 ha. mose og 6,5 ha. bakker og skrå
ninger.
Stuehuset er opført 1890 og restaureret 1975, kostalde opført 1927 og 1928 er ombyg
get i 1968 og 1979, maskinhus opført 1964 og lade 1967, der er gastæt silo opført
1980. Gården drives med en kvægproduktion på 36 årskøer og 60 ungdyr af racen
SDM, desuden er der 2 rideheste. Der er 2 traktorer, maskinstation bruges til høst.

REMMERSTRANDVEJ 19, "GANTR1S", NØRRE NISSUM, 7620
LEMVIG, tlf. 97-891105.
HENNING MIKKELSEN, gårdejer,
født den 25.-8.-1932, søn af Ma
ry og Vilhelm Mikkelsen, gift
den 29.-12.-1959 med Else Marie
Serup, husmor, født den 6.-5.1938, datter af Signa og Peder
Serup. Parret har børnene: Bodil,
født den 3.-2.-1961, Jørgen, født
den 23.-11.-1962 og Anette, født
den 22.-7.-1970.
H.M. har været på Lægård Landbrugsskole, har været i bestyrelsen for Lemvig Land
boforening, i bestyrelsen for Nørre Nissum Andelsmejeri og i bestyrelsen for D.L.G.
Nørre Nissum afdeling. Han overtog gården den 26.-11.-1959 fra Valdemar Andersen.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 27,5 ha., heraf 1,5 ha. eng. Der er forpagtet 13 ha.
Stuehuset er opført 1898 og restaureret 1978, kostald opført 1978, ungdyrstald 1974,
svinestald og lade 1890, laden er tilbygget 1972, maskinhus opført 1969, foderhus 1977
og gylletank 1986, der er 2 indendørs køresiloer. Gården drives med en kvægproduk
tion på 37 årskøer og 60 ungdyr af racen SDM, desuden er der en slagtesvineproduktion på 600 stk. årligt. Der er 2 traktorer, 6 kornsiloer, portionstørreri og blandeanlæg. Maskinstation bruges til høst og der er 1 skoledreng til hjælp.

REMMERSTRANDVEJ 25, "AR
DAL", NØRRE NISSUM, 7620
LEMVIG, tlf. 97-891067.
NIELS MADSEN DAMGAARD,
gårdejer, født den 16.-2.-1918,
søn af Sidsel og Peder Damgaard,
gift den 24.-5.-1946 med Dagmar
Vahr, husmor, født den 16.-7.1923, datter af Signe og Peder
Vahr. Parret har børnene: Ove,
født den 13.-5.-1946, Agnete,
født den 17.-9.-1947, Ejvind,
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N.M.D. har været på Hammerum Landbrugsskole, han har været i bestyrelsen for
Nørre Nissum Mejeri og i bestyrelsen for Lemvigegnens Landboforening, har været
medlen af Nørre Nissum Menighedsråd samt skolekommissionen. Han overtog gården
den 20.-7.-1948 fra Peter Houe.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 24 ha., heraf 3 ha. bakker til græsning.
Stuehuset er opført 1910 og restaureret 1979, kostalden fra 1910 er ombygget 1976,
lade opført 1930 og maskinhus 1972. Gården drives med en ammekobesætning på 19
ammekøer og 19 ungdyr af blandede racer. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps
og ærter. Der er 1 traktor, maskinstation bruges til høst. Gården drives sammen med
Byskovvej 7, Lemvig.

REMMERSTRANDVEJ 33, "ØSTER
KAMSTRUP", NØRRE NISSUM,
7620 LEMVIG, tlf. 97-891241.
HANS BALLEBY MØLDAMBJÆRG,
forpagtet, født den 12.-8.-1944,
søn af Dagmar og Ejnar Balleby
Møldambjærg, gift den 8.-3.-1969
med Jenny Marie Andreasen, hus
mor, født den 20.-9.-1947, datter
af Anna og Jens Chr. Andreasen.
Parret har børnene: Jens Ejnar,
født den 9.-12.-1969, Jan, født
den 21.-8.-1972, Søren, født den
20.-4.-1976 og Ole, født den 2.-7.-1979.
H.B.M. har været på Vejlby Landbrugsskole. Han overtog forpagtningen den 1.-4.-1969
fra Marie Bjerre. Øster Kamstrup blev i 1969 købt af Nørre Nissum Menighedsråd,
men blev derefter bortforpagtet til H.B.M.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 38,5 ha.
Stuehuset er opført 1928 og restaureret 1969, kostald opført 1954, spaltestald 1981,
svinestalde 1965 og 1969, lade og maskinhus 1974, foderhus 1981, gylletank 1987, der
er 2 indendørs køresiloer. Gården drives med en kvægproduktion på 30 årskøer og 60
ungdyr af racen SDM, desuden produceres ca. 470 slagtesvin årligt. Der er 3 trak
torer, 1 mejetærsker, 5 kornsiloer, portionstørreri, blandeanlæg og anparter i Fenskær
Vindmøllelaug. 1 søn hjælper til på gården, som drives sammen med "Ejdal", Byskovvej
8, Lemvig.

REMMERSTRANDVEJ 42, "BAL
LEBY", NØRRE NISSUM, 7620
LEMVIG, tlf. 97-891496.
VERNER LYNGGAARD DAHL,
gårdejer, født den 6.-5.-1944,
søn af Else og Kristian Dahl,
gift den 5.-8.-1967 med Grete
Tidemann Larsen, sekretær, født
den 6.-1.-1945, datter af Anna
og Marinus Tidemann Larsen.
Parret har børnene: Claus, født
den 22.-8.-1969 og Lotte, født
den 10.-6.-1974.
V.L.D. har været på Hammerum og Vejlby landbrugsskoler, på sidstnævnte blev han
uddannet som landbrugstekniker og er nu lærer på Kongensgård Landbrugsskole. Han
overtog gården den 1.-11.-1979 fra Peter Nørgaard Asmussen.
Ejendomsskyld 700.000. Areal 8,3 ha., der er forpagtet 5 ha.
Stuehuset er opført 1930 og restaureret 1979/80, kostald og lade er opført 1910.
Gården drives med en slagtesvineproduktion på 340 stk. årligt, desuden er der 5
moderfår + opdræt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der er 1
traktor, plantørreri og anparter i Skaftsgaard vindmøllelaug.
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REMMERSTRANDVEJ 44, "SØN
DER KAMSTRUP", NØRRE NIS
SUM, 7620 LEMVIG, tlf. 97891240.
SVEND DAMGAARD, gårdejer,
født den 4.-5.-1919, søn af Sidsel
og Peder Damgaard, gift den
3.-4.-1946 med Ingeborg Kastrup,
husmor, født den 24.-7.-1922, dat
ter af Ellen og Peder Kastrup.
Parret har børnene: Hans, født
den 18.-2.-1947, Erik, født den
17.-5.-1950, Claus, født den
14.-6.-1953 og Ole, født den 12.-5.-1956.
S.D. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-4.-1948 fra
Peder Madsen.
Ejendomsskyld 730.000. Areal 14,9 ha., heraf tilkøbt 9 ha. Der er forpagtet 2,6 ha.
Stuehuset er opført 1951 efter en brand, svinestald og lade er genopført efter brand i
1951 og maskinhus 1982. Gården drives med en svineproduktion på 28 årssøer, der
sælges ca. 550 smågrise og 50 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er
ærter og raps. Der er 1 traktor og anpart i Bonnet Vindmøllelaug. Maskinstation
bruges til høst.

REMMERSTRANDVEJ 50, "KALBORE", NØRRE NISSUM, 7620
LEMVIG, tlf. 97-891197.
JØRGE BUHL, økonomichef,
født den 1.-6.-1954, søn af
Gerda og Jens Aage Buhl, bor
sammen med Mette Henriksen,
lærer, født den 19.-11.-1956,
datter af Grethe og Carl Chri
stian Henriksen. Parret har dat
teren Anna, født den 17.-2.-1988.
J.B. er uddannet cand.ocon. og
ansat ved B. & O. i Struer. Han
overtog gården den 1.-9.-1982 fra Harald Sønderriis.
Ejendomsskyld 850.000. Areal 13 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1920 og tilbygget 1986-1988, kostald opført 1918 og lade 1915. På
gården er der 1 traktor.
REMMERSTRANDVEJ 58, "REMMERGAARD", GUDUM, 7600
STRUER, tlf. 97-863013.
VERNER KROG MADSEN, gård
ejer, født den 15.-10.-1919, søn
af Jensine og Jens Krog Madsen,
gift den 25.-5.-1955 med Ninna
Fjordside, husmor, født den 6.1.-1934, datter af Meta og Ha
rald Fjordside. Parret har børne
ne: Jens, født den 17.-2.-1957,
Tove, født den 25.-7.-1959 og
Ruth, født den 20.-6.-1961.
V.K.M. har været på Borris Landbrugsskole. Han overtog gården den 5.-12.-1959 fra
Ernst Birk.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 25 ha., heraf 1 ha. strandeng. Der er forpagtet 4 ha.
Stuehuset er opført 1964, kostald 1969, svinestald 1967, lade 1953 og maskinhuse 1964
og 1977. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 300 stk., desuden er der 4
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afgrøder er raps, ærter og korn. Der er 2 traktorer og portionstørreri. Maskinstation
brugest il høst.

REMMERSTRANDVEJ 183, "SØ
LYST", GUDUM, 7600 STRUER,
tlf. 97-863283.
ANDERS BREDAHL HEDEGAARD
CHRISTENSEN, landmand, født
den 20.-2.-1922, søn af Frida og
Jens Hedegaard Christensen, gift
den 2.-3.-1960 med Inger Marie
Møller Pedersen, husmor, født
den 2.-3.-1932, datter af Ane
Kirstine og Ingemand Pedersen.
A.B.H.C. har været på Ladelund
Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-10.-1956 fra sin far, som købte den i 1935.
Ejendomsskyld 390.000. Areal 9,4 ha. heraf tilkøbt 0,5 ha., der er 1,4 ha. eng.
Kongensgård Landbrugsskole har forpagtet ca. 4 ha.
Stuehuset er opført 1909 og restaureret 1970, kostald opført 1912, lade 1912 og til
bygget 1965, maskinhus opført 1962. Gårdens besætning er på 250 høns. Der er 1 trak
tor, markvandingsanlæg, kornsilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til høst.

REMMERSTRANDVEJ 186, "AAMØLLE", GUDUM, 7600 STRU
ER, tlf. 97-861116.
HANS HEDEGAARD, landmand,
født den 27.-6.-1929, søn af Alfrida og Jens Hedegaard, gift
den 27.-9.-1959 med Inger Schmidt,
husmor, født den 19.-5.-1934,
datter af Benedikte Kirstine og
Jacob Schmidt. Parret har bør
nene: Jens, født den 13.-11.-1961,
Peter, født den 13.-6.-1964 og
Benedikte, født den 10.-5.-1968.
H.H. har været på Lægård Landbrugsskole, han er medlem af bestyrelsen for Struer
Andelsmejeri. Han overtog gården den 1.-9.-1959 fra sin far, nuværende ejer er 3.
generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1894. På gården er der en
gammel vandmølle fra 1490, den er fredet og desuden er ca. 24 ha. af arealet fredet.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 33 ha., heraf 10 ha. eng, der er forpagtet 6 ha.
Stuehuset er opført 1839, det er fredet i klasse B, kostald og svinestald er opført
1974, hønsehus er opført efter brand i 1914, lade 1839 og maskinhus 1924. Gården
drives med en kvægproduktion på 24 årskøer og 36 ungdyr af blandet race, desuden er
der en slagtesvineproduktion på 250 stk. årligt, der er 150 høns. Der er 3 traktorer og
portionstørreri. Maskinstation bruges til høst.
REMMERVEJ 5, "VESTER TRABJERG", GUDUM, 7600 STRUER,
tlf. 97863198.
KRISTIAN HERPING, gårdejer,
født den 27.-6.-1908, søn af Mar
grethe og Peder Herping, gift
den 22.-10.-1933 med Ragna An
dersen, født den 19.-6.-1908, dat
ter af Mette og Anders Ander
sen.
K.H. har været sognerådsformand
i Gudum Kommune og har været
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Trabjerg.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 43,5 ha., heraf tilkøbt 3,5 ha.
Stuehuset er opført 1878 og restaureret 1975, kostald, svinestald og lade er opført
1878, nyere kostald 1959, vognport og hønsehus 1953 og maskinhus 1940. Gården
drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn, raps og ærter. Der er 1
traktor og 1 mejetærsker. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
REMMERVEJ 7, "ØSTER TRABJERG", GUDUM, 7600 STRUER, tlf. 97-863264.
KURT SJØGAARD, gårdejer, født den 4.-11.-1956, søn af Magda og Harry Sjøgaard,
gift den 30.-6.-1984 med Ingerlise Svendsen, malersvend, født den 9.-9.-1959, datter
af Karen og Peder Svendsen.
K.S. er udlært murer. Han overtog gården den 1.-10.-1988 fra Hans Jørgen Graversen.
Ejendomsskyld 2.800.000. Areal 46,6 ha., heraf 5,5 ha. eng.
Stuehuset er opført 1900 og restaureret 1976, fodermesterbolig er opført 1964, svinestalde 1963, 1968, 1969, 1976 og 1986, lade 1942, maskinhus 1980 og gylletank 1985.
Gården drives med en svineproduktion på 125 årssøer, der sælges ca. 300 smågrise og
2.200 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og rajgræs.
Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, gennemløbstørreri, blandingsanlæg og fodringsanlæg
i 3 stalde. Der bruges lidt fremmed arbejdskraft.
REMMERVEJ 11, "ØSTERGAARD", GUDUM, 7600 STRUER, tlf. 97-863224.
OLGA DEIN ØSTERGAARD, gårdejer, født den 24.-4.-1919, datter af Kristiane og
Jens Dein, gift den 30.-3.-1952 med Jens Østergaard, født den 2.-9.-1910, søn af
Madsine og Anders Østergaard. Parret har børnene: Bente, født den 2.-11.-1952, Leif,
født den 25.-4.-1954 og Gunhild, født den 9.-4.-1956.
J.Ø. døde den 30.-4.-1972. Han overtog gården i 1949 fra sin far, nuværende ejer er 3.
generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1875.
Areal 44 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1870, avlsbygningerne er væltet i 1984.

RINGKØBINGVEJ 45, "NR. ROM
BY", ROM, 7620 LEMVIG, tlf.
97-820972.
HERLUF REFSTRUP, gårdejer,
født den 17.-4.-1926, søn af Fre
derikke og Aage Refstrup, gift
den 15.-5.-1958 med Helga Ruby,
musikpædagog og organist, født
den 19.-12.-1932, datter af Erna
og Rasmus Ruby. Parret har bør
nene: Karen, født den 23.-12.1958, Ingeborg, født den 18.-9.-

1961 og Ellen, født den 15.-10.-1963.
H.R. har været på Borris Landbrugsskole og har været sognefoged i Rom sogn. Han
overtog gården den 14.-4.-1958 fra Peder Risum.
Ejendomsskyld 800.000. Areal 17,5 ha., heraf tilkøbt 4 ha.
Stuehuset er opført 1856 og restaureret 1976, svinestalde opført 1942 og 1962, lade
1900 og maskinhus 1960. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 300 stk.
årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 1 traktor, plantør
reri, portionstørreri og halmfyr. Maskinstation bruges til høst.
RINGKØBINGVEJ 84, "ROM PRÆSTEGÅRD", ROM, 7620 LEMVIG, tlf. 97-821761.
FLEMMING BROE LUND, gårdejer, født den 22.-2.-1949, søn af Erna og Jørgen Lund,
gift den 29.-6.-1974 med Hanne Sørensen, sygeplejerske, født den 9.-2.- 1949. Parret
har børnene: Søren, født den 25.-6.-1975 og Jakob, født den 5.-3.-1982.
F.B.L. har været på Malling Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-3.-1976 fra
Romby Larsen.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 37,2 ha., heraf 1,5 ha. eng.
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opført 1860 og restaureret 1985,
kostalde opført 1956 og 1984,
lade og foderhus 1984, gylletank
1977 og maskinhus 1978, der er 2
indendørs køresiloer. Gården dri
ves med en kvægproduktion på
50 årskøer og 85 ungdyr af racen
3ersey, det er en stambesætning
og der sælges avlsdyr fra den.
Der er 2 traktorer, 1 vandingsma
skine, kornsilo og portionstørreri.
Maskinstation bruges til høst.

RINGKØBINGVE3 131, "SØNDER
MARK", LOMBORG, 7620 LEM
VIG, tlf. 97-889118.
3ENS PEDER RØNN, gårdejer,
født den 2.,-10.-1919, søn af
Vilhelmine og Kristian Rønn,
gift den 6.-12.-1950 med Mari
ane Kristensen, født den 12.-7.1928, datter af Karen og Kre
sten Kristensen. Parret har bør
nene: Minna Benedikte, født den
19.-6.- 1952, Karen Kidde, født
den 25.12.-1954, Frits Arne,
født den 1.-10.-1958, Bent Kristian, født den 2.-11.-1961 og Birgit, født den 23.7.-1967.
3.P.R. døde den 22.-10.-1985. Han overtog gården den 1.-4.-1950 fra 3ordlovsudvalget,
den blev dengang udstykket fra Klosterheden. Ejendomsskyld 550.000. Areal 15,5 ha.
Stuehuset er opført 1950 og restaureret flere gange, kostald og lade er opført 1950,
maskinhus 1955 og roehus 1980. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 100
stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, roer og byg. Der er 1 traktor,
tårnsilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

RINGKØBINGVE3 132, "H3ORTHOLM", LOMBORG, 7620 LEM
VIG, tlf. 97-889106.
PEDER GREGERSEN, husmand,
født den 4.-3.-1922, søn af Vil
helmine og Niels Mortensen Gre
gersen, gift den 26.-2.-1955 med
Agnes 3ørgensen, født den 10.-5.1927, datter af Else Marie og An
ders Peder 3ørgensen. Parret har
tvillingerne Niels Morten og Else
Marie, født den 16.-7.-1956.
P.G. har været på Lægård Land
brugsskole. Han overtog gården den 1.-4.-1954 fra 3ordlovsudvalget. Den er udstykket
fra Kronheden.
Ejendomsskyld 650.000. Areal 16,5 ha.
Stuehuset er opført 1954, kostald og lade ligeledes fra 1954, og maskinhus 1960.
Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn. Der er 1 traktor,
tårnsilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
RINGKØBINGVE3 134, "NØRRE AGERSKOV", LOMBORG, 7620 LEMVIG, tlf.
97-889089.
KARL CHRISTIAN MAARUPGAARD, gårdejer, født den 4.-10.-1927, søn af Anine og
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6.-7.-1968 med Aase Olsen, født
den 8.-12.-1937, datter af Anna
og Marius Olsen. Parret har bør
nene: Peder, født den 6.-9.-1955,
Anne Grete, født den 17.-3.-1958,
Kurt, født den 19.-8.-1961 og
Hanne, født den 13.-8.-1969.
Karl .C. Maarupgaard har været
på Borris Landbrugsskole, han er
uddannet svinekontrolassistent,
er formand for Lemvig-Holstebro
Plantningsforening og formand
for regionsudvalget i Ringkøbing Amt. Han overtog gården den 6.-7.-1968 fra Villy
Fruergaard. Gården blev i 1955 opført som statsejendom.
Ejendomsskyld 910.000. Areal 17 ha., heraf 2,5 ha. beplantet areal.
Stuehuset er opført 1977, det gamle stuehus fra 1955 blev ombygget til værksted, da
det nye blev bygget. Kostald og lade opført 1955, løsdriftstald og gylletank 1971,
7-rækkers minkhal 1986 og maskinhus 1978. Gårdens bestand er på 185 avlstæver +
hvalpe. Oorden er udlejet. Der er 2 traktorer, plansilo og varm lufts tørreri. I 1986
blev der startet planteskole på gården, der er udleveringcentral af planter fra
Hedeselskabet.
RINGKØBINGVEJ 136, "AGER
SKOV", LOMBORG, 7620 LEM
VIG, tlf. 97-889108.
JENS CHRISTIAN TANG JEN
SEN, landmand, født den 15.-6.1931, søn af Klara og Aksel Jen
sen, gift den 2.-11.-1962 med Ag
nes Mortensen, født den 19.-9.1936, datter af Jensine og Niels
Kristian Mortensen. Parret har
datteren Dorte, født den 12.-7.1968.
J.C.T.J. overtog gården den 19.-9.-1963 fra Grethe Nielsen.
Ejendomsskyld 660.000. Areal 18 ha., der er forpagtet 3 ha. af statens skovdistrikt.
Stuehuset er opført 1956 og senere restaureret, kostalden fra 1956 er udvidet i 1973,
kalvestald, roehus og foderhus er opført 1973, lade og maskinhus 1956. Gården drives
med en kvægproduktion på 22 årskøer, 22 ungdyr og 20 slagtekalve af racerne SDM og
Jersey, desuden er der en slagtesvineproduktion på 140 stk. årligt. Der er 2 traktorer,
tårnsilo og gennemløbstørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
RINGKØBINGVEJ 145, "STENS
BÆK", FLYNDER, 7660 BÆK
MARKSBRO, tlf. 97-881126.
JENS BJERG OLESEN, gårdejer,
født den 2.-2.-1936, søn af Marie
og Ole Olesen, gift den 17.-5.-1962
med Sigrid Jepsen, født den 27.11.-1942, datter af Margrethe og
Niels Christian Jepsen. Parret
har børnene: Hanne Marie, født
den 26.-6.-1963, Leif, født den
14.-9.-1965, Ole, født den 3.-1.1968 og Susanne, født den 27.-10.-1971.
J.B.O. har været på Haslev Landbrugsskole. Han overtog gården den 9.-3.-1962 fra
Børge R. Larsen.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 28 ha., heraf tilkøbt 9 ha., der er 4 ha. marginaljord.
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maskinhus 1971. Gården drives med en kvægproduktion på 35 årskøer, 45 ungdyr og 30
slagtekalve af racen SDM, desuden er der 2 årssøer og der produceres ca. 35 slagte
svin årligt. Der er 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg og kornsilo. Maskinstation bruges
til en del af markarbejdet.

RINGKØBINGVE3 154, "GALMSTRUP", FLYNDER, 7660 BÆK
MARKSBRO, tlf. 97-881 127.
3ENS B3ERG OLESEN, gårdejer,
født den 17.-5.-1950, søn af Me
ta og Ejvind Olesen, gift den 20.5.-1971 med Kirsten Graversen,
født den 27.-7.-1952, datter af
Mariane og Peder Graversen. Par
ret har børnene: Ejvind, født den
19.-10.-1971, Conni, født den
14.-2.-1974 og Flemming, født
den 31.-7.-1978.
3.B.O. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-8.-1972
fra sine forældre, nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slæg
tens eje siden 1915.
Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 52 ha., der er forpagtet 19 ha.
Stuehuset er opført 1923 og gennemrestaureret, kostalden fra 1954 er tilbygget 1973,
spaltestald opført 1973, slagtesvinestald, kalve- og svinestald samt lade 1924, roehus
1973, maskinhus 1977, gastæt silo 1979 og 1982 samt gylletank 1988, der er udendørs
køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 58 årskøer, 80 ungdyr og 30 slag
tekalve af racen SDM, desuden er der en slagtesvineproduktion på 450 stk. årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøde er ærter. Der er 5 traktorer, 1 mejetærsker, mark
vandingsanlæg, træ- og halmfyr. På gården er 1 fast medhjælper.

RINGKØBINGVE3 156, "H03AGER", FLYNDER, 7660 BÆK
MARKSBRO, tlf. 97-885353.
MARIUS PETER LAURIDS NIEL
SEN, landmand, født den 31.-3.1906, søn af Karen og 3ens Niel
sen, gift den 19.-6.-1931 med
Anne Margrete Madsen, født den
18.-6.-1903, datter af Karen og
3ens Chr. Madsen. Parret har
datteren Aase, født den 8.-5.1935.
M.P.L.N. døde den 5.-6.-1981.
Han overtor gården i 1930 fra enken efter Hartvigsen.
Areal 16 ha. 3orden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1931, kostald og lade ligeledes fra 1931, laden er siden tilbygget,
maskinhuset er fra 1953.
RINGKØBINGVE3 162, "HEDEVANG", FLYNDER, 7660 BÆKMARKSBRO, tlf. 97881198.
HANS HANSEN, landmand, født den 17.-4.-1941, søn af Magdalene og Karl Børge
Hansen, gift den 6.-11.-1965 med Ingrid Kronborg 3ensen, sygehjælper, født den
8.-7.-1945, datter af 3ohanne Madsine og 3ens Peder 3ensen. Parret har børnene:
Hanne, født den 24.-9.-1966 og Lene, født den 19.-6.-1970.
H.H. er udlært murer og har arbejdet som sådan indtil 1985. Han overtog gården den
1.-11.-1968 fra Stinne Råkjær.
Ejendomsskyld 550.000. Areal 4,5 ha. og der er forpagtet 4 ha.
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1930 og gennemrestaureret, he
stestald opført 1930 og lade
1983, desuden er der maskinhus.
Gårdens bestand er på 50 mink
tæver + hvalpe, desuden er der
32 moderfår med lam samt 2
heste. Planteproduktionens salgsaf
grøde er korn. Der er 1 traktor,
maskinstation bruges til en del
af markarbejdet.

RINGKØBINGVEJ 165, "KIRKE
GAARD", FLYNDER, 7660 BÆK
MARKSBRO, tlf. 97-881528.
JENS KRISTIAN HANSEN, gård
ejer, født den 31.-10.-1943, søn
af Ingrid og Kristian Emil Han
sen, gift den 24.-11.-1973 med
Valborg Kirkegaard Pedersen,
født den 28.-11.-1946, datter af
Signe og Karl Kirkegaard Peder
sen. Parret har børnene: Kristi
an, født den 26.-8.-1975, Svend,
født den 25.-5.-1978, Lisbeth,
født den 3.-6.-1982 og Ane Marie, født den 11.-4.-1985.
J.K.H. har været på Haslev Landbrugsskole. Han overtog gården den 15.-6.-1976 fra
sine svigerforældre, nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slæg
tens eje fra før 1900.
Ejendomsskyld 1.550.000. Areal 44 ha., heraf 2 ha. skov.
Stuehuset er opført 1903 og restaureret flere gange, kostalden fra 1960 er ombygget
senest i 1981, der er tilbygget kviestald i 1977, lade opført 1960, maskinhus 1978 og
roehus 1979. Gården drives med en kvægproduktion på 60 årskøer, 80 ungdyr og 12
slagtekalve af racen RDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er ærter. Der er 3 trak
torer, 1 mejetærsker, markvandingsanlæg, varm lufts tørreri og træfyr. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.

RINGKØBINGVEJ 170, "NR.
RAAKJÆR", FLYNDER, 7660
BÆKMARKSBRO, tlf. 97-881434.
BØRGE MADSEN, entreprenør,
født den 2.-4.-1933, søn af Johan
ne og Niels Madsen, gift den 27.6.-1960 med Else Madsen, født
den 20.-9.-1938, datter af Edith
Lilly og Karl Madsen. Parret har
børnene: Birger, født den 25.-9.1960 og Karen Marie, født den
1.-1.-1965.
B.M. har været på Hammerum
Landbrugsskole. Han overtog gården den 25.-3.-1960 fra Aksel Kristensen.
Ejendomsskyld 510.000. Areal 8 ha.
Stuehuset er opført 1978, lade og kostald 1948 og ombygget til maskinhus i 1989.
Jorden er .udlejet. Entreprenørfirmaet Børge Madsen & Søn I/S har hjemsted på går
den. Der er 2 traktorer, markvandingsanlæg, dræningsmaskine, slamsuger, spuler,
gummiged, gravemaskine, 2 rendegravere og lastbil. Der er 2 faste medarbejdere og
der drives noget maskinstation.
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DER, 7660 BÆKMARKSBRO, tlf.
97-881156.
ERLING AGGERHOLM, insemi
nør, født den 27.-5.-1943, søn af
Mary og Henry Aggerholm, gift
den 29.-11.-1969 med Elin Karls
mose, børnehavepædagog, født
den 29.6.-1946, datter af Anna
og Aage Karlsmose. Parret har
børnene: Peter, født den 13.-4.1971, Karin, født den 11.-10.-1972
og Søren, født den 30.-3.-1978.
E.A. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården den 15.-9.-1977 fra
Alfred Graversen.
Ejendomsskyld 870.000. Areal 9,6 ha., heraf 1,7 ha. eng.
Stuehuset er opført 1940, gennemrestaureret og tilbygget 1977, kostalden fra 1940 er
renoveret i 1978, farestald opført 1985, lade 1940 og maskinhus 1981. Gårdens besæt
ning er på 2 ammekøer, 4 ungdyr og 2 slagtekalve af blandet race, desuden er der 40
moderfår med lam, og der produceres ca. 40 slagtesvin årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer, 2 fodersiloer, halm- og fastbrændselsfyr.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
RINGVEJ 45, "SØNDER BUDSGAARD", NØRRE NISSUM, 7620
LEMVIG, tlf. 97-891253.
KARL JØRGEN DALSGAARD
RASMUSSEN, gårdejer, født den
23.-11.-1946, søn af Thora og
Otto Rasmussen, gift den 16.-3.1968 med Ellen Andersen, husas
sistent, født den 11.-4.-1948, dat
ter af Dagny og Niels Laurids
Andersen. Parret har børnene:
Flemming, født den 24.-3.-1969,
Brian, født den 12.-6.-1973 og Birthe, født den 13.-12.-1974.
K.J.D.R. er ansat ved D.L.G. Nordvest som lagerarbejder. Han overtog gården den
1.-11.-1967 fra Ole Jensen.
Ejendomsskyld 750.000. Areal 13,2 ha., heraf 2 ha. bakker og skråninger.
Stuehuset er opført 1890 og ombygget 1976, kostald opført 1956, lade og maskinhus
1980. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af ærter og korn.
Der er 1 traktor og 1 mejetærsker.

RINGVEJ 46, "HESSELBJERG", NØRRE NISSUM, 7620 LEMVIG, tlf. 97-891423.
OLE TANG, gårdejer, født den 15.-11.-1963, søn af Hanne og Johannes Tang, gift den
20.-6.-1987 med Karen Havkær, advokatsekretær, født den 30.-1.-1964, datter af Elise
og Knud Havkær Nielsen.
O.T. er uddannet revisor og ansat ved A/S Revisionskontoret i Lemvig-Thyborøn. Han
overtog gården den 1.-4.-1988 fra Martha Iversen.
Ejendomsskyld 820.000. Areal 18 ha., heraf 2,5 ha. bakker og skråninger. Jorden er
bortforpagtet til faderen.
Stuehuset er opført 1941, kostald, svinestald og lade 1900 og hønsehus 1932. Gårdens
besætning er på 6 får + opdræt.
RINGVEJ 49, "GAMMEL ØSTERGAARD", NØRRE NISSUM, 7620 LEMVIG, tlf. 97891192.
VIGGO B. NIELSEN, gårdejer, født den 8.-10.-1931, søn af Maren og Laurids Nielsen,
gift den 3.-6.-1960 med Jytte Byskov, husmor, født den 6.-7.-1937, datter af Katrine
og Jens Chr. Byskov. Parret har børnene: Søren, født den 14.-3.-1962, Erik, født den
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V.B.N. har været på Riber Kærgård Landbrugsskole. Han overtog gården den 21.-4.1964 fra Alfred Christensen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 26,5 ha., heraf tilkøbt 11 ha., der er 2-3 ha. bakker og
skråninger.
Stuehuset er opført 1910 og restaureret senest i 1978, svinestalden fra 1928 er
ombygget i 1968, desuden er der svinestalde opført 1964 og 1972, lade og maskinhus
1975, gylletank 1985. Gården drives med en svineproduktion på 80 årssøer, der sælges
ca. 1.650 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er
1 traktor, maskinstation bruges til høst.

RINGVEJ 52, "NØRRE BUDSGAARD", NØRRE NISSUM, 7620
LEMVIG, tlf. 97-891317.
VANG NØRBY, gårdejer, født
den 17.-5.-1945, søn af Martha
og Henry Nørby, gift den 6.-3.1971 med Betty Olesen, sygeple
jerske, født den 9.-7.-1945, dat
ter af Metha og Ejvind Olesen.
Parret har børnene: Annie, født
den 1.-12.-1971, Peder, født den
10.-8.-1973, Erik, født den 4.-7.1975, Karen, født den 15.-12.-

1976 og Birthe, født den 10.-2.-1979.
V.N. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 8.-2.-1971 fra
Karl Emil Nielsen.
Ejendomsskyld 3.300.000. Areal 84 ha., heraf tilkøbt 53 ha., der er 6 ha. bakker og
skråninger. Der er forpagtet 4 ha.
Stuehuset er opført 1885 og restaureret 1979, kostalde opført 1960 og 1976, svinestal
den fra 1920 er ombygget til kvæg i 1986, maskinhus og gastæt silo er opført 1974,
roehus 1982 og gylletank 1987, desuden er der lade og 2 udendørs køresiloer. Gården
drives med en kvægproduktion på 78 årskøer og 160 ungdyr, alle af racen SDM. Plan
teproduktionens salgsafgrøde er ærter. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandings
maskine, 1 rundballepresser, 1 finsnitter, tankoptager til roer, gastæt silo, automatisk
kraftfoderanlæg til køerne og halmfyr. På gården er 1 fast medarbejder.
RINGVEJ 60, "NISSUMGAARD",
NØRRE NISSUM, 7620 LEMVIG,
tlf. 97-891157.
JØRN OVERBY NIELSEN, gård
ejer, født den 17.-5.-1960, søn
af Jutta og Sigfred Nielsen, bor
sammen med Mona Kloster, pæ
dagog, født den 18.-1.-1967, dat
ter af Signe og Jens Kloster.
J.O.N. har egen virksomhed som
maskinstationsejer og entreprenør.
Han har været på Hammerum og
Try landbrugsskoler. Han over
tog gården den 1.-9.-1987 fra Christian Bjerre.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 37 ha., heraf 2,5 ha. bakker og skråninger.
Stuehuset er opført 1845 og restaureret 1989, det er bygget af munkesten, foderme
sterbolig er opført 1946, kostald og svinestald 1924. Gården drives udelukkende med
planteproduktion bestående af raps, ærter, hvede og byg. På gården drives der maskin
station og der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 rendegraver og 1 gummiged, plan
tørreri og halmfyr. Der er 1 fast medarbejder.
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ROM, 7620 LEMVIG, tlf. 97-823808.
NIELS PETER TRILLINGSGAARD,
gårdejer, født den 25.-10.-1953,
søn af Marie og Alfred Trillingsgaard, gift den 24.-5.-1977 med
Anna Lise Birch, sygehjælper,
født den 29.-11.-1956, datter af
Ninna og Christian Birch. Parret
har børnene: Mona, født den
3.-5.- 1979 og Susanne, født den
16.1.-1983.
N.P.T. har været på Borris og
Hammerum landbrugsskoler, han er medlem af Ringkøbing Amts Kvægavlerforening
indenfor Jersey. Han overtog gården den 1.-4.-1980 fra sin fasters mand, Adolf Jensen
Pasgaard, Rom.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 25 ha., heraf tilkøbt 3,2 ha.
Stuehuset er opført 1985, kostalden fra 1966 er ombygget i 1980, lade opført 1857,
maskinhus 1987 og foderhus 1982, der er 2 indendørs og 1 udendørs køresilo. Gården
drives med en kvægproduktion på 40 årskøer og 45 ungdyr af racen Jersey, det er en
stambesætning er der udstilles på dyrskuer og sælges avlsdyr fra besætningen. Der er
2 traktorer og portionstørreri. Maskinstation bruges til høst.
ROMLEDVEJ 10, "NØRRE KVISTGAARD", ROM, 7620 LEMVIG, tlf. 97-820942.
NIELS MADSEN, gårdejer, født den 5.-1.-1960, søn af Maja og Jens Peder Madsen.
N.M. har været chauffør ved Brdr. Dalgaard i Bonnet og været på Kongensgård Land
brugsskole. Han overtog gården den 1.-8.-1987 fra sin far, nuværende ejer er 3.
generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1913.
Ejendomsskyld 800.000. Areal 19,3 ha.
Stuehuset er opført 1900, kostald, svinestald og lade er ligeledes fra 1900, laden er
tilbygget 1951 og maskinhuset er fra 1975. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 200 stk. årligt, desuden er der 2 ammekøer og 2 ungdyr af racen Limousine.
Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 2 traktorer, kornsilo og
portionstørreri. Maskinstation bruges til høst.
RUBYVEJ 35, "KLOSTERGAARD", FJALTRING, 7620 LEMVIG, tlf. 97-887061.
JENS JØRGENSEN GADGAARD, gårdejer, født den 9.-2.-1910, søn af Bodil og Chri
stian Gadgaard, gift den 2.-6.-1935 med Rigmor Villadsen, husmor, født den
13.-4.-1912, datter af Ane og Marinus Villadsen. Parret har børnene: Anne Lise, født
den 18.-3.1936 og Christian, født den 6.-11.-1942.
J.J.G. overtog gården den 1.-5.-1935 fra sin far.
Ejendomsskyld 490.000. Areal 14 ha.
Stuehuset er opført 1960, kostald, svinestald og lade 1890 og maskinhus 1936. Gården
drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn. Der er 1 traktor, maskin
station bruges til høst.

RUBYVEJ 42, "GADGAARD", FJALTRING, 7620 LEMVIG, tlf. 97-887061.
CHRISTIAN GADGÅRD MADSEN, gårdejer, født den 6.-11.-1942, søn af Rigmor og
Jens Jørgensen Gadgård.
C.G.M. overtog gården den 1.-1.-1976 fra sin farbror, Christian Gadgaard Madsen.
Gården har været i familiens eje i mange generationer, familien har været på gården
helt tilbage til 1600-tallet.
Ejendomsskyld 970.000. Areal 32 ha., heraf tilkøbt 8 ha., der er 9 ha. eng.
Stuehuset er opført 1878, kostalden fra 1890 er tilbygget i 1965, lade opført 1890,
maskinhus 1979 og roehus 1985. Gården drives med en kvægproduktion på 20 årskøer
og 25 ungdyr af racen SDM, desuden er der 2 ammekøer og 2 ungdyr af racen Hereford. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer, maskinstation
bruges til høst.

-224RØDEMØLLEVE3 6, "RØDEMØLLE", MØBORG, 7660 BÆKMARKS
BRO, tlf. 97-881208.
3ENS STOUGÄRD VE3E, gårdejer,
født den 3.-8.-1928, søn af Karen
og Christian Veje, gift den 17.3.-1968 med Gerda Poulsen, født
den 9.-4.-1930, datter af Kirstine
og Niels Poulsen.
3.S.V. har været på Lundbæk
Landbrugsskole. Han overtog går
den den 1.-4.-1967 fra sine for
ældre, nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje fra før 1900. Gården nedbrændte i
1889 og var dengang i slægtens eje.
Ejendomsskyld 1.460.000. Areal 84,5 ha., heraf 30 ha. skov og eng.
Stuehuset er opført 1977, kostald og lade 1959, svinestalde 1954 og 1975 samt ma
skinhus 1979. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 25 års
køer, 35 ungdyr og 10 slagtekalve af racen SDM. Svineproduktionen er på 20 årssøer,
der sælges ca. 200 smågrise og 200 slagtesvin årligt. Der er 2 traktorer, 1 mejetær
sker, tårnsilo og varm lufts tørreri. På gården er 1 skoledreng til hjælp og der bruges
maskinstation til en del af markarbejdet.

RØDEMØLLEVE3 15, "NØRMARKSK3ÆR", MØBORG, 7660
BÆKMARKSBRO, tlf. 97-881524.
3ENS MARINUS NIELSEN, land
mand, født den 25.-4.-1950, søn
af Meta og Otto Nielsen.
3.M.N. er ansat som maskinist i
Ø.K. Han overtog gården den
1.-6.-1976 fra sine forældre, som
købte den i 1937.
Ejendomsskyld 450.000. Areal
18,5 ha., heraf 4 ha. skov og 1
ha. eng.
Stuehuset er opført 1917 og gennemrestaureret 1989/90, kostald opført 1972, den
gamle kostald er ombygget til kalve- og sostald i 1972, maskinhuset er fra 1977.
Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn. Der er 2 trak
torer og 1 mejetærsker. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

RØDEMØLLEVE3 18, "MARIELYST", MØBORG, 7660 BÆKMARKSBRO, tlf. 97-881317.
ESTER KOKHOLM, distributør, født den 5.-7.-1933, datter af Marie og Søren Kok
holm.
E.K. har været på Skårup Landbrugsskole. Hun overtog gården den 1.-6.-1988 fra Hans
3ørgen Pedersen.
Ejendomsskyld 230.000. Areal 1,4 ha. og der er forpagtet 16 ha.
Stuehuset er opført før 1900, kostalden omkring 1900, løsdriftstald 1985, minkhallen
er ombygget til fårestald i 1988/89 og maskinhuset er fra 1989. Gårdens besætning er
på 1 ammeko, 3 ungdyr og 3 slagtekalve af racerne RDM, 3ersey og Angus, desuden
er der 27 får + lam, 2 hopper og 1 hingst. Der er 1 traktor og fastbrændselsfyr.
E.K. ejer huset Rødemøllevej 10 sammen med sin søsterdatter, huset blev i sin tid
testamenteret til kommunen på betingelse af, at der aldrig måtte optages lån på over
500 kr deri. Ejendomsskylden er 160.000.
RØDEMØLLEVE3 26, "NØRMARK", MØBORG, 7660 BÆKMARKSBRO, tlf. 97-881083.
ANDERS KRISTIAN ANDERSEN, landmand, født den 1.-6.-1900, søn af Kirstine og
Kristian Peder Andersen, gift den 25.-1.-1940 med Gerda Kirstine Iversen, født den
26.-9.-1914, datter af Katrine Dortea og Anders Olsen. Parret har børnene: Grete,

født den 9.-8.-1940, Peder, født
den 6.-2.-1944, Erik, født den
28.-10.-1945, Kirstine, født den
27.-2.-1949 og Eva, født den 29.5.-1953.
A.K.A. døde den 13.-9.-1974.
Han overtog gården i 1925 fra
sin far, som købte den i 1860.
Ejendomsskyld 330.000. Areal
12,5 ha., heraf 4,5 ha. eng. Jor
den er udlejet.
Stuehuset er opført 1860 og gennemrestaureretflere gange kostald og lade er opført 1936 og maskinhus 1965. På gården er der 1 traktor.

RØDEMØLLEVEJ 28, "KJÆRSHOLM", MØBORG, 7660 BÆKMARKSBRO, tlf. 97-881490.
JAN WOLFF FISCHER, kok,
født den 18.-8.-1955, søn af In
ger og Poul Fischer, gift den
4.-10.-1986 med Jette Dam
Christensen, dekoratør, født den
2.-6.-1952, datter af Mette og
Holger Christensen.
Begge ægtefæller er ansat på
Valdemar Birn i Holstebro. Går
den blev overtaget den 15.-11.1986 fra Robert Pedersen. Ejendomsskyld 560.000. Areal 10 ha., heraf 4 ha. beplant
ning. Der er bortforpagtet 5 ha.
Stuehuset er opført 1979, kostald ligeledes 1979, desuden er der en lade. Gårdens
besætning er på 1 slagtekalv af racen SDM, desuden er der 14 gæs og 15 vildænder til
avl.På gården er der et træfyr, maskinstation bruges til markarbejdet.
RØJGÅRDVEJ 12, "SANDBÆK", FLYNDER, 7660 BÆKMARKSBRO, tlf. 97-881037.
SVEND ERIK HØJGAARD, omtales under Røjgårdvej 15.
S.E.H. overtog gården den 1.-4.-1981 fra Bjarne Andersen.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 26,2 ha., heraf 1,5 ha. skov.
Stuehuset er opført før 1900, gennemrestaureret og tilbygget 1981, sostalden er
ombygget til lade og maskinhus i 1982 og laden er fra 1955. Gården drives sammen
med Røjgårdvej 15, besætningen og afgrøder omtales der. På denne gård er der 1

RØJGÅRDVEJ 15, "RØJGAARD",
FLYNDER, 7660 BÆKMARKS
BRO, tlf. 97-881037.
SVEND ERIK HØJGAARD, gård
ejer, født den 21.-2.-1955, søn af
Kristiane og Peder Højgaard, gift
den 21.-10.-1978 med Dorit
Krogsgaard Andersen, assistent,
født den 2.-6.-1957, datter af
Esther og Jens Peder Andersen.
Parret har børnene: Lars, født
den 12.2.-1981 og Brian, født den
21.4.-1985.
S.E.H. har været på Borris og Lægård landbrugsskoler. Han købte første halvpart af
gården den 1.-8.-1979 og anden halvpart den 1.-1.-1986 fra sin far, nuværende ejer er
4. generation på gården.
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Stuehuset er opført 1930 og.delsvis restaureret, kostalden fra 1930 er tilbygget 1981,
løsdriftstald opført 1978, lade 1930, maskinhus 1973, gylletank 1987 og der er
indendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 72 årskøer, 80 ungdyr og
35 slagtekalve af racen SDM, desuden er der en ammekobesætning på 2 køer og 4
ungdyr af racen Limousine. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og korn. Der
er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg samt halm- og træfyr. På gården
er 1 fodermester og 1 fast medhjælper og der bruges maskinstation til en del af
markarbejdet. Gården drives sammen med Røjgårdvej 12.
RÅB3ERGH03 2, "BAKKE", HOUE, 7620 LEMVIG, tlf. 97-889473.
MARTIN FRIIS SNABE, gårdejer,
født den 26.-11.-1942, søn af
Ingrid og Christen Snabe, gift
den 15.-7.-1967 med Minne Borup
Sørensen, født den 27.-3.-1948,
datter af Agnes og 3uul Søren
sen. Parret har børnene: Ib, født
den 1.-11.-1967, Torben, født den
20.-12.-1969 og Helle, født den
29.-3.-1976.
M.F.S. har været på Korinth
Landbrugsskole, han er formand for Lemvigegnens Vikarordning og medlem af Houe
Menighedsråd. Han overtog gården den 16.-6.-1967 fra Ejner 3ensen.
Ejendomsskyld 1.530.000. Areal 41,5 ha., heraf tilkøbt 23 ha. Der er forpagtet 5 ha.
Stuehuset er opført 1907 og restaureret senest i 1988, kostalden fra 1944 er tilbygget
senest i 1978, lade er opført 1910, maskinhuse 1925 og 1968 samt foderhus 1974.
Gården drives med en kvægproduktion på 36 årskøer og 70 ungdyr af racen SDM, det
er en stambesætning, der sælges avlsdyr fra besætningen og der udstilles på dyrskuer.
Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og korn. Der er 2 traktorer, maskin
station bruges til høst.

RÅB3ERGVE3 6, "GALTMOSE",
VANDBORG, 7620 LEMVIG.
MADS LUNDGAARD MADSEN,
gårdejer, omtales under "Over
Raabjerg", Houdamvej 26, Vand
borg.
M.L.M. overtog gården den 1.8.-1988 fra Holger Lundgaard
Madsen.
Ejendomsskyld 810.000. Areal 19
ha.
Stuehuset er opført 1916 og re
staureret 1960, kostald og svinestald er opført 1952, lade 1870 og maskinhus 1963. Gården drives udelukkende med
planteproduktion bestående af raps og korn. Den drives sammen med "Over Raabjerg".
RÅB3ERGVE3 7, "MUSHOLM", VANDBORG, 7620 LEMVIG, tlf. 97-836814.
3ENS LIND, gårdejer, født den 11.-6.-1930, søn af Olga og Christian Krarup Lind, gift
den 26.-9.-1959 med Kathrine 3ulsgaard Bertelsen, husmor, født den 14.-3.-1939,
datter af Kirstine og Mads Nørgaard Bertelsen. Parret har børnene: Tove, født den
6.-3.-1961, Mads 3ørn, født den 26.-2.-1963, Niels Christian, født den 4.-9.-1965 og
Gitte, født den 8.-12.-1967.
3.L. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-11.-1959 fra
sin svigerfar, nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje
siden 1891.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 21,5 ha. og der er forpagtet 18,5 ha.
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"Musholm"s stuehus er opført
1898 og restaureret senest 1975,
kostalde opført 1965 og 1975, svinestalde 1971 og 1977, lade
1940, maskinhuse 1968 og 1986,
foderhus 1986 og gylletank 1983,
der er 3 indendørs køresiloer.
Gården drives med en kvægpro
duktion på 42 årskøer og 75 ung
dyr af racen SDM, desuden er
der en slagtesvineproduktion på
850 stk. årligt. Planteproduktio
nens salgsafgrøde er raps. Der
er 2 traktorer, portionstørreri, kornsilo og varme genvindingsanlæg. Maskinstation
bruges til høst.
RÅKÆRVEJ 9, "HOLM", FLYN
DER, 7660 BÆKMARKSBRO, tlf.
97-881304.
KRISTIAN NOE, gårdejer, født
den 5.-7.-1925, søn af Inge og
Jakob Noe, gift den 28.-9.-1949
med Grete Hansen, født den 3.12.-1924, datter af Johanne og
Hans Hansen. Parret har børne
ne: Bente, født den 22.-12.-1951,
Britta, født den 26.-6.-1954,
Dorthe, født den 22.-5.-1962 og
Dorit, født den 22.-7.-1963.
K.N. overtog gården den 25.-3.-1949, da gården "Raakjær" nedbrændte i 1948 og blev
udstykket til statshusmandsbrug.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 30,1 ha., heraf tilkøbt ialt 16,3 ha. Desuden er der
forpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført 1949, restaureret og tilbygget 1965, kostalden fra 1949 er
tilbygget i 1965, svinestalden fra 1949 er senest ombygget i 1980, staklade opført
1967, lade 1949 og maskinhus 1970. Gården drives med en svineproduktion på 40
årssøer, der produceres ca. 650 slagtesvin årligt, desuden er der 35 slagtekalve af
blandet race og 1 hest. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. På gården
er 2 traktorer, markvandingsanlæg, plansilo og varm lufts tørreri. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.
C.N. ejer og driver også gården Råkærvej 6.

SANDBÆKVEJ 10, "VESTER SAXKÆRGÅRD", NEES, 7570 VEMB, tlf. 97-884026.
LEIF BRUNSBORG, gårdejer, født den 1.-10.-1953, søn af Kirsten og Laurits Brunsborg, gift den 19.-12.-1983 med Linda Rud Jensen, født den 14.-12.-1957, datter af
Martha og Niels Rud Jensen. Parret har børnene: Brian, født den 18.-2.-1975 og Janni,
født den 8.-2.-1979.
L.B. er uddannet tømrer. Han overtog gården den 1.-4.-1981 fra sin far, som købte
den i 1937.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 51,5 ha., heraf tilkøbt 19 ha., der er 2 ha. skov og 4
ha. eng. Desuden er der forpagtet 3 ha.
Stuehuset er opført 1925 og restaureret flere gange, senest i 1976, kostalden er
restaureret i 1982, hvor der også blev bygget spaltestald, laden er tilbygget i 1940,
maskinhuset er fra 1970 og indendørs køresilo fra 1982. Gårdens besætning er på 15
ungdyr og 50 slagtekalve af blandet race. Planteproduktionens salgafgrøder er ærter,
raps og korn. Der er 3 traktorer, markvandingsanlæg, tårnsilo og varm lufts tørreri.
Der drives lidt maskinstation fra ejendommen.
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SANDBÆKVEJ 12, "RØNS", NEES, 7570 VEMB, tlf. 97-884066.
MADS GALSGAARD, gårdejer, født den 27.-6.-1941, søn af Anna og Johannes Galsgaard, gift den 27.-5.-1972 med Else Husted Kjær, maler, født den 2.-11.-1948, datter
af Ragna og Niels Husted Kjær. Parret har børnene: Niels Esben, født d. 10.-10.-1972,
Søren Jon, født den 14.-5.-1975 og Anders, født den 30.-7.-1979.
M.G. overtog gården den 1.-2.-1972 fra Charles Benjaminsen.
Ejendomsskyld 950.000. Areal 21,9 ha., heraf 3 ha. skov og eng. Desuden er der forpagtet 8 haStuehuset er ombygget i 1975, kostald opført 1959, ungdyrstald 1977, lade 1935 og ma
skinhus 1980. Gården drives med en kvægproduktion på 28 årskøer, 30 ungdyr og 16
slagtekalve af racen SDM, desuden er der 25 moderfår med lam. Der er 2 traktorer
og 1 markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

SANDBÆKVEJ 14, "RØNSHUS",
NEES, 7570 VEMB, tlf. 97 884067.
ORLA NIELSEN, gårdejer, født
den 14.-11.-1941, søn af Mette
og Bjarke Nielsen.
O.N. har været på Lægård Land
brugsskole. Han overtog gården i
oktober 1965 fra sine forældre,
som købte den i 1930.
Ejendomsskyld 1.650.000. Areal
32,1 ha., heraf tilkøbt 27 ha.,
der er 2 ha. eng og 2 ha. skov.
Stuehuset er opført 1986, det gamle var fra 1890, kostalden er ombygget til drægtig
hedsstald i 1974, kombineret orne-, gylte- og drægtighedsstald er opført 1967, farestald og ombygning af lade til foderrum i 1974, klimastald og gylletank 1983, ma
skinhus 1975 og gastæt silo 1985. Gården drives med en svineproduktion på 90 årssøer,
der sælges ca. 1.800 smågrise og 50 slagtesvin årligt, desuden er der en minkprodukti
on på 90 avlstæver samt hvalpe. Planteproduktionens salgsafgrøde er rug. Der er 1
traktor og fodersilo. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet og der er 1 sko
ledreng til hjælp.

SANDBÆKVEJ 44, "ST. SAND
BÆK", NEES, 7570 VEMB, tlf.
97-884040.
ESKILD TOFT, gårdejer, født d.
19.-8.-1930, søn af Stinne og Ivar Toft, gift den 11.-3.-1961
med Ruth Jensen, født den 29.8.-1941, datter af Tora og Peder
Østerby Jensen. Parret har bør
nene: Pia Kirstine, født den 3.8.-1962, Lene, født den 21.-1.1968 og tvillingerne Erik og
Kim, født den 31.-7.-1971.
E.T. har været på Lægård Landbrugsskole, han har været i bestyrelsen for Nees An
delsmejeri, senere i Vestjysk Mejeriselskab og været medlem af L.A.G. og senere
D.L.G. Han overtog gården den 1.-4.-1965 fra sin far, som købte den den 3.-8.-1943.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 58 ha., heraf tilkøbt 12 ha., der er 3 ha. skov og eng.
Stuehuset er opført 1927, restaureret og udvidet i 1975, kostalden fra 1927 er om- og
tilbygget i 1977, svinestald og lade er opført 1927, maskinhuse 1950 og 1975. Gårdens
besætning er på 80 minktæver. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, rug,
hvede, byg og græs til pillefabrik. Der er 2 traktorer og 1 markvandingsanlæg. Maskin
station bruges til en del af markarbejdet.

SANDBÆKVEJ 48, "SANDBÆK
HUS", NEES, 7570 VEMB, tlf.
97- 884030.
JENS HALD, gårdejer, født den
21.-3.-1935, søn af Helga og Ma
rinus Hald.
J.H. har været på Asmildkloster
Landbrugsskole. Han overtog går
den den 1.-7.-1965 fra sine for
ældre, som købte den i 1900.
Ejendomsskyld 1.650.000. Areal
34 ha., heraf tilkøbt 17 ha.
Stuehuset er opført 1923 og gennemrestaureret, kostalden er omnbygget flere gange,
svinestalde opført 1966, 1971 og 1976, hønsehus 1930, laden er ombygget til kornmaga
sin og maskinhus i 1981, hvor der også blev lavet gastæt silo, gylletank opført 1975.
Gården drives med en slagtesvineproduktion på 1.300 stk. årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 1 traktor, foderblandeanlæg og automatisk fo
deranlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
SANDBÆKVEJ 59, "VESTER NØRBYGAARD", SKALSTRUP, 7570 VEMB, tlf. 97884119.
HENRY PEDERSEN, gårdejer, født den 24.-7.-1936, søn af Nicoline og Jens Christian
Pedersen, gift den 27.-11.-1958 med Birthe Nielsen, født den 30.-4.-1939, datter af
Elisabeth og Alfred Nielsen. Parret har børnene: Jens-Jørn, født den 14.-2.-1960, Lis
beth, født den 2.-12.-1963 og Hanne, født den 18.-6.-1976.
H.P. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 2.-1.-1962 fra
sin far, som købte den i 1930.
Ejendomsskyld 930.000. Areal 39 ha., heraf tilkøbt 8,5 ha., der er ca. 1 ha. skov.
Stuehuset er opført 1855 og gennemrestaureret, kostalden fra 1936 er blevet udvidet
med en del af laden, svinestalden fra 1947 er ombygget til ungdyrstald i 1979, lade
opført 1939 og maskinhus 1975. Gården drives med en kvægproduktion på 32 årskøer,
35 ungdyr og 18 slagtekalve af racerne SDM og Jersey. Der er 3 traktorer, 1 markvan
dingsanlæg og der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset. Maskinstation bru
ges til finsnitning og desuden er der 1 skoledreng til hjælp.

SANDHOLMVEJ 6, "FABJERGBOEL", FABJERG, 7620 LEMVIG, tlf. 97-820076.
EJNER MOESKJÆR, gårdejer, født den 26.-1.-1919, søn af Kirstine og Kristian Moeskjær, gift den 11.-11.-1943 med Gerda Byskov Madsen, husmor, født den 5.-3.-1922,
datter af Mette og Nicolaj Madsen. Parret har børnene: Uffe, født den 15.-2.-1946,
Ragnhild, født den 14.-4.-1947, Anni-Mette, født den 11.-5.-1951, Lisbeth, født den
11.-2.-1960 og Trine, født den 19.-9.-1966.
E.M. har været vurderingsmand for ejendomsskyldvurderingen og har været medlem af
planteavlsudvalget i Lemvig Landboforening. Han overtog gården den 1.-10.-1943 fra
sin svigermor, svigerforældrene købte den i 1915.
Ejendomsskyld 940.000. Areal 19,5 ha., heraf 1 ha. mose.
Stuehuset er opført 1878 og løbende restaureret, kostald, svinestald og lade er opført
1915. Gården drives med en svineproduktion på 10 årssøer, der produceres ca. 220 slag
tesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 1 traktor, 6 kornsiloer
og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til høst.
SANDEMANDSGÅRDVEJ 6, "SANDEMANDSGAARD", BØVLING, 7650 BØVLINGBJERG,
tlf. 97-885192.
SVEND THØGERSEN, gårdejer, født den 2.-5.-1930, søn af Ester og Hans Thøgersen,
gift den 26.-5.-1955 med Marie Kristensen, husmor, født den 28.-11.-1929, datter af
Lisbeth og Laurits Krarup Kristensen. Parret har børnene: Rudolf, født den 1.-10.1958 og Erik, født den 11.-8.-1965.
S.T. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 23.-2.-1965 fra
Theodor Pedersen.
Ejendomsskyld 1.500.000. Aeeal 33 ha., heraf tilkøbt 4 ha., der er 2 ha. dyrket eng.
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er ombygget til svinestald i 1975, spaltestald opført 1850, 3 svinestalde 1974, 1976 og
1980, hønsehus 1934, lade 1854 og maskinhuse 1977, der er gylletank og gastæt silo.
Gården drives med en slagtesvineproduktion på 2.500 stk. årligt, desuden er der en
ammekobesætning på 25 køer, 15 ungdyr og 25 slagtekalve af racen Limousine. Plante
produktionens salgsafgrøder er ærte og raps. Der er 2 traktorer, anparter i Bonnet
Vindmøllelaug og der bruges staldvarme til opvarmning af stuehuset. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.
SAUGMANDSVEJ 15, MØBORG,
7660 BÆKMARKSBRO, tlf. 98881080.
VAGNER KRARUP ANDERSEN,
gårdejer, født den 2.-1.-1918, søn
af Marie og Hjalmar Andersen,
gift den 28.-12.-1953 med Grete
Elinor Pedersen, født den 12.-5.1929, datter af Marie Laurette
og Aksel Pedersen. Parret har
sønnen Find, født den 7.-9.-1954.
Jorden blev købt i 1949 fra faderen, Hjalmar Andersen.
Ejendomsskyld 450.000. Areal 15 ha., heraf tilkøbt 3 ha., der er 7 ha. skov og nytil
plantning.
Stuehuset er opført 1950, kostald, lade og maskinhuset er ligeledes fra 1950. Gårdens
besætning er på 11 dådyr og 1 hest. Der avles økologiske grøntsager. På gården er der
3 traktorer, 1 mejetærsker og der er alt i hesteredskaber til landbrug, desuden er der
et halmfyr.
SAUGMANDSVEJ 18, "ØSTER
STOUGAARD", MØBORG, 7660
BÆKMARKSBRO, tlf. 97-881276.
JENS PEDER STOKHOLM, gård
ejer, født den 14.-8.-1928, søn
af Birgitte og Niels Stokholm,
gift den 18.-5.-1951 med Linda
Elisa Sørensen, født den 2.-9.1928, datter af Kirstine og Karl
Sørensen. Parret har børnene: Le
na, født den 26.-3.-1954 og Ben
te, født den 5.-8.-1957.
J.P.S. overtog gården den 1.-12.-1950 fra Jens Peder Kristiansen.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 80 ha., heraf 15 ha. skov og 17 ha. udyrket eng.
Stuehuset er opført 1961, kostalden fra 1914 er restaureret og ombygget i 1961 og fik
nyt tag i 1979, laden fra 1934 er delvis ombygget til kalve og kviestald, maskinhus
opført 1952. Gården drives med en kvægproduktion på 12 årskøer, 34 ungdyr og 27
slagtekalve af blandet race, desuden produceres ca. 150 slagtesvin årligt. Der drives
en del handel med kreaturer. På gården er 2 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo og
varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

SAUGMANDSVEJ 41, "SAUGMANDSGÅRD", FABJERG, 7620 LEMVIG, tlf. 97-893035.
ANTON BJARNE SAUGMANDS- GÅRD, gårdejer, født den 31.-1.- 1947, søn af Marie
og Jens Christian Saugmandsgård, gift den 8.-11.-1969 med Lilli Bjerre Christensen,
husmor, født den 7.-12.-1947, datter af Gerda og Peter Bjerre Christensen. Parret har
børnene: Susanne, født den 24.-4.-1970, Mariann, født den 17.-3.-1972, Karina, født
den 11.-5.-1976 og Jens, født den 24.-4.-1978.
A.B.S. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-7.-1971
fra sin far, nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje
siden 1891.
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2.450.000. Areal 68 ha., heraf
2,5 ha. eng og skov.
Stuehuset er opført 1898 og re
staureret 1986, svinestalden fra
1898 er tilbygget 1978, 1 lukket
minkhal er opført 1981, 4 åbne
haller 1984/85, lade 1898 og ma
skinhus 1974. Gården drives med
en kvægproduktion på 90 årssøer,
der sælges ca. 1.200 smågrise og
900 slagtesvin årligt. Desuden er
der en minkbestand på 550 avls
tæver + opdræt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 3 trakto
rer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, gastæt kornsilo, blandeanlæg og fodringsanlæg
til slagtesvinene. Maskinstation bruges til gødningsudkørsel, der er 1 deltids medhjæl
per.
SAUGMANDSVEJ 42, "NY SAUGMANDSGAARD", FABJERG, 7620 LEMVIG, tlf. 97893059.
ANTHON SAUGMANDSGÅRD, gårdejer, født den 17.-6.-1936, søn af Elisabeth og Pe
der Saugmandsgård, gift den 13.-6.-1964 med Else Degn, husmor, født den 21.-12.1942, datter af Karen og Viggo Degn. Parret har børnene: Peder, født den 28.-4.-1966,
Charlotte, født den 3.-6.-1970 og Steen, født den 22.-3.-1977.
A.S. har været på Tommerup Højskole med landbrugsfag. Han overtog gården den 6.4.-1964 fra sin far, som købte gårdden i 1928, da den blev udstykket fra "GI. Saugmandsgaard".
Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 71,5 ha., heraf tilkøbt 13,5 ha., der er 6 ha. eng.
Stuehuset er opført 1928, kostalde 1928, 1960 og 1975, svinestald og lade 1928, lade
1950, foderhus 1975 og maskinhus 1981. Gården drives med en kvægproduktion på 60
årskøer oig 140 ungdyr af racen SDM, det er en stambesætning og der sælges avlsdyr.
Desuden er der en slagtesvineproduktion på 300 stk. årligt. Planteproduktionens salgs
afgrøder er ærter og korn. Der er 3 traktorer, 4 kornsiloer, portionstørreri og varme
genvindingsanlæg. Maskinstation bruges til høst.
A.S. ejer og driver også "Mellem Børring", Børringvej 18.

SDR. DALGÅRDVEJ 7, "SDR. DALGAARD", VANDBORG, 7620 LEMVIG, tlf. 97836422.
ANDREAS NIELSEN, gårdejer, bor sammen med Ester Hjort, husmor.
A.N. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården fra Kristian Birch.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 29,6 ha., heraf tilkøbt 15 ha.
Stuehuset er opført 1878 og restaureret senest i 1975, kostald opført 1964, svinestald
1976, lade og maskinhus 1979. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduk
tion på 20 årskøer og 35 ungdyr af racen RDM, svineproduktionen er på 20 årssøer,
der produceres ca. 400 slagtesvin årligt. Der er 2 traktorer, 6 kornsiloer og portions
tørreri. Maskinstation bruges til høst.
SEMINARIEVEJ 69, "DRONNINGGAARD", NØRRE NISSUM, 7620
LEMVIG, tlf. 97-891134.
HANS SØNDERRIIS UNDERBJERG
gårdejer, født den 22.-11.-1942,
søn af Johanne og Carl Ricard
Sønderriis, bor sammen med Er
na Nielsen, husmor, født den
3.-3.- 1944, datter af Mette og
Bjarke Nielsen.
H.S.U. har været på Hammerum
Landbrugsskole. Han overtog
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gården den 1.-7.-1972 fra sin far, nuværende ejer er 3. generation på gården, som har
været i slægtens eje siden 1908, da den blev udstykket fra "Kongensgård" i Nørre Nis
sum.
Dronninggaards ejendomsskyld er 1.500.000. Areal 28,5 ha.
Stuehuset er opført 1908 og restaureret 1979, kostalde opført 1958 og 1978, svinestalden fra 1908 er ombygget i 1950, lade opført 1972, maskinhuse 1962 og 1985 og foder
hus 1983, desuden er der 2 indendørs køresiloer. Gården drives med en kvægproduktion
på 35 årskøer og 50 ungdyr af blandet race. Der er 2 traktorer, 5 kornsiloer og porti
onstørreri. Maskinstation bruges til græsensilering og roeoptagning.
SEM1NARIEVE3 90, "TAUBORG",
NØRRE NISSUM, 7620 LEMVIG,
tlf. 97-891096.
BØRGE B3ERRE, gårdejer, født
den 3.-1.-1932, søn af Mine og
3akob Bjerre Christensen, gift d.
29.-9.-1962 med Elin Friis, syge
hjælper, født d. 10.-9.-1940, dat
ter af Petra og Emil Friis. Par
ret har børnene: Steen, født den
29.-1.-1964, Leif, født den 5.-4.1967 og Lasse, født den 3.-8.1971.
B.B. er ansat ved entreprenør Gunnar Hedegaard i Fabjerg. Han overtog gården den
1.-12.-1963 fra Søren Skov, Nørre Nissum.
Ejendomsskyld 760.000. Areal 17 ha. 3orden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1896 og restaureret 1971, kostald og lade er opført 1896.

SERUPVE3 4, "HEDEGAARD",
GUDUM, 7620 LEMVIG, tlf. 97863083.
HANS VANGSGAARD 3ENSEN,
gårdejer, født den 21.-6.-1928,
søn af Margrethe og Søren An
dersen 3ensen, gift d. 23.-8.-1957
med Rosa Kirstine Laursen, hus
mor, født den 29.-10.-1930, dat
ter af Frida og Laust Laursen.
Parret har børnene: Søren, født
den 24.-2.-1958, Lars, født den
10.-8.-1959, 3ette, født den 23.- 8.-1962 og Per, født den 19.-11.- 1965.
H.V.3. er i bestyrelsen for Vestjyske Slagterier. Han overtog gården den 1.-9.-1958 fra
Marinus Pedersen.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 33,5 ha. heraf tilkøbt 10 ha. Desuden er der forpagtet
47 ha.
Stuehuset er opført 1923 og restaureret senest i 1970, svinestalde opført 1948 og
1964, lade 1968 og maskinhus 1978. Gården drives med en årlig svineproduktion på
1.000 stk. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og vintersæd. Der er 3
traktorer, 1 mejetærsker, 3 kornsiloer, plansilo og plantørreri, desuden er der halmfyr,
blandeanlæg og fodringsanlæg.

SERUPVE3 15, "H03VANG", GUDUM, 7620 LEMVIG, tlf. 97-863228.
PEDER SKAARUP, gårdejer, født den 15.-2.-1927, søn af Esther og Møller Skaarup,
gift den 12.-5.-1951 med Eva 3akobsen, husmor, født den 14.-9.-1928, datter af Ingrid
og 3eppe 3akobsen. Parret har børnene: Christian, født den 22.-1.-1954, Leo, født den
27.-3.-1955 og Britta, født den 20.-5.-1961.
P.S. har fabrikeret en del vandingsmaskiner og landbrugstipvogne på gårdens eget
værksted. Han overtog gården den 1.-9.-1958 fra Kristian Poulsen.
Ejendomsskyld 570.000. Areal 15 ha., heraf tilkøbt 8,8 ha.
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og restaureret 1961, kostalden
fra 1922 er tilbygget i 1966,
lader opført 1922 og 1965 samt
maskinhus 1968. Gården drives
udelukkende med planteprodukti
on bestående af korn, ærter og
raps. Der er 3 traktorer, 1 me
jetærsker, 1 vandingsmaskine, 4
kornsiloer og portionstørreri.
SERUPVEJ 19, "SERUP", GUDUM,
7620 LEMVIG, tlf. 97-863230.
POUL TANG NIELSEN, gårdejer,
født den 5.-12.-1927, søn af Ka
ren og Johannes Nielsen, gift d.
8.-1.-1955 med Inger Groth, hus
mor, født d. 20.-4.-1933, datter
af Margrethe og Jakob Groth.
Parret har børnene: Kaja, født
den 18.-5.-1956, Bente, født den
9.-10.-1957, Kurt, født den 16.10.-1962 og Bodil, født den 16.4.-1972.
P.T.N. overtog gården den 11.-12.-1961 fra Viggo Nielsen, sønnen K.T.N. overtog en
del af gården den 1.-5.-1986, han har været på Kongensgård og Hammerum landbrugs
skoler.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 42 ha., heraf tilkøbt 24 ha. Desuden er der forpagtet
27,5 ha.
Stuehuset er opført omkring 1928 og ombygget 1970, svinestalde opført 1890, 1962,
1968, 1974 og 1986, lade 1977, maskinhus 1976 og gylletank 1986. Gården drives med
en svineproduktion på 140 årssøer, der sælges ca. 1.500 smågrise og 1.200 slagtesvin
årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 3 traktorer, 1 meje
tærsker, gastæt kornsilo, blandeanlæg og fodringsanlæg.

SILLEBJERGVEJ 6, "NØRREGAARD", LOMBORG, 7620 LEM
VIG.
KRESTEN VESTERGÅRD, gård
ejer, omtales under "Houmark",
Houmarkvej 9, Lemvig.
K.V. overtog gården den 1.-9.1987 fra Peder Grøngaard Jen
sen.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal
39,7 ha., heraf tilkøbt 25 ha.,
der er 3,5 ha. eng.
Stuehuset er opført 1920 og re
staureret 1980, kostald og lade
opført 1890. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af raps, ærter
og korn.
SINKBÆKVEJ 14, "VESTERHEDE", FLYNDER, 7660 BÆKMARKSBRO, tlf. 97-881196.
AKSEL JOHANNES NIELSEN, gårdejer, født den 4.-8.-1915, søn af Johanne og Jens
Marinus Nielsen, gift den 5.-5.-1961 med Gerda Pedersen, født den 6.-6.-1932, datter
af Else Marie og Jens Kristian Pedersen. Parret har børnene: Kristian, født den 11.1.-1966 og Jens Erik, født den 18.-11.-1967.
A.J.N. har været på Haslev Landbrugsskole. Han overtog gården i marts 1946 fra sin

mor, forældrene købte den i
1902.
Vesterhedes ejendomsskyld er på
670.000. Areal 21 ha., heraf 1
ha. eng og 2 ha. skov. Desuden
er der forpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført 1909 og re
staureret flere gange, kostalden
fra 1909 er ombygget flere gan
ge, laden fra 1909 er tilbygget 2
gange og maskinhuset er fra
1980. Gårdens besætning er 2
årssøer, der produceres ca. 20
slagtesvin årligt. Planteprodukti
onens salgsafgrøder er ærter,
raps og korn.
Der er 2 traktorer, tårnsilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
SINKBÆKVEJ 15, "SINKBÆK",
FLYNDER, 7660 BÆKMARKS
BRO tlf. 97-881558.
ARNE NEXØ, gårdejer, født den
22.-10.-1952, søn af Thora og
Frederik Nexø, gift den 11.-2.1978 med Ane Kathrine Larsen,
sygehjælper, født den 21.-2.-1957,
datter af Esther og Ivar Larsen.
Parret har børnene: Bjarne, født
den 21.-4.-1980 og Bente, født
den 3.-3.-1982.
A.N. har været på Hammerum
Landbrugsskole. Han overtog gården den 15.-9.-1977 fra Anders Bro Ilkjær.
Ejendomsskyld 3.000.000. Areal 54 ha., heraf tilkøbt 19 ha. Desuden er der forpagtet
30 ha.
Stuehuset er opført 1922 og gennemrestaureret, senest i 1986, farestald og drægtig
hedsstald er opført 1978, fravænningsstald 1979, drægtighedstald 1982, klimastald
1987, lade 1912, maskinhus 1978, gylletank 1981 og desuden er der en gammel kostald.
Gården drives med en svineproduktion på 365 årssøer, der produceres ca. 8.000 smågrise årligt, desuden er der en
ammekobesætning på 14 køer, 6
ungdyr og 10 slagtekalve af ra
cen Hereford. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er ærter, raps
og korn. Der er 3 traktorer og
markvandingsanlæg. På gården er
1 fodermester og 1 fast medhjæl
per, der bruges maskinstation til
høst.
De tilkøbte 19 ha. er beliggende
Sinkbækvej 24, stuehuset her bru
ges som fodermesterbolig.

SINKBÆKVEJ 32, "NØRMARK", FLYNDER, 7660 BÆKMARKSBRO, tlf. 97-881016.
AKSEL BREDAL KRISTENSEN, gårdejer, født den 14.-12.-1923, søn af Thomine og
Rasmus Kristensen, gift den 22.-3.-1951 med Jørgine List, husmor, født den 13.-11.1926, datter af Ane Kirstine og Jørgen List. Parret har børnene: Jørn, født den 31.12.-1951, Ove, født den 7.-3.-1954, Jan, født den 10.-2.-1958 og Ritta, født den 7.-2.1962.
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ret på Tommerup Højskole med
landbrugsfag. Han overtog gården
den 1.-3.-1951 fra Lyder Nielsen,
ved købet var ejendomsskylden
11.000.
Nørmarks ejendomsskyld er 440.000.
Areal 21 ha., heraf tilkøbt 7,5
ha.
Stuehuset er opført før 1865, gennemrestaureret og tilbygget se
nest i 1985, kostald opført
den gamle kostald er ombygget
til kalve- og svinestald samt roehus i 1975, lade opført 1865 og siden ombygget, ma
skinhuset fra 1965 er tilbygget senest i 1980. Gården drives med en slagtesvineproduktion på ca. 200 stk. årligt, desuden er der 16 ungdyr og 4 slagtekalve af blandet race.
Der er 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg, tårnsilo og varm lufts tørreri. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.

SINKBÆKVE3 38, "LILLE VIBHOLT", FLYNDER, 7660 BÆK
MARKSBRO, tlf. 97-881338.
ERIK WINTHER CHRISTENSEN,
gårdejer, født den 8.-3.-1950,
søn af Marie og Karl Christen
sen, gift den 24.-11.-1973 med
Inga Kriiger Blæsbjerg, børneha
vepædagog, født den 26.-9.-1948,
datter af Irene og Knud Blæs
bjerg. Parret har børnene: Hari
Henrik, født den 21.-11.-1974,
og tvillingerne Carsten og Per,
født den 6.-5.-1980.
E.W.C. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-7.-1973
fra sin mor, forældrene købte den i 1938.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 31 ha., heraf tilkøbt 8 ha., der er 2 ha. eng. Desuden
er der forpagtet 15 ha.
Stuehuset er opført 1906, restaureret og tilbygget 1952, kostald opført 1967, kalve
stald 1978, ungdyrstald, roehus og indendørs køresilo 1979, lade 1947, maskinhus 1970
og gylletank 1980. Gården drives med en kvægproduktion på 43 årskøer, 52 ungdyr og
25 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 5 får. Planteproduktionens salgsafgrøder
er ærter og korn. Der er 2 traktorer, markvandingsanlæg, tårnsilo, varm lufts tørreri
og der bruges staldvarme til opvarmning af stuehuset. Maskinstation bruges til en del
af markarbejdet.
SINKBÆKVEJ 39, "K3ÆR", FLYN
DER, 7660 BÆKMARKSBRO, tlf.
97-881398.
PREBEN DAMGAARD LAUGESEN, gårdejer, født den 1.-8.1935, datter af Mitte og Alfred
Laugesen, gift den 27.-3.-1965
med Rita Anne-Lise Kristensen,
ekspeditrice og sektretær, født
den 16.-2.-1943, datter af Mette
og Viggo Kristensen. Parret har
børnene: Lene, født den 16.-3.1966, tvillingerne Ole og Helle,

født den 10.-2.-1968 og 3ohn, født den 15.-1.-1971.
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Preben Damgaard Laugesen har været på Haslev Landbrugsskole, han har været med
lem af Menighedsrådet ved Flynder Kirke. Han overtog gården den 15.-1.-1965 fra sin
far, nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje fra om
kring 1900.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 36 ha., heraf tilkøbt 18 ha., der er 4 ha. dyrket eng.
Stuehuset er opført 1906, restaureret og tilbygget flere gange, kostalden fra 1906 er
restaureret og tilbygget 1973, svinestald opført 1963, lade ca. 1900, maskinhus 1972,
gylletank 1987, desuden er der garage og udendørs køresilo. Gården drives som alsidigt
landbrug med en kvægproduktion på 35 årskøer og 45 ungdyr af racen SDM. Svinepro
duktionen er på 10 årssøer, der sælges ca. 100 smågrise og 100 slagtesvin årligt. Der
er 4 traktorer, 1 mejetærsker, markvandingsanlæg, tårnsilo og varm lufts tørreri.
Maskinstation bruge til en del af markarbejdet.
SINKBÆKVEJ 42, "ST. VIBHOLT",
FLYNDER, 7660 BÆKMARKSBRO,
tlf. 97-881352.
JENS CHRISTIAN CHRISTENSEN,
gårdejer, født den 15.-5.-1948,
søn af Johanne og Søren Christen
sen, gift den 14.-8.-1971 med Ve
ra Berg Jensen, husmor, født den
29.-2.-1948, datter af Jenny og
Hans Jensen. Parret har børnene:
Mona, født d. 3.-6.-1972, Berith,
født den 4.-4.-1974, Hanne, født

den 29.-1.-1979 og Lone, født den 28.-2.-1982.
J.C.C. har været på Hammerum Landbrugsskole, Han overtog gården den 1.-7.-1971
fra sine forældre, nuværende ejer er 3. generatio i på gården, som har været i slæg
tens eje fra omkring 1905.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 44,5 ha., heraf 4 ha. eng. Desuden er der forpagtet
ca. 15 ha.
Stuehuset er opført 1908 og gennemrestaureret flere gange, kostald opført 1971, spal
testald 1979, svinestald og lade 1908, maskinhuse 1955 og 1974, gylletank 1987 og in
dendørs køresilo 1978. Gården drives med en kvægproduktion på 45 årskøer, 55 ungdyr
og 30 slagtekalve af racen SDM, desuden er der en slagtesvineproduktion på ca. 700
stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der er 3 traktorer,
markvandingsanlæg, kornsilo, varm lufts tørreri og kombifyr. På gården er 1 fast med
hjælper og der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.

SINKBÆKVEJ 48, "ST. GRØN
BORG", FLYNDER, 7660 BÆK
MARKSBRO, tlf. 97-881046.
HARTVIG BRANDBORG JESPER
SEN, gårdejer, født den 25.-7.1933, søn af Harda og Martinus
Jespersen, gift den 14.-5.-1965
med Esther Blæsbjerg, husmor,
født den 31.-3.-1946, datter af
Maren og Gunnar Blæsbjerg. Par
ret har børnene: Dorthe, født d.
3.-3.-1966, Lars Marthinus, født
den 20.-3.-1968 og Olaf, født d.
4.-2.-1972.
H.B.J. har været på Haslev Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-11.-1961 fra
sin far, nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden
1911.
Ejendomsskyld 2.150.000. Areal 82 ha., heraf tilkøbt 27 ha.
Stuehuset er opført 1907 og gennemrestaureret flere gange, kostald opført 1956, spal
testald og lade 1980, svinestald 1970, maskinhus 1973, desuden er der indendørs køre-
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silo. St. Grønborg drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 50 årskøer,
55 ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM, svineproduktionen er på 15 årssøer, der
produceres ca. 300 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, hvede
og rug. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, markvandingsanlæg, tårnsilo, varm lufts tør
reri og der anvendes staldevarme til opvarmning af stuehuset. På gården er 1 fast
medhjælper og der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.

SKALSTRUPVEJ 28, "GALSGAARD", SKALSTRUP, 7570
VEMB, tlf. 97-884082.
PEDER CHRISTIANSEN, gårdejer,
født den 4.-11.-1933, søn af Hel
ga og H.C. Christiansen, gift den
7.-9.-1957 med Sigrid Høj Jen
sen, født den 6.-8.-1928, datter
af Sine og Evald Jensen. Parret
har børnene: Hans Christian, født
den 9.-4.-1959, Bodil, født den
5.-7.- 1960, Karen, født den 3.1.-1964 og Evald, født den 22.6.-1965. P.C. overtog gården den 1.-3.-1960 fra Marie og Jens P. Jensen.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 35 ha., heraf tilkøbt 10 ha., der er 1 ha. eng og 1 ha.
skov.
Stuehuset er opført 1948, kostalden er tilbygget og restaureret i 1962, spaltestald op
ført 1973, lade 1980 og maskinhus 1968. Gården drives med en kvægproduktion på 38
årskøer og 40 ungdyr af racerne SDM og RDM, desuden er der 4 får. Der er 3 trakto
rer, 1 mejetærsker, markvandingsanlæg, tårnsilo og varm lufts tørreri. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.
SKALSTRUPVEJ 34, "MOSEHOLM",
SKALSTRUP, 7570 VEMB, tlf.
97-884080.
SIGURD POULSEN, gårdejer,
født den 10.-12.-1915, søn af
Birgitte og Ole Poulsen, gift den
2.-2.- 1946 med Elna Christen
sen, født den 1.-6.-1925, datter
af Marie og Laurits Christensen.
Parret har børnene: Rita, født
den 2.- 2.-1946, Karin, født den
12.-4.- 1949 og Birgitte, født
den 3.-7.- 1954.
S.P. har været på Lyngby Landbrugsskole. Han overtog gården i november 1953 fra sin
far.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 52,5 ha. Jorden er udlejet.
Stuehuset er opført 1914 og gennemrestaureret, kostald opført 1909, svinestald og
lade 1914. På gården er der 1 traktor.

SKALSTRUPVEJ 39, "NØRRE GRAAKJÆR", SKALSTRUP, 7570 VEMB, tlf. 97-884078.
VERNER GRAAKJÆR, gårdejer, født den 20.-2.-1923, søn af Else og Kristian
Graakjær, bor sammen med Lis Graakjær, født den 7.- 7.-1942, datter af Ella
Graakjær.
V.G. har været medlem af Menighedsrådet og kirkeværge ved Nees Kirke. Han overtog
gården d. 1.-4.-1957 fra sine forældre, nuværende ejer er 3. generation på
gården, som har været i slægtens eje frå omkring 1884.
Ejendomsskyld 770.000. Areal 32 ha., heraf 10 ha. eng.
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ført 1898 og restaureret flere
gange, kostalden fra 1898 er til
bygget og gennemrestaureret, svi
nestald opført 1929, maskinhus
1933 og lade 1974. Gården drives
med en kvægproduktion på 16 års
køer, 20 ungdyr og 8 slagtekalve
af racen SDM. Planteproduktio
nens salgsafgrøde er korn. Der er
1 traktor, maskinstation bruges
til en del af markarbejdet.

SKALSTRUPVEJ 41, "SDR. GRÅKJÆR", SKALSTRUP, 7570 VEMB,
tlf. 97-884079.
VAGN HARPØTH, gårdejer, født
den 6.-1.-1940, søn af Nanna og
Ejnar Harpøth, gift den 17.-5.1968 med Anna Marie Noe Sulkjær, født den 29.-6.-1942, dat
ter af Marie og Bent Sulkjær.
Parret har sønnen Ejnar, født d.
7.-5.-1974.
Indtil 1967 var slægtsnavnet Au
gustinus, derefter blev det til
Harpøth efter nuværende ejers farmor.
V.H. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-7.-1968 fra
sin mor, nuværende ejer er 3. generation, måske har der været flere.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 54,9 ha., heraf 10 ha. eng og skov. Der er forpagtet 5
ha. eng.
Stuehuset er opført 1898 og restaureret flere gange, kostalden fra 1957 er tilbygget
1974, løsdriftstald opført 1977, svinestald 1963, roehus 1964, laden er ombygget 1960
og maskinhus 1972, der er indendørs køresilo. Gården drives som alsidigt landbrug med
en kvægproduktion på 48 årskøer, 46 ungdyr og 25 slagtekalve af racerne SDM og
RDM. Svineproduktionen er på 20 årssøer, der produceres ca. 300 slagtesvin årligt.
Der er 3 traktorer, markvandingsanlæg, tårnsilo, varm lufts tørreri og staldvarmen
anvendes til opvarmning af stuehuset. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
SKALSTRUPVEJ 42, "LILLE
SKOVHEDE", SKALSTRUP, 7570
VEMB, tlf. 97-884132.
OLAV KIRKEGAARD, gårdejer,
født den 27.-11.-1929, søn af Er
na og Kristian Kirkegaard, gift
den 30.-6.-1956 med Vera Morten
sen, født den 29.-5.-1938, datter
af Jenny og Kristen Mortensen.
Parret har børnene: Kjeld, født
den 18.-6.-1956, Elsebeth, født
den 25.-12.-1958, Inger, født d.

O.K. overtog gården den 15.-10.-1956 fra Skov Jørgensen.
Ejendomsskyld 810.000. Areal 22 ha., heraf tilkøbt 11 ha., der er 2 ha. skov og eng.
Stuehuset er opført 1878, gennemrestaureret og tilbygget 1965, kostald opført 1964,
maskinhus 1968 og lade 1979. Gården drives med en kvægproduktion på 28 årskøer, 28
ungdyr og 14 slagtekalve af racen SDM, desuden er der en slagtesvineproduktion på
ca. 150 stk. årligt. Der er 2 traktorer og 2 fodersiloer. Maskinstation bruges til en del
af markarbejdet.
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SKALSTRUPVEJ 43, "STORE
SKOVHEDE", SKALSTRUP, 7570
VEMB, tlf. 97-884163.
JØRN HELVIG KIRKEGAARD,
gårdejer, født den 11.-9.-1937,
søn af Erna og Søren Kristian
Kirkegaard. J.H.K. har børnene:
Lisbeth, født den 10.-9.-1964, Ma
ja, født d. 2.-6.-1966, Tina, født
den 31.-10.-1970 og Finn, født d.
11.-10.-1976.
J.H.K. overtog gården d. 15.-4.1964 fra Egon Kirkegaard, som
havde den fra 1954-1964, gården har været i slægtens eje fra omkring 1660.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 35,9 ha., heraf tilkøbt ca. 3 ha., der er 3 ha. eng og
mose.
Stuehuset er opført 1904 og gennemrestaureret, kostald opført 1912, tilbygget og re
staureret 1972 og tilbygget 1979, ungdyrstald og maskinhus opført 1980 samt lade
1972. Gården drives med en kvægproduktion på 40 årskøer, 50 ungdyr og 20 slagtekalve af racerne SDM og krydsningsdyr. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og
korn. Der er 2 traktorer og 3 fodersiloer. Maskinstation bruges til en del af markar
bejdet.
SKALSTRUPVEJ 63, "FJORD
SIDE", SKALSTRUP, 7570 VEMB,
tlf. 97-884243.
OLUF WANG HANSEN, gårdejer,
født den 3.-10.-1957, søn af Do
ris og Karl Hansen, gift den 11.2.-1989 med Kirsten Poulsen,
født den 6.-3.-1955, dater af Eva og Kaj Rasmussen. Parret har
børnene: Allan, født den 15.-11.1973, Anja, født den 24.-3.-1976
og Irene, født den 7.-4.-1985.
O.W.H. har været på Bygholm
Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-1.-1987 fra Lene Fjordside, hvis familie
havde haft den i over 300 år.
Ejendomsskyld 1.750.000. Areal 78,4 ha., heraf 28 ha. udyrket areal.
Stuehuset er opført 1840 og gennemrestaureret, kostald og lade opført 1966, maskin
hus 1961, gylletank 1984, der er udendørs køresiloer. Gården drives med en kvægpro
duktion på 40 årskøer, 40 ungdyr og 20 slagtekalve af racerne SDM og DRK. Plante
produktionens salgsafgrøder er ærter og byg. Der er 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg
samt nødstrømsgenerator. På gården er 1 skoledreng til hjælp og der bruges maskin
station til en del af markarbejdet.
SKALSTRUPVEJ 77, "JØRGENS
GAARD", SKALSTRUP, 7570
VEMB, tlf. 97-884073.
SØREN JØRGENSGAARD, gård
ejer, født den 17.-9.-1940, søn af
Ester og Peder Jørgensgaard,
gift d. 25.-11.-1961 med Birthe
Knudsen, født den 13.-2.-1943,
datter af Inger og Knud Knudsen.
Parret har børnene: Vibeke, født
den 25.-4.-1962, Dorthe, født den
3.-10.-1964 og Annette, født den
20.- 1.-1968.
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Søren 3ørgensgaard har været pä Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.7.-1967 fra sin far, nuværende ejer er 9. generation på gården, som har været i slæg
tens eje fra omkring 1680.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 46,9 ha., der er frasolgt 13 ha., der er 5 ha. eng og 7
ha. plantage.
Stuehuset er opført 1940, kostald og lade 1940, staklade 1968 og tilbygget 1971, ma
skinhus og kartoffelhus 1979, der er indendørs køresilo. Gården drives udelukkende
med planteproduktion bestående af kartofler til fabrik, ærter, raps og korn. Der er 2
traktorer, markvandingsanlæg, 1 kartoffeloptager, tårnsilo, 2 portionstørrerier og halm
fyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

SKALSTRUPVE3 80, "MØLGAARD",
SKALSTRUP, 7570 VEMB, tfl.
97-884072.
B3ARNE HAUGAARD, gårdejer,
født d. 8.-6.-1954, søn af Kirsten
og Andry Haugaard, gift den 24.5.-1980 med Elisabeth Meldgård
Hermansen, børnehavepædagog,
født den 3.-3.-1952, datter af Esther og Eskild Hermansen. Par
ret har børnene: 3immy, født den
3.- 6.-1977 og Maria, født den
17.- 9.-1987.
B.H. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-5.-1971 fra
Robert 3ønsgård, som byggede den i 1932.
Eiendomsskvld 1.500.000. Areal 68 ha., heraf 11 ha. eng og skov, der er tilkøbt 14 ha.
Stuehuset er opført 1932, kostalden fra 1932 er om- og tilbygget i 1980, svinestald og
karlekammer er ombygget til ungkreaturer i 1982, lade opført 1932, roehus og gylle
tank 1988, desuden er der et maskinhus. Gården drives med en kvægproduktion på 50
årskøer og 60 ungdyr af racen SDM, desuden er der 6 3yske heste. Der er 4 traktorer,
markvandingsanlæg og flisfyr. På gården er 1 fast medhjælper og der bruges maskin
station til en del af markarbejdet. Gården drives sammen med Bækbyvej 10, som er
på 7 ha. og ejendomsskylden er 250.000.
SKALSTRUPVE3 83, "FROSTESGAARD", SKALSTRUP, 7570
VEMB, tlf. 97-884129.
3ENS CHRISTIAN DAMGAARD,
omtales under Nøragervej 14.
3.C.D. overtog gården den 1.10.-1988 fra Kreditforeningen
Danmark.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal
67 ha., heraf 13 ha. eng.
Stuehuset er opført 1843 og re
staureret flere gange, kostald
opført 1965 og lade 1970. 1 1989 ansøges om mælkekvote til 60 årskøer. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er ærter, raps og korn. Der er markvandingsanlæg, tårnsilo og
varm lufts tørreri. Gården drives sammen med Nøragervej 14.

SKALSTRUPVE3 84, "HOUGAARD", SKALSTRUP, 7570 VEMB, tlf. 97-884071.
KRESTEN HEDEGAARD, gårdejer født den 27.-9.-1943, søn af Elisabeth og Aage Hedegaard, gift den 3.-5.-1980 med Anna Lise Nielsen, født den 11.-7.-1957, datter af
Bentha og Frede Nielsen. Parret har børnene: Ida, født den 29.-3.-1982 og Aage, født
den 28.-12.-1985.
K.H. har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-7.-1977 fra sin
far, som købte den den 1.-8.-1935.
Ejendomsskyld 1.750.000. Areal 77 ha., heraf 5 ha. eng og 5 ha. skov. Der er forpag-
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tet 24 ha.
Hougaards stuehus er opført 1942
og gennemrestaureret, kostalden
fra 1960 er ombygget til svinestald, smågrisestald opført 1982,
lade 1960, maskinhus 1972 og gyl
lelagune 1982. Gården drives
med en svineproduktion på 50
årssøer, der sælges ca. 100 smågrise og 800 slagtesvin årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøder
er ærter raps, korn og hø. Der er
3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og portionstørreri. Maskinstation bruges til gødningsudkørsel.
SKALSTRUPVEJ 86, "ØSTER NØRBYGAARD", SKALSTRUP, 7570 VEMB, tlf. 97884103.
HERLUF MORTENSEN, gårdejer, født den 25.-3.-1932, søn af Jenny og Christian Mor
tensen, gift den 8.-1.-1959 med Kirsten Lisbygd, hjemmehjælper, født den 28.-5.-1938,
datter af Maren og Laurids Lisbygd. Parret har børnene: Helle, født den 24.-3.-1960,
Gurli, født den 19.-11.-1963 og Bent, født den 3.-2.-1968.
H.M. overtog gården den 20.-12.-1958 fra sin svigerfar. Gården har været i slægtens
eje siden den 20.-12.-1921.
Ejendomsskyld 860.000. Areal 39,4 ha., heraf tilkøbt 9 ha., der er 3 ha. plantage.
Stuehuset er opført 1929 og gennemrestaureret, kostalden fra 1929 er udvidet flere
gange, hestestalden er ombygget til ungkreaturer i 1982, lade opført 1929 og maskin
hus 1967. Gården drives med en kvægproduktion på 28 årskøer, 30 ungdyr og 12 slagtekalve af racen RDM, desuden har sønnen, Bent Mortensen, 50 minktæver. Der er 3
traktorer, maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

SKALSTRUPVEJ 95, "SØVANG",
SKALSTRUP, 7570 VEMB, tlf.
97-884113.
GUDMUND SIG, landmand, født
den 6.-8.-1921, søn af Karen og
Niels Sig, gift den 21.-11.-1948
med Anna Margrethe Stengaard,
født den 6.-2.-1927, datter af Jo
hanne og Niels Christian Sten
gaard. Parret har børnene: Aage,
født den 12.-5.-1949, Karen Ma
rie, født den 6.-4.-1951, Gerda,
født den 16.-7.-1954, Vera, født
den 19.-7.-1956, Villy, født den
20.-10.-1957 og Sonja, født den 21.-8.-1965.
G.S. har været på Lægård Landbrugsskole, har været i bestyrelsen for D.L.G. Nord
vest, i bestyrelsen for mejeriet og i Kvægavlsforeningen. Han overtog gården den 1.6.-1949 fra Johannes Ørts.
Ejendomsskyld 820.000. Areal 27,8 ha., heraf tilkøbt 14 ha.
Stuehuset er opført 1958, restaureret og tilbygget 1981, kostalden fra 1954 er ombyg
get i 1963, laden er tillagt i 1967, det gamle stuehus er ombygget til svinestald i
1963, lade opført 1952, maskinhus 1958 og 1976. Gården drives med lidt svineproduk
tion bestående af 4 årssøer, der indkøbes lidt smågrise og der produceres ca. 150 slag
tesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer og .tårnsilo.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
SKALSTRUPVEJ 100, "SKOVLY", SKALSTRUP, 7570 VEMB, tlf. 97-884120.
GUNNER NIELSEN, gårdejer, født den 28.-10.-1928, søn af Johanne og Viggo Nielsen,
gift den 2.-12.-1961 med Else Marie Husted, hjemmehjælper, født den 1.-12.-1940,
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datter af Katrine og Knud Husted. Parret har børnene: Susanne, født den 28.-10.-1963,
Birgitte, født den 5.-9.-1965, Lillian, født den 26.-12.-1967 og Knud Erik, født den
13.-7.-1974.
Gunner Nielsen har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården den l.-ll.1961 fra Marianne og Andreas Andreassen.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 64 ha., heraf tilkøbt 26 ha., der er 3 ha. skov.
Stuehuset er opført 1915, kostald 1974, lade 1954. Gården drives med en kvægprodukti
on på 40 årskøer, 64 ungdyr og 36 slagtekalve, desuden produceres ca. 100 slagtesvin
årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og korn. Der er 2 traktorer og mark
vandingsanlæg. Der bruges lidt løs medhjælp og maskinstation til en del af markarbej
det.
SKODBORGVEJ 4, "MELLEM
SKODBORG", GUDUM, 7620
LEMVIG, tlf. 97-863114.
VILLE ERIKSEN, gårdejer, født
den 10.-10.-1930, søn af Katrine
og Ejnar Eriksen, gift den 10.10.-1957 med Ingrid Ovesen, hus
mor, født den 28.-1.-1935, datter
af Laura og Gustav Ovesen. Par
ret har børnene: Elisabeth, født
den 28.-6.-1962 og Jørgen, født
den 2.-2.-1967.
V.E. har været på Bygholm Land
brugsskole. Han overtog gården
den 10.-8.-1957 fra Anders Peder Stigaard. Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 23 ha.
Stuehuset er opført 1932, kostald 1932, ungdyrstald 1977, kostalden er ombygget og
udvidet senest i 1978, svinestald og lade opført 1932, laden er tilbygget i 1969, ma
skinhus opført 1974 og foderhus 1982. Gården drives med en kvægproduktion på 32 års
køer og 85 ungdyr af racen SDM og der produceres ca. 200 slagtesvin årligt. Der er 2
traktorer, plantørreri og kornsilo. Maskinstation bruges til høst.
SKODBORGVEJ 8-10, "SKODBORGGAARD", GUDUM, 7620
LEMVIG.
ULRIK LYNGE ANDERSEN,
gårdejer.
U.L.A. overtog gården den 1.-5.1988 fra Jens Kr. Korsgaard.
Ejendomsskyld 2.500.000. Areal
81 ha., heraf 2 ha. eng.
Stuehuset er opført 1906 og re
staureret senest i 1988, samtlige
avlsbygninger er genopført efter
en brand i 1934, maskinhuset er
fra 1985. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af raps, ærter og
frøgræs. Der er kornlager med plantørreri. Gården drives sammen med Bonnetsigvej
21, Struer Kommune.
SKOVLUNDVEJ 7, "IVERSMINDE", GUDUM, 7620 LEMVIG, tlf. 97-863231.
KRISTIAN SAUGMAND CHRISTENSEN, gårdejer, født den 1.-7.-1913, søn af Kirstine
og Anders Christian Christensen, gift den 1.-5.-1959 med Edel Kirstine Jensen, hus
mor, født den 27.-2.-1921, datter af Jenny og Simon Jensen. Parret har datteren Jet
te, født den 25.-6.-1963.
K.S.C. overtog gården den 1.-4.-1948 fra Niels Bonde Poulsen.
Ejendomsskyld 680.000. Areal 22,5 ha., heraf 1 ha. skov. Der er bortforpagtet 6,5 ha.
Stuehuset er opført 1959, svinestalden fra 1890 er tilbygget senest i 1964, laden fra
1890 er tilbygget 1952 og maskinhusene er opført 1955 og 1965. Gården drives med en
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slagtesvineproduktion på ca. 200 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn.
Der er 2 traktorer, kornsilo og portionstørreri. Maskinstation bruges til høst.
SKOVLUNDVEJ 8, "GRØNGAARD"
GUDUM, 7620 LEMVIG, tlf. 97863223.
THORKILD MØLGAARD, gård
ejer, født den 12.-11.-1927, søn
af Ane Kirstine og Nikolaj Mølgaard, gift den 30.-7.-1955 med
Greta Gam, husmor, født d. 10.7.-1932, datter af Marie og Vik
tor Gam. Parret har børnene:
Henning, født den 10.-9.-1956,
Torben, født den 10.-5.-1960 og
Birgit, født den 15.-5.-1966.
T.M. er i repræsentantskabet for MD. Han overtog gården den 1.-4.-1955 fra sin far,
som købte den i 1914. Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 26 ha.
Stuehuset er opført 1955, kostald, svinestald og lade er ligeledes fra 1955 og maskin
hus 1983. Gården drives med en kvægproduktion på 17 årskøer og 35 ungdyr af racen
SDM, desuden produceres ca. 200 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde
er ærter. Der er 2 traktorer, 3 kornsiloer og portionstørreri. Maskinstation bruges til
høst.

SKOVLUNDVEJ 15, "RAMSKOV",
GUDUM, 7620 LEMVIG, tlf. 97863226.
OVE MØLGAARD, gårdejer, født
den 3.-12.-1931, søn af Erna og
Anders Mølgaard, gift d. 17.-8.1957 med Erna Steffensen, hjem
mehjælper, født den 22.-6.-1937,
datter af Maren og Laurits Sjønneberg Steffensen. Parret har
børnene: Lis, født den 28.-11.1957, Erik, født den 19.-3.-1959,
Connie, født den 14.-6.-1960, In
ge, født den 3.-8.-1965 og Gerda, født den 21.-3.-1968.
O.M. overtog gården den 1.-3.-1957, da den blev oprettet som statshusmandsbrug af
Statens Jordlovsudvalg, halvdelen af jorden kom fra faderens gård.
Ejendomsskyld 950.000. Areal 29,5 ha., heraf tilkøbt 14 ha.
Stuehuset er opført 1957, kostald og lade 1957 samt maskinhus 1965. Gården drives
udelukkende med planteproduktion beståede af raps, ærter og korn. Der er 2 trakto
rer, portionstørreri samt halmfyr. Maskinstation bruges til høst.
SKOVLUNDVEJ 16, "SKOVLY",
GUDUM, 7620 LEMVIG, tlf. 97863150.
NIELS VIUM NIELSEN, gårdejer,
født den 8.-7.-1931, søn af Alma
og Christen Kokholm Nielsen,
gift den 25.-7.-1956 med Kristine
Nørby Borg, husmor, født d. 27.1.-1934, datter af Agnes og Pe
der Borg. Parret har børnene:
Finn, født den 24.-6.-1960, Jan,
født den 13.-5.-1962, Flemming,
født den 11.-12.-1963 og Aase,
født den 24.-12.-1965.
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Ejendomsskyld 1.260.000. Areal 14,5 ha. og der er forpagtet 8 ha.
Stuehuset er opført 1956, svinestalde 1956, 1973 og 1976, lade 1956 og maskinhuse
1968 og 1978. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 1.800 stk. årligt. Plante
produktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plan
silo, plantørreri, blandeanlæg og privatejet vindmølle.
SKOVLUNDVEJ 18, "SKOVKROG",
GUDUM, 7620 LEMVIG, tlf. 97863221.
HARALD SERUP, gårdejer, født
den 6.-10.-1926, søn af Marie og
Mikkel Serup, gift den 12.-12.1953 med Marie Larsen, husmor,
født den 7.-3.-1929, datter af Ma
ren Kirstine og Marius Larsen.
Parret har børnene: Poul, født d.
19.-3.-1956, Lars, født den 17.8.-1958, Jørgen Micael, født den

28.-4.-1958 og Annie Merete, født den 6.-2.-1967.
H.S. har været på Haslev Landbrugsskole, han er medlem af Gudum Menighedsråd og
er i bestyrelsen for et plejehjem under Ringkøbing Amts Plejehjemsforening. Han over
tog gården den 1.-1.-1956, da den blev udstykket fra "Gudum Kloster" og "Nygaard" i
Gudum.
Ejendomsskyld 1.210.000. Areal 13,5 ha., der er forpagtet 4 ha.
Stuehuset er opført 1956, svinestald 1956, ny sostald 1971, verandastald til slagtesvin
1978, laden fra 1956 er tilbygget i 1973, hvor der også blev bygget maskinhus. Gården
drives med en slagtesvineproduktion på 50 årssøer, der produceres ca. 1.000 slagtesvin
årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 2 traktorer, porti
onstørreri, halmfyr samt blandeanlæg og fodringsanlæg. Maskinstation bruges til høst.
Gården drives sammen med Mølgårdvej 35, Gudum, som er på 5 ha. og ejendomsskyl
den er 310.000.
SKOVLYVEJ 1, "SKOVAGER", ROM, 7620 LEMVIG, tlf. 97-889117.
THOMAS POULSEN, husmand, født den 14.-3.-1938, søn af Helga og Peter Poulsen,
gift den 11.-11.-1961 med Birthe Sønderby, født den 2.-10.-1937, datter af Hilda og
Theodor Sønderby. Parret har børnene: Peder, født den 18.-4.-1962 og Annette, født
den 24.-7.-1964. T.P. har arbejdet som elektriker. Han overtog gården den 1.-11.-1961
fra Peder Østerby.
Ejendomsskyld 650.000. Areal 12,5 ha. og der er forpagtet 12 ha.
Stuehuset er opført 1950, kostalden fra 1950 er ombygget til svinestald i 1970, lade
opført 1950, maskinhuse 1960 og 1975. Gården drives med en svineproduktion på 15
årssøer, der produceres ca. 150 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er
ærter og raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, varm lufts tørreri samt
halmfyr.

SKOVLYVEJ 2, "SKOVLYST",
ROM, 7620 LEMVIG, tlf. 97889167.
JENS RÅBJERG NIELSEN, land
mand, født den 1.-12.-1920, søn
af Mathilde og Alfred Råbjerg
Nielsen, gift d. 30.-7.-1951 med
Karen Agnethe Danielsen, født
den 10.-10.-1924, datter af Ag
nes og Ingvard Danielsen. Parret
har børnene: Bodil, født den 10.1.-1952 og Jørgen, født den 2.-
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2.-1953.
Jens Råbjerg Nielsen overtog gården den 20.-3.-1950 fra Jordlovsudvalget, den blev
dengang da udstykket fra Klosterhede.
Ejendomsskyld 650.000. Areal 13,2 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1951 og gennemrestaureret flere gange, kostalden fra 1951 er ud
videt med laden i 1960, laden er fra 1951 og maskinhuset fra 1962. På gården er der
1 traktor, 4 tårnsiloer og varm lufts tørreri.

SKOVLYVEJ 4, "MELDGAARD",
ROM, 7620 LEMVIG, tlf. 97889119.
SVEND AAGE OLESEN, land
mand, født den 30.-6.-1926, søn
af Johanne og Peder Olesen, gift
d. 26.-10.-1954 med Gudrun Mad
sen, født den 11.-7.-1926, datter
af Marie og Anders Madsen. Par
ret har børnene: Erling, født d.
29.- 9.-1956 og Holger, født den
22.- 7.-1958.
S.AA.O. har været på Hamme
rum Landbrugsskole. Han overtog
gården den 1.-4.-1954 da Jordlovsudvalget udstykkede den fra Klosterhede Skov
distrikt.
Ejendomsskyld 640.000. Areal 14,9 ha.
Stuehuset er opført 1954, kostalden fra 1954 er ombygget til svinestald i 1986, lade
opført 1954 og der er et maskinhus. Gården drives med en svineproduktion på 10 års
søer, der produceres ca. 150 slagtesvin årligt, desuden er der 25 slagtekalve af blan
det race. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der er 1 traktor, tårn
silo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
SKOVLYVEJ 5, "NØRGAARD",
ROM, 7620 LEMVIG, tlf. 97889114.
JØRN SØRENSEN, gårdejer,
født den 25.-2.-1937, søn af Em
my og Niels Sørensen, gift d.
8.-9.-1962 med Bente Toft An
dersen, træindustriarbejder, født
den 31.-8.- 1942, datter af Val
borg og Kristian Andersen. Par
ret har børnene: Niels, født den
19.-9.-1964 og Henrik, født den
26.-8.-1967.
J.S. har været på Hammerum Landbrugsskole, han er næstformand for Kongensgård
Landbrugsskole og formand for Menighedsrådet ved Rom Kirke. Han overtog gården
den 1.-8.-1962 fra Poul Feelborg. Gården blev udstykket fra Klosterhede Skovdistrikt i
1950.
Ejendomsskyld 840.000. Areal 15 ha.
Stuehuset er opført 1951 og gennemrestaureret flere gange, kostalden fra 1951 er om
bygget til svinestald i 1985, lade opført 1954, maskinhus 1976 og silohus 1982, der er
indendørs køresilo. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 600 stk. årligt, des
uden er der 20 slagtekalve af racen DRK. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter
og raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, markvandingsanlæg, tårnsilo og varm lufts
tørreri.
SKOVLYVEJ 6, "ELMEGAARD", ROM, 7620 LEMVIG, tlf. 97-889078.
EGON ANDREAS BERTHELSEN, gårdejer, født den 13.-6.-1925, søn af Katrine og An
ton Berthelsen, gift den 19.-11.-11954 med Ingeborg Mervelskemper, kontorassistent,
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Mette Marie og Franz Mervelskemper. Parret har børnene: El
se Marie, født den 20.-10.-1955,
Lone, født den 30.-7.-1958 og
Grethe, født den 28.-7.-1960.
Egon Andreas Berthelsen overtog
gården den 1.-4.-1954 fra Jord
lovsudvalget som udstykkede den
fra Klosterhede Skovdistrikt.
Ejendomsskyld 730.000. Areal
16,7 ha.
Stuehuset er opført 1954 og re
staureret og tilbygget 1970, kostalden fra 1954 er ombygget til svinestald 1977, lade
opført 1954 og maskinhus 1960. Gården drives med en svineproduktion på 20 årssøer,
der produceres ca. 400 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og
raps. Der er 2 traktorer, tårnsilo, varm lufts tørreri og halmfyr.
SKOVVANGVEJ 18, "SKOVVANG
5SS
GÅRD", NEES, 7570 VEMB, tlf.
97-884037.
EMANUEL FABRICIUS, gårdejer,
født den 22.-2.-1955, søn af Es
ther og Alfred Nielsen, gift den
29.-7.-1978 med Birgit Kortnum
Mogensen, ekspeditrice, født den
2.-5.-1958, datter af Kristine og
Ejgil Kortnum Mogensen. Parret
har børnene: David, født den 5.11.-1984, Simon, født den 25.11.-1986 og Katrine, født den
25.-4.-1989. E.F. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården i vin
teren 1976 fra Gotfred Kristensen, faderens gård på 32,8 ha. blev tilkøbt i 1977.
Ejendomsskyld 2.150.000. Areal 97,8 ha., heraf tilkøbt ialt 62,4 ha., der er 11 ha.
skov. Desuden er der forpagtet 11 ha.
Stuehuset er opført 1934 og delvis restaureret, kostalden fra 1934 er ombygget til so
stald i 1978, svinestald, lade, maskinhus og gylletank er opført 1979, fravænningsstald
1986 og orneafdeling 1988, der er staklade ved Nees by. Gården drives med en svine
produktion på 230 årssøer, der sælges ca. 4.700 smågrise årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøder er ærter, raps, boghvede, byg og hvede. Der er 4 traktorer, 1 direkte
såmaskine, staldvarmen bruges til opvarmning af stuehuset. På gården er 1 foderme
ster, 1 fast medhjælper og 2 skoledrenge til hjælp, desuden drives der lidt maskinsta
tion.

SKOVVANGVEJ 27, "SOFIELYST"
NEES, 7570 VEMB, tlf. 97-884114.
EJVIND LYKKE, gårdejer, født
den 18.-11.-1930, søn af Margre
the og Alfred Lykke, gift den 6.9.-1957 med Rigmor Halkjær
Toft, født den 30.-10.-1933, dat
ter af Maren og Theodor Toft.
Parret har børnene: Bente, født
den 14.- 6.-1959, Finn, født den
11.-6.- 1962 og Steen, født den
12.-3.- 1966.
E.L. har siden 1972 drevet maskinstation fra gården. Han overtog den den 1.-8.-1957
fra Gunnar Ørts.
Ejendomsskyld 740.000. Areal 26 ha., heraf tilkøbt 5 ha., der er 1 ha. mose. 5 ha. er

-247forpagtet.
Sofielysts stuehus er opført 1850 og gennemrestaureret, kostalden fra 1962 er ombyg
get til sostald i 1984, maskinhuset er fra 1974. Gården drives med en svineproduktion
på 20 årssøer, der produceres ca. 350 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsaf
grøder er ærter, raps og korn. Der er 2 traktorer og træfyr. Maskinstation bruges til
høst.
SKØDBÆKVEJ 7, "MOLKJÆR", FABJERG, 7620 LEMVIG.
TAGE RÆKBY, gårdejer, omtales under "St. Vestergaard", Fabjergvej 90.
T.R. overtog gården den 1.-7.-1985 fra Kristian Jensen.
Areal 23 ha., heraf tilkøbt 13 ha.
Stuehuset er opført 1910, kostald og lade er ligeledes fra 1910. Gården drives samemn
med Fabjergvej 90.

SMØRPØTVEJ 15, "SMØRPØTH",
BØVLING, 7650 BØVLINGBJERG,
tlf. 97-885510.
HANS CHRISTIAN JEPPESEN,
gårdejer, født den 4.-4.-1956, søn
af Marie og Jens Peder Martinus
Jeppesen, gift d. 1.-12.-1979 med
Birgit Fyhring, køkkenassistent,
født den 28.-2.-1957, datter af
Edel og Karl Emil Fyhring. Par
ret har børnene: Jens Peder, født
den 6.-8.-1983 og Karl Emil, født
den 23.-5.-1987.
H.C.J. har været ansat på forældrenes maskinstation i 18 år, heraf 5 år som driftsle
der. Han overtog gården den 15.-3.-1983 fra Erling Kristensen.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 49 ha., heraf 1 ha. skov. Desuden er der forpagtet 87
ha.
Stuehuset er opført 1912 og restaureret 1974, kostalden er renoveret i 1974, ny lade
opført 1986, desuden er der svinestald og hestestald. Gården drives udelukkende med
planteproduktion bestående af ærter, raps og korn. Der er 5 traktorer, 2 mejetærske
re, kornsilo, varm og kold lufts tørreri samt anparter i Bøvlingbjerg Vindmøllelaug.
SODBORGVEJ 6, "SIVEBORG",
ROM, 7620 LEMVIG, tlf. 97821698.
PEDER OVERBY LARSEN, gård
ejer, født den 6.-10.-1930, søn
af Kirstine og Peder Møller Lar
sen, gift den 16.-10.-1976 med
Irene Kirkeby, husmor, født den
7.-1.-1926, datter af Kirsten og
Janus Kirkeby Munksgaard.
P.O.L. overtog gården den l.-l.1953 fra sin far, nuværende ejer
er 3. generation på gården, som
har været i slægtens eje siden
1879.
Ejendomsskyld 600.000. Areal 12,2 ha.
Stuehuset er opført 1896 og restaureret senest i 1988, kostald, svinestald og lade er
opført 1961 og maskinhus 1979, der er udendørs køresilo. Gården drives med en kvæg
produktion på 12 årskøer og 16 ungdyr af racen SDM, desuden produceres 40 slagte
svin årligt. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og portionstørreri. Maskinstation bruges
til gødningsudkørsel.
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SOLHØJVEJ 6, "KIRKEGAARD",
RAMME, 7620 LEMVIG, tlf. 97889229.
ERNST HØJLAND NIELSEN,
gårdejer, født den 29.-5.-1925,
søn af Maren og Hans Nielsen,
gift den 22.-6.-1963 med Tove
Madsen, født den 21.-6.-1943,
datter af Katrine Madsen. Parret
har børnene: Bente, født den 6.12.-1963, Gitte, født den 9.-2.1973 og Lene, født den 29.-5.1974.
E.H.N. overtog gården den l.-l.1957 fra sine forældre, som købte den i 1908. Ejendomsskyld 2.300.000. Areal 44 ha.,
heraf tilkøbt 20 ha.
Stuehuset er opført omkring 1900 og gennemrestaureret, kostalden fra 1925 er om- og
tilbygget flere gange, løsdriftstald opført 1973, maskinhus 1960, silohus og løsdriftstald 1982, gylletank 1967 og der er indendørs køresiio. Gården drives med en kvægpro
duktion på 60 årskøer, 60 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM. Der er 2 traktorer,
markvandingsanlæg, anparter i Bonnet Vindmøllelaug og der anvendes staldvarme til
opvarmning af stuehuset. På gården er 1 fast medhjælper og 1 skoledreng til hjælp,
der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.

SOLHØJVEJ 25, "KATRINELUND"
LOMBORG, 7620 LEMVIG, tlf.
97-889288.
CHRISTEN KJÆRGAARD, gård
ejer, født den 5.-7.-1948, søn af
Sine og Kristian Kjærgaard, gift
den 29.-6.-1974 med Marie Brunsgaard, født den 5.-4.-1953, dat
ter af Kirsten og Peder Brunsgaard. Parret har børnene: Lin
da, født d. 5.-11.-1975 og Flem
ming, født den 23.-1.-1978.
C.K. overtog gården den 1.-7.1974 fra sine forældre, som købte den den 1.-12.-1936.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 30,9 ha.
Samtlige bygninger nedbrændte i 1955, genopført med stuehus i 1956, kostalden fra
1956 er restaureret 1987, ungdyrstalden er gennemrestaureret i 1978, lade opført
1956, maskinhus 1978 og gylletank 1988. Gården drives med en kvægproduktion på 36
årskøer, 40 ungdyr og 18 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 1 hest. Plantepro
duktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, markvandingsan
læg, plansilo, tårnsilo, varm lufts tørreri, varme genvindingsanlæg til opvarmning af
stuehuset og anparter i Ramme Vindmøllelaug. Maskinstation bruges til en del af mark
arbejdet.
SOLHØJVEJ 28, "SOLHØJ", RAMME, 7620 LEMVIG, tlf. 97-889241.
TROELS NIELSEN, gårdejer, født den 27.-4.-1943, søn af Esther og Tage Nielsen, gift
den 5.-6.-1976 med Maren Nielsen, født den 2.-1.-1954, datter af Karen og Aage Niel
sen. Parret har børnene: Jeppe, født den 19.-2.-1974, Sine, født den 5.-4.-1976 og Ida,
født den 4.-9.-1989.
T.N. har været på Riber Kærgård Landbrugsskole. Han købte første halvpart i 1978 og
sidste halvdel den 1.-1.-1984 fra sine forældre, som købte den i 1938.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 24 ha.
Stuehuset er opført 1958, kostald og rugerum er ombygget til beboelse i 1972, svinestalden er ombygget til værksted i 1972, hønsehuse opført 1969 og 1978, lade 1981 og
ombygget til maskinhus. Gården drives med en ægproduktion på 28.000 æglæggende
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mejetærsker og staldvarmen bruges til opvarmning af stuehuset, desuden er der anpar
ter i Ramme Vindmøllelaug. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

SOLHØJVEJ 30, "GLIPHEDE", RAMME, 7620 LEMVIG, tlf. 97-889217.
JENS BEK OVESEN, gårdejer, født den 10.-12.-1902, søn af Johanne og Anton Ovesen.
J.B.O. har været på Ladelund Landbrugsskole og har været regnskabsfører for Ramme
og Omegns Gødningsforening. Han overtog gården den 1.-9.-1941 fra sine forældre,
som købte den i 1897, dengang var jorden hede, som de opdyrkede.
Ejendomsskyld 670.000. Areal 17,4 ha., heraf tilkøbt 0,5 ha. eng.
Stuehuset er opført 1900, restaureret og tilbygget flere gange, kostalden fra 1900 er
udvidet senest i 1952, lade opført 1900, maskinhus 1949 og roehus 1952. Gården drives
udelukkende med planteproduktion bestående af korn og græs til pillefabrik. Der er 1
traktor, tårnsilo, plantørreri samt anparter i Sdr. Ramme Vindmøllelaug.
SOLHØJVEJ 34, "MOSEGAARD",
RAMME, 7620 LEMVIG, tlf. 97889339.
HENNING KRARUP ANDERSEN,
gårdejer, født den 25.-6.-1950,
søn af Maja og Laust Andersen,
gift den 15.-7.-1972 med Lillian
Hedegaard Larsen, sygehjælper,
født den 30.-8.-1949, datter af
Signe og Niels Christian Larsen.
Parret har børnene: Anita, født
den 28.-2.-1974, Brian, født den
2.-8.-1975 og Majbritt, født den 28.-6.-1976.
H.K.A. har været på Hammerum Landbrugsskole, Han overtog gården den 1.-5.-1972
fra Knud Kristensen.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 23,2 ha.
Stuehuset er opført 1910 og restaureret flere gange, kostald opført 1970, svinestalden
fra 1910 er ombygget til kreaturer i 1975, lade opført 1910, maskinhus 1975 og der er
roehus i den gamle lade. Gården drives med en kvægproduktion på 25 årskøer, 25 ung
dyr og 14 slagtekalve af racen SDM. Der er 2 traktorer, markvandingsanlæg, nødgene
rator og anparter i Ramme Vindmøllelaug.

SOLHØJVEJ 35, "BÆKDAHL",
RAMME, 7620 LEMVIG, tlf. 97889233.
JØRGEN HENRIKSEN, gårdejer,
født den 10.-4.-1928, søn af Ma
rie og Niels Chr. Henriksen.
Moderen Marie Henriksen er
født i 1894, men trods den høje
alder holder hun stadig hus og
have.
J.H. har været på Ladelund Land
brugsskole. Han overtog gården
den 30.-12.-1958 fra sine foræl
dre, som købte den i 1919.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 32,3 ha., heraf 1 ha. eng ved Thorsminde.
Samtlige huse nedbrændte i 1924 og blev genopført med stuehus, kostald, lade og svinestald, og lade 1981. Gården drives med en svineproduktion på 12 årssøer, der produ
ceres ca. 150 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og korn. Der
er 1 traktor, 1 mejetærsker, 1 et-korns såmaskine, tårnsilo og varm lufts tørreri.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
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tlf. 97-889127.
NIELS CHRISTIAN SVÆRKE,
gårdejer, født den 18.-12.-1938,
søn af 3enny og Anders Sværke,
gift den 10.-9.-1966 med Anne
Lise Overby, ekspeditrice, født
den 7.-6.-1947, datter af Krista
og Aksel Overby. Parret har bør
nene: Henriette, født den 20.-8.1969, Uffe, født den 5.-5.-1971,
Kirsten, født den 6.-4.-1977 og
tvillingerne Anders og Aksel,
født den 25.-3.-1979.
N.C.S. har været på Lægård Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for Lemvigegnens
Landboforening og medlem af kredsledelsen af D.L.G. Nordvest. Han overtog gården
den 16.-8.-1966 fra Vita Mogensen.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 47,7 ha., heraf 6 ha. plantage.
Stuehuset er opført 1923 og gennemrestaureret flere gange, kostalden er ombygget til
sostald og løbeafdeling i 1986, farestald, goldsostald og svinestald fra 1963 er ombyg
get i 1986, slagtesvinestalden fra 1974 er renoveret i 1986, lade opført 1975, maskin
hus 1983 og gylletank 1986. Gården drives med en svineproduktion på 80 årssøer, der
produceres ca. 1.700 slagtesvin årligt, desuden er der 11 får. Planteproduktionens
salgsafgrøder er ærter og raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, markvandingsanlæg,
tårnsilo, varm lufts tørreri, varme genvindingsanlæg til opvarmning af stuehuset og
anparter i Sdr. Ramme Vindmøllelaug. Maskinstation bruges til en del af markarbej
det.
STAMPH03VE3 6, "ØSTERLUND"
FERRING, 7620 LEMVIG, tlf.
97-895155.
BØRGE NIELSEN, gårdejer, født
d. 5.-10.-1929, søn af Rigmor og
Thomas Nielsen, gift den 11.-5.1957 med Sigrid Olga Nørgaard,
husmor, født den 19.-7.-1933,
datter af Karen og Kristian Nør
gaard. Parret har børnene: Thor
kild, født den 10.-8.-1962, Karin,
født den 25.-10.-1965 og Anny,
født den 8.-2.-1970.
B.N. har været på Danebod Højskole med landbrugsfag. Han overtog gården den 1.5.-1958 fra Søren Andersen.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 27,9 ha., heraf tilkøbt 13 ha., der er 2 ha. eng og
mose.
Stuehuset er opført 1848 og restaureret 1975, kostalde er opført 1935 og 1975, svine
stald og lade 1900 og maskinhus 1972. Gården drives med en kvægproduktion på 25
årskøer og 55 ungdyr af racen SDM, desuden er der 3 årssøer og der produceres ca. 70
slagtesvin årligt. Der er 2 traktorer, maskinstation bruges til høst.

STAMPH03VE3 24, "STAMPH03" DYBE, 7620 LEMVIG, tlf. 97- 895137.
30RGEN CHRISTENSEN, gårdejer, født den 22.-8.-1953, søn af Edel og Mads Christen
sen, gift den 28.-7.-1979 med Dorthe Strøm Madsen, kontorassistent, født den 4.-8.1956, datter af Marie og Erling Strøm Madsen. Parret har børnene: Mads, født den
3.-12.-1980 og Søren, født den 10.-6.-1984.
3.C. har været på Lægård Landbrugsskole, han er medlem af kvægbrugsudvalget ved
Lemvigegnens Landboforening. Han overtog gården den 1.-7.-1982 fra sin mor, nuvæ
rende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1920.
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Stamphøjs ejendomsskyld er på
2.400.000. Areal 70 ha., heraf til
købt ialt 24 ha., der er 20 ha.
vedvarende græs.
Stuehuset er opført 1896 og re
staureret senest i 1989, kostalde
opført 1920, 1973 og 1982, lade i
1920, maskinhus og foderhus i
1979, der er undendørs køresilo.
Gården drives med en kvægpro
duktion på 50 årskøer og 75 ung
dyr af racen SDM. Planteproduk
tionens salgsafgrøde er korn. Der
er 3 traktorer og anparter i Lemvigegnens Vindmøllelaug. På gården er 1 fast medhjæl
per og der bruges maskinstation til høst. På gårdens arealer er der opstillet 2 vind
møller fra Lemvigegnens Vindmøllelaug.
STAMPHØJVEJ 27, "STORE
KASTBJERG", DYBE, 7620 LEM
VIG, tlf. 97-895014.
NIELS PEDER POULSGAARD,
gårdejer, født den 15.-6.-1934,
søn af Jenny og Poul Poulsgaard,
gift den 22.-5.-1962 med Anne
Wang Hansen, husmor, født den
16.-8.-1940, datter af Johanne
og Charles Hansen. Parret har
børnene: Jørgen, født den 26.1.-1964, Dorthe, født den 4.-6.1966 og Birgitte, født d. 19.-3.1971. N.P.P. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-4.-1962
fra sin far, som købte den i 1924.
Ejendomsskyld 2.550.000. Areal 54 ha., heraf tilkøbt 4 ha.
Stuehuset er opført 1907 og restaureret senest i 1989, svinestalde er opført 1907,
1968 og 1973, lader 1907 og 1973, maskinhus 1975 og gylletank 1987. Gården drives
med en slagtesvineproduktion på 2.000 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder
er raps, ærter og korn. Der er 3 traktorer, gastæt kornsilo, 1 mejetærsker, halmfyr,
blande anlæg, vådfodringsanlæg og anparter i Sdr. Ramme Vindmøllelaug.

STAMPHØJVEJ 32, "BROMSGAARD", DYBE, 7620 LEMVIG, tlf. 97-895002.
JØRN SANDAGER, gårdejer, født den 8.-11.-1947, søn af Anne Marie og Christian
Sandager, gift den 7.-11.-1987 med Iben Kirk, husmor og pædagog, født den 30.-3.1957, datter af Inger og Johannes Kirk. Parret har børnene: Rasmus, født den 14.5.-1983, Sofie, født den 26.-6.-1984 og Josefine, født den 17.-5.-1988.
J.S. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog første halvpart af gården
den 1.-7.-1973 og anden del den 1.-1.-1983 fra sin far, som købte den i 1971.
Ejendomsskyld 2.600.000. Areal 60,4 ha. og der er forpagtet 5,5 ha.
Stuehuset er opført 1911 og restaureret 1989, kostald opført 1900 og en ny i 1976,
hvor der også blev bygget maskinhus og gylletank, laden er fra 1875. Gården drives
med en kvægproduktion på 50 årskøer og 75 ungdyr af racen SDM. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er ærter og korn. Der er 2 traktorer, kornsilo, portionstørreri og
anparter i Bonnet Vindmøllelaug. På gården er 1 fast medhjælper og der bruges ma
skinstation til høst.
STAMPHØJVEJ 35, "HELLIG KILDEGAARD", DYBE, 7620 LEMVIG, tlf. 97-895032.
MOGENS ØSTERGAARD, gårdejer, født den 12.-11.-1941, søn af Benedikte og Svend
Aage Østergaard, gift den 13.-11.-1976 med Else Gottfredsen, tandlæge, født den 23.2.-1952, datter af Helga og Svend Aage Gottfredsen. Parret har børnene: Benedikte,
født den 14.-1.-1979 og Margrethe, født den 22.-10.-1981.

Mogens Østergaard er uddannet
revisor, han driver selvstændig
virksomhed i København. Han overtog gården den 1.-11.-1978
fra dens Aage (Kirkegaard) Jen
sen.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal
32,5 ha. Jorden er bortforpagtet.
Alle bygningerne er genopført ef
ter en brand i 1927, der er stue
hus, kostald, svinestald og lade.
Gården drives udelukkende med
planteproduktion bestående af ærter, raps og korn.

STAMPHØJVEJ 36, "MØGELGAARD", DYBE, 7620 LEMVIG,
tlf. 97-895193.
FINN JACOBSEN KROGH, gård
ejer, født den 5.-2.-1939, søn af
Ingrid og Holger Krogh, gift den
26.-10.-1963 med Anni Jensen,
husmor, født den 30.-3.-1943,
datter af Norma og Findanus
Jensen. Parret har børnene: Anette, født den 8.-3.-1966, Hen
rik, født den 16.-10.-1967 og Ka
rina, født den 8.-3.-1974.
F.J.K. har været på Kalø Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-3.-1973 fra Aage
Nielsen.
Ejendomsskyld 3.000.000. Areal 45 ha. og der er forpagtet 30 ha.
Stuehuset er opført 1900 og restaureret senest i 1985, svinestalde opført 1870, 1962
og 1983, lade 1962, maskinhus 1978 og gylletanke 1983 og 1986. Der har været brand
på gården både i 1962 og 1983. Gården drives med en svineproduktion på 250 årssøer,
der sælges ca. 2.600 smågrise og 2.700 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsaf
grøder er raps, ærter, rajgræs, hvede og byg. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, gas
tæt kornsilo, halmfyr, blandeanlæg samt fodringsanlæg i samtlige stalde. På gården er
1 fast fodermester.
STIGÅRDVEJ 4, "ST. STIGAARD", HOUE, 7620 LEMVIG, tlf. 97-836002.
AXEL MOLLERUP, gårdejer, født den 11.-8.-1933, søn af Marie og Christian Molle
rup, gift den 18.-10.-1964 med Else Vium, hjemmesygeplejerske, født den 20.-4.-1940,
datter af Martha og Laurits Vium. Parret har børnene: Lars, født den 3.-5.-1966, Ole,
født den 17.-7.-1967 og Kirsten, født den 16.-3.-1972.
A.M. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården den 28.-12.-1964 fra sin
mor, forældrene købte den i 1925.
Ejendomsskyld 2.300.000. Areal 55 ha.
Stuehuset er opført 1863 og restaureret 1976, svinestalde opført 1862, 1952 og 1966,
lade og maskinhus 1973 samt gylletank 1983. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 2.500 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og rajgræs.
Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, portionstørreri, gastæt kornsilo, blandeanlæg og
vådfodringanlæg. Maskinstation bruges til gødningsudkørsel og skårlægning.
STIGÅRDVEJ 12, "ØSTER HOUEVINKEL", HOUE, 7620 LEMVIG, tlf. 97-836217.
NIELS LAURIDS AGGER, gårdejer, født den 28.-7.-1952, søn af Karen og Peter Ag
ger, gift den 2.-4.-1988 med Birthe Mathiasen, teknisk assistent, født den 12.-8.-1962,
datter af Elly og Harald Marhiasen. Parret har sønnen Peter,: født den 31.-12.-1987.
N.L.A. er uddannet indenfor grovvarer, han er afdelingsleder ved> D.L.G. og *han har
væet på Borris og Bygholm landbrugsskoler. Han overtog gården den 1.-5.-1986 fra. sin
far, nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden
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1925.
Øster Houevinkels ejendomsskyld er 1.050.000. Areal 30 ha., der er forpagtet 8 ha.
Stuehuset er opført 1907, kostald 1942, svinestald og lade 1900 og maskinhus 1976.
Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af raps, ærter, rajgræs og
korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plantørreri, plansilo og anparter i et vindmøllelaug.

STIGÅRDVEJ 16, "SØGAARD", HOUE, 7620 LEMVIG, tlf. 97-836226.
CHRISTIAN BIRCH, gårdejer, født den 27.-2.-1921, søn af Klara og Hans Birch, gift
den 24.-5.-1952 med Anine Kristine Nielsen, husmor, født den 1.-2.-1931, datter af
Ane og Peder Christian Nielsen. Parret har børnene: Erik, født den 24.-2.-1953, Steen,
født den 28.-5.-1954, Anne-Lise, født den 29.-11.-1956, Ove, født den 10.-2.-1960,
Knud Erling, født den 11.-5.-1965 og Henning, født den 1.-3.-1968.
C.B. overtog gården i 1950 fra sin far, som købte den i 1910.
Areal 26 ha., heraf tilkøbt 1 ha.
Stuehuset er opført 1980, kostald 1960, svinestald 1970, lade 1929 og maskinhus 1977.
Gården drives med en svineproduktion på 9 årssøer, der produceres ca. 200 stk. slag
tesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og korn. Der er 2 traktorer, 1
vandingsmaskine og portionstørreri. Maskinstation bruges til høst.
STIGÅRDVEJ 23, "REFSKOLE",
HOUE, 7620 LEMVIG, tlf. 97836690.
CARL ERIK LIND KRARUP,
gårdejer, født den 14.-11.-1958,
søn af Erna og Poul Lind Krarup.
C.E.L.K. er uddannet falckredder
og er ansat ved Falck i Lemvig.
Han overtog gården den 1.-7.1985 fra sin far, nuværende ejer
er 4. generation på gården.
Ejendomsskyld 670.000. Areal 8
ha., der er frasolgt 12 ha.
Stuehuset er opført 1913 og restaureret senest i 1988, kostald opført 1958, svinestald
og lade 1963 og maskinhus 1968. Gården drives udelukkende med planteproduktion be
stående af raps, ærter og korn. Der er 1 traktor, maskinstation bruges til høst.

STIGÅRDVEJ 25, "NØRRE HOU-VINKEL, HOUE, 7620 LEMVIG, tlf. 97-836205.
NIELS PEDER HYLDGAARD, gårdejer, født den 7.-11.-1957, søn af Kirstine og Svend
Hyldgaard, gift den 27.-7.-1985 med Elise Sandgaard Hauge, hjemmesygeplejerske,
født den 29.-4.-1957, datter af Jenny og Niels Hauge. Parret har børnene: tvillingerne
Svend og Anders, født den 31.-10.-1986 og Camilla, født den 9.-6.-1989.
N.P.H. har været på Lægård og Hammerum landbrugsskoler. Han overtog gården den
1.-3.-1981 fra sin mor.
Areal 25 ha., heraf tilkøbt 5,7 ha. Desuden er der forpagtet 78 ha.
Stuehuset er opført 1913 og restaureret senest i 1989, kostald, svinestald og lade op
ført 1922 og maskinhus 1955. Gården drives udelukkende med planteproduktion beståen
de af raps, ærter, læggekartofler, rajgræs, byg, hvede og vinterraps. Der er 4 trakto
rer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, 1 rundballepresser, 1 slamsuger, 1 rotorharvesåmaskine, 2 stk. plantørreringsanlæg og 5 kornsiloer.
N.P.H. driver en del maskinstation, hvor der er 4 deltids ansatte og der bruges maskin
station til skårlægning og kartoffeloptagning.
STOKHOLMVEJ 1, "LUNDGAARD", VANDBORG, 7620 LEMVIG, tlf. 97-8363,18.
MADS KVIST PEDERSEN, gårdejer, født den 12.-6.-1948, søn af Katrine og Laurids
Kvist Pedersen, gift den 20.-5.-1972 med Inger Troelsen, børnehavepædagog, født den
22.-1.-1950, datter af Anna og Harry Troelsen. Parret har børnene: Jesper, født den
15.-9.-1974, Karina, født den 18.-9.-1976 og Mariane, født den 2.-8.-1981.
M.K.P. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-7.-1974 fra
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neration på gården, som har væ
ret i slægtens eje siden 1909.
Lundgaards ejendomsskyld er på
1.500.000. Areal 21 ha. og der er
forpagtet 15,5 ha.
Stuehuset er opført 1909 og re
staureret senest i 1989, kostalde
er opført 1937 og 1956, svine
stald og lade 1937, foderhus 1979
og maskinhus 1981. Gården dri
ves med en minkbestand på 110
minktæver. Planteproduktionens
salgsafgrøder er raps, hvede og
byg. Der er 2 traktorer og plantørreri. Maskinstation bruges til høst.

STOKHOLMVEJ 5, ""KVISGAARDHUS", VANDBORG, 7620 LEMVIG,
INGOLF LISBY JENSEN, gårdejer, omtales under "Mosgaard", Brændgårdvej 15, 7620
Lemvig.
I.L.J. overtog gården den l.-l 1.-1980 fra Karla Andersen.
Ejendomsskyld 290.000. Areal 4,8 ha.
Alle bygningerne, bestående af stuehus, kostald og lade, er opført i 1934. Gården dri
ves sammen med "Mosgaard".
STOKHOLMVEJ 7, "SKIDENGAARD", VANDBORG, 7620
LEMVIG, tlf. 97-836316.
HARALD SKOV BERTELSEN,
gårdejer, født den 15.-8.-1927,
søn af Anna og Erik Skov Bertel
sen.
H.S.B. har været på Haslev Land
brugsskole. Han overtog gården
den 1.-10.-1957 fra sin far, som
købte den i 1912.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal
31,8 ha.
Stuehuset er opført 1905 og restaureret 1978, kostald opført 1960, hestestald 1980,
svinestalde 1927 og 1954, lade 1895, gylletank 1974 og maskinhus 1978. Gården drives
som alsidigt landbrug med en slagtesvineproduktion på 140 stk. årligt, desuden er der
6 ammekøer og 8 ungdyr af racen Limousine. Der er 3 avlshopper + opdræt af racen
Dansk Varmblod. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og korn. Der er 2
traktorer og gastæt kornsilo. Maskinstation bruges til høst.

STOKHOLMVEJ 12, "VESTER KVISTGAARD", VANDBORG, 7620 LEMVIG, tlf. 97836321.
OLE AMSTRUP, gårdejer, født den 20.-5.-1936, søn af Elly og Axel Amstrup, gift den
4.-5.-1962 med Edith Jensen, sygeplejerske, født den 31.-12.-1936, datter af Maren og
Viggo Jensen. Parret har børnene: Peter, født den 13.-12.-1967 og Søren, født den 3.9.-1971.
O.A. har været på Asmildkloster Landbrugsskole, han har været i bestyrelsen for Lemvigegnens Kvægavlsforening samt i bestyrelsen for Lemvigegnens Landboforening. Han
overtog gården den 1.-1.-1962 fra Niels Mikkelsen.
Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 33 ha., heraf tilkøbt 13 ha., der er 1 ha. eng.
Stuehuset er opført 1790 og restaureret 1963, kostalde opført 1952, 1960 og 1977, la
de og maskinhus 1977. Gården drives med en kvægproduktion på 32 årskøer og 70 ung
dyr af racen SDM, desuden er der 2 ammekøer og 2 ungdyr af racen Limousien. Der
er 2 traktorer og gastæt kornsilo. Maskinstation bruges til høst.
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STORE BONNETVEJ 24, "STORE
BONNET", BONNET, 7620 LEM
VIG, tlf. 97-889409.
MARINUS LUND, gårdejer, født
den 6.-7.-1941, søn af Marie og
Peder Lund, gift den 1.-2.-1964
med Bente Lange Holtzendorf,
husmor, født den 25.-6.-1941, dat
ter af Karen og Otto Holzendorf.
Parret har børnene: Karen Marie,
født den 8.-3.-1965 og Peder, født
den 19.-9.-1969.
M.L. har været på Lægård Landbrugsskole, han er i repræsentantskabet for MD og i bestyrelsen for Lemvig Samlestald. Han overtog gården den 23.-12.-1963 fra Jens Peder Bonnet.
Ejendomsskyld 3.200.000. Areal 108 ha., heraf tilkøbt 73 ha.
Stuehuset er opført 1964, kvægstalde 1939, 1972 og 1977, svinestald og lade 1977, ma
skinhus 1974, foderhus 1982 og gylletank 1984, der er 2 indendørs køresiloer. Gården
drives med en kvægproduktion på 50 årskøer og 50 ungdyr af racen SDM, desuden er
der en slagtesvineproduktion på 1.900 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er
raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, gastæt kornsilo, blandeanlæg og våd
fodringsanlæg. På gården er 1 fast medhjælper og der bruges maskinstation til finsnitning.

SURKÆRVEJ 10, "LILLE SUR
KÆR", GUDUM, 7600 STRUER,
tlf. 97-863193.
BENGT JAKOBSEN, gårdejer,
født den 12.-11.-1937, søn af
Gertrud og Holger Jakobsen, gift
d. 17.-4.-1965 med Edith Elisa
beth Andersen, sygeplejerske,
født den 21.-4.-1942, datter af
Elna og Hartvig Andersen. Par
ret har børnene: Thorben, født
den 1.-2.- 1962, Birgit, født den
1.-2.-1969, Carsten, født den
24.-8.-1971 og Ivan, født den 4.-1.-1976. B.J. har været på Lægård Landbrugsskole.
Han overtog gården den 1.-5.-1965 fra sin far, nuværende ejer er 4. generation på
gården, som har været i slægtens eje siden 1866.
Ejendomsskyld 1.650.000. Areal 60,5 ha., heraf tilkøbt ialt 40,5 ha., der er 1,5 ha.
skov og 0,5 ha. eng.
Stuehuset er opført 1900 og restaureret senest i 1976, kostald og lade opført 1909,
maskinhuse 1954 og 1979. Gården drives med en kvægproduktion på 14 årskøer og 22
ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter, byg og hvede.
Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker og gennemløbstørreri. Maskinstation bruges til lidt
af markarbejdet.
SVENDSGÅRDVEJ 7, "SVENDSGAARD", FABJERG, 7620 LEMVIG, tlf. 97-893004.
JØRGEN BJØRNDAHL GRAVERSEN, gårdejer, født den 31.-12.- 1928, søn af Johanne
og August Graversen, gift den 16.-11.-1957 med Ingrid Helene Torp, husmor, født den
6.-5.-1936, datter af Martha og Kristian Torp. Parret har børnene: Helle, født den
23.-6.- 1959 og Bent, født den 18.-7.- 1963.
J.B.G. har været på Lægård Landbrugsskole, har været i bestyrelsen for mejeriet,
landboforening, slagteri samt i Ringkøbing Amts Kvægavlerforening. Han overtog går
den den 1.11.-1965 fra Mads Svendsgaard.
Ejendomsskyld 4.500.000. Areal 62 ha., heraf tilkøbt 2 ha. Der er forpagtet 30 ha.
Stuehuset er opført 1973, kostald 1960, ny løsdriftstald 1988 dertil en malkestald,
svinestald opført 1970, lade 1969, maskinhus 1972, foderhuse 1974 og 1988, gylletank
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1967, 1983 og 1987, der er 7 in
dendørs køresiloer. Svendsgård dri
ves med en kvægproduktion på
110 årskøer og 200 ungdyr af ra
cen SDM, desuden er der en slagtesvineproduktion på 3.000 stk. år
ligt. Planteproduktionens salgsaf
grøder er ærter og raps. Der er 3
traktorer, 1 mejetærsker, 1 van
dingsmaskine, 1 roeoptager, gas
tæt kornsilo samt anparter i Fa
bjerg Vindmøllelaug. På gården er
1 fast medhjælper og 1 fodermester. Sønnen Bent Bjørndahl Graversen er medejer af gården fra den 1.-1.-1989, han
bor på "Kjærgaard", Nyborgvej 8, Lemvig.
SVENDSGÄRDVEJ 10, "SØNDER
LYNGHOLM", FABJERG, 7620
LEMVIG, tlf. 97-893196.
LEIF ULNITS KUBSTRUP, gård
ejer, født den 8.-9.-1954, søn af
Inga og Erhard Kubstrup, gift
den 2.-8.-1986 med Lene Berg
gren, kommis, født den 19.-3.1959, datter af Hilda og Henry
Berggren. Parret har sønnen Ivan, født den 2.-9.-1987.
L.U.K. er uddannet automekani
ker, han er ansat ved Ringkøbing Amts Vejvæsen. Han overtog gården den 20.-8.-1985
fra sin far, nuværende ejer er 4. generation på gården, som har været i slægtens eje
siden 1875.
Ejendomsskyld 800.000. Areal 20,8 ha.
Stuehuset er opført 1884 og restaureret senest 1970, kostald opført 1928, svinestald
1936, lader 1928 og 1936 samt maskinhus 1976. Gården drives udelukkende med plan
teproduktion bestående af vinterhvede, byg og ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetær
sker, gennemløbstørreri, halmfyr og anparter i Fabjerg Vindmøllelaug.

SÆKKEHUSVEJ 2, "SÆKKEHUS",
MØBORG, 7660 BÆKMARKSBRO,
tlf. 97-881480.
ARNE MEHL DAMGAARD, skovlø
ber, født den 5.-7.-1949, søn af
Lilly og Helge Mehl Damgaard,
gift den 11.-5.-1974 med Annelise
Hyldal Jensen, født den 30.-3.1956, datter af Else og Henry Hyl
dal Jensen. Parret har børnene:
Brian, født den 16.-12.-1976 og
tvillingerne Bjørn og Rene, født
den 23.-5.-1981.
A.M.D. er udlært mekaniker. Han overtog forpagtningen den 16.-11.-1971 fra Stats
skovvæsenet.
Areal 10,5 ha. og der er forpagtet ca. 6 ha.
Stuehuset er opført 1890 og gennemrestaureret 1983, kostald opført 1890 og restaure
ret 1983, lade og maskinhus opført 1983. Gården drives med en ammekobesætning på
19 ammekøer, 5 ungdyr, 19 slagtekaive og 1 tyr af racen Belgisk Blåhvid. Plantepro
duktionens salgsafgrøde er korn. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker og træfyr.
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SØGAARD", TØRRING, 7620 LEM
VIG, tlf. 97-822339.
KRISTIAN SNEJBJERG, gårdejer,
født den 13.-7.-1948, søn af Mar
grethe og Harald Snejbjerg, gift
den 13.-6.-1981 med Anne Berit
Skytte , husmor, født den 10.-11.1959, datter af Edith og Kristian
Skytte. Parret har børnene: Micha
el, født den 5.-5.-1982 og Jakob,
født den 19.-2.-1985.
K.S. har arbejdet med olieboring
over det meste af verden. Han overtog gården den 17.-1.-1983 fra Arne Holm.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 45,7 ha., heraf 9 ha. skov og 10 ha. eng. Der er forpagtet 25 ha.
Stuehuset er opført 1916 og restaureret 1972/73, alle avlsbygningerne brændte i 1970
og blev genopført 1972-1974. Gården drives udelukkende med planteproduktion beståen
de af raps, ærter, rajgræs, hvede, byg og havre. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker, plan
tørreri, halmfyr og anpart i Tørring Vindmøllelaug.

SØHUSVEJ 11, "ØSTER AABERG"
MØBORG, 7660 BÆKMARKS
BRO, tlf. 97-881159.
SVEND AAGE MØRCH, gårdejer,
født den 29.-9.-1929, søn af An
ne og Johannes Mørch, gift den
29.-9.-1957 med Lilly Irene Poul
sen, født den 10.-5.-1937, datter
af Ane Marie og Peder Poulsen.
Parret har børnene: Ellen Solve
ig, født den 30.-7.-1958, Ingolf,
født den 7.-1.-1960, Herluf, født
den 17.-7.-1962, Jørgen, født
den 14.-9.-1965 og Bruno, født den 21.-7.-1969.
S.AA.M. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 10.-9.-1957
fra Andreas Andersen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 36 ha., heraf tilkøbt 15 ha., der er 3 ha. eng, skov og
mose.
Stuehuset er opført 1916 og gennemrestaureret, kostald opført 1961, svinestald 1973,
garage 1965, maskinhus 1978, roehus 1974 og gastæt silo 1983. Gården drives som al
sidigt landbrug med en kvægproduktion på 17 årskøer og 20 ungdyr af racen Jersey.
Svineproduktionen er på 17 årssøer, der produceres ca. 350 slagtesvin årligt. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der er 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg og
fasbrændselsfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
SØHUSVEJ 38, "NØRAGER", MØ
BORG, 7660 BÆKMARKSBRO,
tlf. 97-881259.
NIELS ZILSTORFF DALGAARD,
landmand, født den 7.-6.-1946,
søn af Klara og Niels Christian
Dalgaard, bor sammen med Anna
Nørgaard Pedersen, teknisk assi
stent, født den 9.-6.-1954, datter
af Kirsten og Johannes Pedersen.
Parret har sønnen Ole, født den
25.-7.1981.
N.Z.D. er ansat på Vemb Træ-
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sin mor, nuværende ejer er 3. generation på gården, som kom i slægtens eje i 1913.
Ejendomsskyld 520.000. Areal 29 ha., heraf tilkøbt 0,7 ha. eng, der er 3 ha. skov og
2,5 ha. mose.
Stuehuset er opført 1913 og restaureret flere gange, kostalden fra 1914 er ombygget
til værksted i 1983, lade opført 1914, maskinhus og garage 1935. Gården drives ude
lukkende med planteproduktion bestående af korn. Der er 2 traktorer og halmfyr.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

SØHUSVEJ 42, "SØHUS", MØBORG, 7660 BÆKMARKSBRO, tlf. 97-881256.
DAM HESSELAA NIELSEN, gårdejer, født den 24.-12.-1929, søn af Kirstine og Peder
Hesselaa Nielsen, gift den 20.-4.-1960 med Maren Gunhild Nielsen, sygeplejerske, født
den 4.-9.-1936, datter af Catrine og Johannes Nielsen. Parret har børnene: Peder, født
den 27.-5.-1961, Henrik, født den 12.-5.-1963, Kirsten, født den 17.-3.-1966 og Karen,
født den 31.-7.-1972.
D.H.N. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården den 10.-11.-1959 fra
Peder Toft Nielsen.
Ejendomsskyld 700.000. Areal 23,5 ha., heraf 3 ha. skov og 2 ha. eng.
Stuehuset er opført 1917 og gennemrestaureret senest i 1979, kostalden fra 1917 er
ombygget i 1978, lade opført 1917, maskinhus og foderhus 1979, desuden er der hønse
hus og garage. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn.
Der er 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg, plansilo, varm lufts tørreri og anparter i
Hovsøre Vindmøllelaug. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

SØHUSVEJ 47, "ØSTER ULFSUNDBY", NEES, 7660 BÆKMARKS
BRO, tlf. 97-884181.
MADS CHRISTENSEN, gårdejer,
født den 12.-3.-1946, søn af Helga
og Magnus Christensen, gift den
12.-3.-1971 med Bente Hangaard
Andersen, sygehjælper, født den
13.-7.-1947, datter af Dagny og
Otto Andersen. Parret har børne
ne: Kim, født den 27.-12.-1973 og
Lars, født den 10.-3.-1982.
M.C. er uddannet laborant, han
er i bestyrelsen for mejeriselskabet Arinco i Videbæk. Han overtog gården den 1.3.-1978 fra Gunnar Vendelbo. Ejendomsskyld 940.000. Areal 26,4 ha., heraf 4 ha. eng.
Desuden er der forpagtet 26 ha.
Stuehuset er opført 1914 og restaureret 1989, kostalden fra 1914 er tilbygget flere
gange, lade opført 1974 og maskinhus 1976. Gården drives med en kvægproduktion på
45 årskøer og 45 ungdyr, besætningen er dels en blandet race og dels SDM og Jersey.
Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og korn. Der er 2 traktorer, 1
mejetærsker og markvandingsanlæg. På gården er 1 fast medhjælper og der bruges
maskinstation til en del af markarbejdet. Gården drives sammen med Koldsøvej 10.
SØHUSVEJ 50, "VESTER ØRN
SKOV", NEES, 7660 BÆKMARKS
BRO, tlf. 97-884201.
BØRGE OVERGAARD NIELSEN,
gårdejer, født den 2.-2.-1943,
søn af Agnes og Bernhard Niel
sen, gift den 12.-9.-1970 med
Anna Viborg, født den 21.-3.1948, datter af Ingrid og Svend
Viborg.
B.O.N. er ansat på Lemvig An
delsslagteri. Han overtog gården
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den 1.-10.-1978 fra sin far, som købte den i 1947.
Ejendomsskyld 400.000. Areal 14,5 ha., heraf tilkøbt 1 ha. mose, der er 1,5 ha.
plantage og 1 ha. eng.
Stuehuset er opført 1929 og gennemrestaureret 1983, avlsbygningerne består af ko
stald, lade, hestestald og maskinhus. Gårdens besætning er på 40 høns og 35 fasaner.
Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 1 traktor, maskinstation bruges til
en del af markarbejdet.
SØN DERBYVEJ 25, "KVISTGAARD",
HYGUM, 7620 LEMVIG, tlf. 97836132.
NIELS NØRBYE, gårdejer, født
den 3.-4.-1947, søn af Katrine og
Harry Nørbye, gift den 11.-9.-1971
med Ruth Christistoffersen, husmor,
født den 7.-7.-1950, datter af In
geborg og Peter Christoffersen.
Parret har børnene: Jan, født den
21.2.-1972, Peer, født den 6.-3.-1975
og Lone, født den 28.-6.-1980.
N.N. har været på Hammerum
Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-8.-1972 fra sin far, nuværende ejer er 3.
generation på gården, som kom i slægtens eje i 1904.
Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 28,5 ha., der er forpagtet 8 ha.
Stuehuset er opført 1904, kvægstalde 1904 og 1978, lade 1978 og maskinhus 1974, der
er indendørs og udendørs køresiloer. Gården drives med en kvægproduktion på 30 års
køer og 55 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter.
Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, rørvandingsanlæg, kornsilo og plantørreri. Ma
skinstation bruges til ensilering. Gården drives sammen med "Tørringboel", Lemvigvej
26.
SØNDERBYVEJ 27, "SØNDERBY", HYGUM, 7620 LEMVIG, tlf. 97-836565.
BENT THESBJERG NØRGAARD, gårdejer, født den 27.-7.-1951, søn af Frida og Hans
Nørgaard, gift den 29.-6.-1974 med Solvejg Nygaard Pedersen, sygehjælper, født den
27.-10.-1953, datter af Gunild og Niels Peder Pedersen. Parret har børnene: Brian,
født den 26.-11.-1974, Berit, født den I.-4.-1977 og Kim, født den 26.-9.-1982.
B.T.N. har været på Asmildkloster og Borris landbrugsskoler. Han overtog gården den
1.-4.-1978 fra Ingvard Sønderby.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 30 ha. og der er forpagtet 17 ha.
Stuehuset er opført 1895 og restaureret senest i 1989, ny kostald opført 1978, ko
stalden fra 1914 er ombygget senest i 1980, svinestald opført 1961, lader 1956 og
1961, gylletank 1978 og maskinhus 1986. Gården drives med en kvægproduktion på 56
årskøer og 95 ungdyr af racen SDM, det er en stambesætning og der sælges avlsdyr.
Desuden er der en slagtesvineproduktion på 300 stk. årligt. Der er 2 traktorer,
maskinstation bruges til høst. På gården er 1 fodermester.
SØNDERBYVEJ 29, "SØNDERBY",
HYGUM, 7620 LEMVIG, tlf. 97836150.
NIELS KNUDSEN SØNDERBY,
gårdejer, født den 15.-9.-1931,
søn af Mette og Jens Kjær Søn
derby, gift den 16.-12.-1962 med
Kristine Noer, husmor, født den
8.-I.-1931, datter af Mette og
Einar Noer.
N.K.S. har været på Borris Land
brugsskole. Han overtog gården
den 1.-1.-1964 fra sin far, nu-
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værende ejer er 5. generation på gården, som kom i slægtens eje i 1830.
Ejendomsskyld 800.000. Areal 25,4 ha., heraf 2 ha. vedvarende græs.
Stuehuset er opført 1942 og restaureret 1966, kostald opført 1930, lade 1850 og
gylletank 1983. Gården drives med en kvægproduktion på 22 årskøer og 40 ungdyr af
racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 1 traktor og 1 meje
tærsker. Maskinstation bruges til gødningsudkørsel og roeoptagning.
SØNDERBYVEJ 30, "OVER KAMMERSGAARD", HYGUM, 7620
LEMVIG, tlf.97-886116.
KNUD SVÆRKE, gårdejer, født
den 9.-2.-1943, søn af Jenny og
Anders Sværke.
K.S. har været på Bygholm Land
brugsskole, han er medlem af
kredsledelsen for D.L.G. Nordvest.
Han overtog gården den 2.-7.-1973
fra sin mor, nuværende ejer er 3.
generation på gården, som kom i
slægtens eje i 1902.

Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 37,8 ha.
Stuehuset er opført 1913 og restaureret 1975, kvægstalde opført 1929 og 1975, svine
stald 1967, lade 1888, maskinhus 1970 og gylletank 1986. Gården drives med en
kvægproduktion på 44 årskøer og 90 ungdyr af blandet race, desuden er der en SPFslagtesvineproduktion på 1.200 stk. årligt. Der er 2 traktorer samt fodringsanlæg ved
svinene. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
SØNDERBYVEJ 32, "NEDER
KAMMERSGÅRD", HYGUM, 7620
LEMVIG, tlf. 97-836697.
HENRIK TRILLINGSG A ARD,
gårdejer, født den 14.-5.-1962,
søn af Marie og Alfred Trillingsgaard, gift den 13.-5.-1988 med
Hanne Birthe Flansmose, kommis,
født den 8.-8.-1964, datter af
Ruth og Aksel Flansmose.
H.T. har været på Borris og
Hammerum landbrugsskoler. Han
overtog gården den 2.-7.-1987
fra sin far, nuværende ejer er 3. generation på gården, som kom i slægtens eje i 1939.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 39,5 ha., der er forpagtet 9 ha.
Stuehuset er opført 1965, kvægstalde 1960 og 1977, lade 1972, maskinhus 1969, gylle
tank 1982 og foderhus 1983, desuden er der 3 indendørs køresiloer. Gården drives med
en kvægproduktion på 60 årskøer og 100 ungdyr af racen SDM, det er en stambesæt
ning. Der er 2 traktorer, plansilo og plantørreri. På gården er 1 fast medhjælper og
der bruges maskinstation til høst.
SØNDERBYVEJ 34, "PASGAARD", HYGUM, 7620 LEMVIG, tlf. 97-836166.
KNUD SLOTH PASGAARD, gårdejer, født den 17.-9.-1944, søn af Anna og Jacob
Pasgaard, gift den 12.-6.-1971 med Ruth Elisabeth Thomsen, husmor, født den
2.-3.-1952, datter af Vera Eleonora og Niels Thomsen. Parret har børnene: Micael,
født den 29.-5.-1972, Svend, født den 6.-2.-1978, Merete, født den 9.-9.-1980 og Poul,
født den 2.-1.-1983.
K.S.P. har været på Haslev Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-8.-1972 fra sin
far, nuværende ejer er 7. generation på gården, som kom i slægtens eje i 1785.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 32,4 ha.
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"Pasgaard"s stuehus er opført
1884 og restaureret senest i 1989,
kostalde opført 1951 og 1974, la
de og gylletank 1978 og maskin
hus 1960, der er udendørs køresilo. Gården drives med en kvæg
produktion på 47 årskøer af racen
SDM. Der er 2 traktorer, 1 van
dingsmaskine og varme genvin
dingsanlæg. Maskinstation bruges
til høst.

SØNDERBYVEJ 38, "BLAABJERG",
HYGUM, 7620 LEMVIG, tlf. 97836082.
JOHAN SØGAARD ANDERSEN,
gårdejer, født den 26.-9.-1936,
søn af Mathilde og Niels Søgaard
Andersen, gift den 13.-5.-1967
med Sonja Lilleøre Jakobsen,
hjemmehjælper, født den 29.-9.1947, datter af Meta og Hartvig
Jakobsen. Parret har børnene:
Berit, født den 2.-4.-1969, Tan
ja, født den 27.-3.-1972 og Annika, født
5.-1.-1978.
J.S.A. er ansat ved en murermester. Han overtog gården den 1.-5.-1967 fra sin far,
nuværende ejer er 3. generation på gården, som kom i slægtens eje omkring 1900.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 23,5 ha.
Stuehuset er opført 1976, kostald 1966, svinestald 1956, lade 1900, maskinhus 1965 og
gylletank 1983. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af raps,
ærter og korn. Der er 2 traktorer, maskinstation bruges til høst.
SØNDERBYVEJ 40, "NØRBYGAARD", HYGUM, 7620 LEMVIG,
tlf. 97836087.
POUL TRELBORG, gårdejer, født
den 24.-7.-1934, søn af Johanne
og Jens Christian Trelborg, gift
den 12.-12.-1957 med Emma Ja
cobsen, husmor, født den 17.-2.1938, datter af Else og Imanuel
Jacobsen. Parret har børnene:
Flemming, født den 7.-3.-1959,
Elsebeth, født den 26.-10.-1962 og
Allan, født den 20.-12.-1974.
P.T. har været på Haslev Højskole med landbrugsfag. Han overtog gården den 12.-8.1962 fra Adolf Nørby.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 38 ha.
Stuehuset er opført 1938, kostald, svinestald, lade og gylletank 1965, maskinhus 1973
og foderhus 1975, der er udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på
35 årskøer og 70 ungdyr af racen SDM, desuden produceres ca. 100 slagtesvin årligt.
Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 rørvandingsanlæg, 1 vandingsmaskine og gastæt
silo. Maskinstation bruges til ensilering.
SØNDERBYVEJ 42, "VESTER NØRBY", HYGUM, 7620 LEMVIG, tlf. 97-836515.
JØRGEN RØNN JELLESMARK, gårdejer, født den 14.-11.-1942, søn af Agnete og
Martin Jellesmark, gift den 30.-4.-1977 med Birthe Frostholm, husmor, født den
22.-5.-1947, datter af Karen og Kristian Frostholm. Parret har børnene: Søren, født
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3.-10.-1979, Maria, født den 21.9.-1982 og Hanne, født den 29.3.-1986.
Jørgen R. Jellesmark har været
på Haslev Landbrugsskole. Han
overtog gården den 1.-2.-1981 fra
Kristian Houe.
Ejendomsskyld 1.000.000; Areal 23
ha., der er forpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført 1913 og re
staureret 1988, kostalden fra 1955
er ombygget i 1981, laden er om
bygget til ungdyrstald i 1984, hvor der også blev bygget ny lade, gylletank opført
1981, maskinhus og foderhus 1986, der er 2 indendørs køresiloer. Gården drives med
en kvægproduktion på 47 årskøer og 75 ungdyr af racen SDM. Der er 2 traktorer,
maskinstation bruges til høst.

SØNDERSKOVVEJ 4, "ØSTERGAARD", BØVLING, 7650 BØVLINGBJERG, tlf. 97-885475.
OLE TANG, gårdejer, født den
2.-2.-1946, søn af Karen og Pe
der Tang, gift med Britta Sand
holm, født den 9.-3.-1954, datter
af Oda og Marinus Sandholm.
Parret har børnene: Jeanette,
født den 7.-6.-1974 og Heidi,
født den 29.-4.-1980.
O.T. har været på Hammerum
Landbrugsskole.
Han
overtog
gården den 1.-8.-1976 fra sin far, som købte den i 1936.
Ejendomsskyld 2.300.000. Areal 52 ha., heraf tilkøbt 6 ha., der er 5 ha. skov.
Stuehuset er opført 1974, kostald 1932, løsdriftstald og lade 1973, svinestald 1967,
maskinhus 1972, roe- og foderhus 1979, desuden er der gylletank og indendørs køresilo.
Gården drives med en kvægproduktion på 54 årskøer, 64 ungdyr og 30 slagtekalve af
blandet race, desuden produceres ca. 300 slagtesvin årligt. Der er 3 traktorer, 1 mark
vandingsanlæg, tårnsilo og varm lufts tørreri. På gården er der 1 fast medhjælper og
der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.

SØNDERSKOVVEJ 10, "NØRBY",
BØVLING, 7650 BØVLINGBJERG,
tlf. 97-885315.
FOLKE SØNDERSKOV, gårdejer,
født den 8.-3.-1953, søn af Kirsti
ne og Vagn Sønderskov, gift den
1.-8.-1980 med Helle Stenstrup,
medhjælpende hustru, født den 11.1.-1960, datter af Aase og Holger
Stenstrup. Parret har børnene: An
ne Marie, født den 1.-5.-1980,
Lillian, født den 28.-9.-1982 og
Karin, født den 4.-9.-1984.
F.S. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-7.-1979 fra
sin far, nuværende ejer er 4. generation på gården, som kom i slægtens eje i 1879.
Ejendomsskyld 910.000. Areal 32 ha., heraf tilkøbt 2,2 ha., der er 4 ha. skov.
Stuehuset er opført 1918 og gennemrestaureret efter en brand i 1987, kostalden fra
1961 er ombygget til svinestald i 1979, garage og fyrrum opført 1981, lade 1961 og
ombygget til svinestald i 1979 samt maskinhus fra 1985. Gården drives med en svine-
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produktion pä 55 årssøer, der sælges ca. 600 smågrise og 500 slagtesvin årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og korn. Der er 2 traktorer, 3
fodersiloer og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
TANGSØVEJ 12, "FJORDVANG",
BØVLING, 7650 BØVLINGBJERG,
tlf. 97-885337.
ALFRED HARRY HANSEN, gård
ejer, født den 14.-5.-1935, søn af
Hilda Lovise og Vilhelm Georg
Hansen, gift den 3.-3.-1960 med
Kirsten Kjær, født den 19.-8.-1940,
datter af Kirstine og Karl Kjær.
Parret har børnene: Freddy, født
den 21.-8.-1960, Benny, født den
25.-3.-1964, Joan, født den 27.1.-1967 og Dorthe, født den 26.-

11.-1977.
A.H.H. overtog gården den 15.-2.-1960 fra Matilde og Jens Madsen.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 42 ha., heraf tilkøbt 28 ha., der er 3,5 ha. skov og
eng. Desuden er der forpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført 1967 og moderniseret 1974, kostalden fra 1966 er ombygget i
1986, lade opført 1977, maskinhus og staklade 1963. Gården drives med en kvægproduk
tion på 45 årskøer, 45 ungdyr og 15 slagtekalve af blandet race. Planteproduktionens
salgsafgrøde er ærter. Der er 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg, tårnsilo, halm- og
træfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
TANGVEJ 5, "NØRRE TANG",
GUDUM, 7620 LEMVIG, tlf. 97863018.
KAJ KLEJNSTRUP CHRISTEN
SEN, gårdejer, født den 10.-9.-1954,
søn af Hilda og Hartmann Chri
stensen.
K.K.C. har været på Borris og
Asmildkloster landbrugsskoler.
Han overtog gården den 3.-7.-1978
fra sin far, nuværende ejer 3.
generation på gården, som har
været i slægtens eje siden 1925.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 37,5 ha., heraf 4 ha. eng og 1 ha. skov.
Stuehuset er opført 1898, kostald 1972, svinestald 1901, lade 1958, maskinhus 1980 og
gylletank 1987. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 35
årskøer og 60 ungdyr af racen SDM, svineproduktionen er på 30 årssøer, der produ
ceres ca. 450 slagtesvin årligt. Der er 2 traktorer, plantørreri og plansilo. Maskinsta
tion bruges til høst.

TANGVEJ 9, "MELLEM TANG", GUDUM, 7620 LEMVIG, tlf. 97-863186.
ANDREAS MAARBJERG CHRISTENSEN, gårdejer, født den 25.-8.-1924, søn af Jensine og Niels Christensen, gift den 23.-5.-1958 med Inga Ebbesen Nielsen, husmor, født
den 25.-11.-1937, datter af Amalia og Magnus Ebbesen Nielsen. Parret har børnene:
Annette, født den 22.-7.-1959, Jørgen, født den 1.-11.-1961 og Kirsten, født den
5.-2.-1966.
A.M.C. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-5.-1958
fra Peter Fuglsang Kristensen.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 28 ha.
Stuehuset er opført 1874 og restaureret 1980, kostald og lade opført 1932, svinestalde
1968 og 1972, maskinhus 1976. Gården drives med en svineproduktion på 60 årssøer,
der sælges ca. 650 smågrise og 650 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrø-
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blandeanlæg. Maskinstation bruges til høst.

TANGVEJ 14, "LUNDGAARD",
GUDUM, 7620 LEMVIG, tlf. 97863073.
LEIF JACOBSEN, gårdejer, født
den 17.-4.-1953, søn af Else og
Emanuel Jacobsen, gift den 2.-8.1975 med Sonja Øgendahl, husmor,
født den 1.-11.-1955, datter af
Jenny Marie og Kristian Øgendahl.
Parret har børnene: Henrik, født
den 7.-11.-1978, Lars, født den
13.-7.-1981, Mette, født den 20.-

2.-1986 og Søren, født den 6.-3.-1988.
L.J. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-3.-1983 fra
Anders Ravndahl.
Ejendomsskyld 1.550.000. Areal 33 ha., der er forpagtet 4,5 ha.
Stuehuset er opført 1906 og restaureret senest i 1988, kvægstalde er opført 1955 og
1961, lade og foderhus 1986 og gylletank 1989, der er 2 indendørs køresiloer. Gården
drives med en kvægproduktion på 40 årskøer og 70 ungdyr af racen SDM. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er ærter og korn. Der er 2 traktorer, varm lufts tørreri og
kornsilo. Maskinstation bruges til høst.
TANGVEJ 15, "ØSTER TANG", GUDUM, 7620 LEMVIG, tlf. 97-863068.
BØRGE FREDBO-NIELSEN, gårdejer, født den 19.-6.-1932, søn af Johanne og N.P.
Fredbo-Nielsen, gift den 14.-2.-1959 med Tove Nørgaard, husmor, født den 18.-3.1935, datter af Agnes og Sigurd Nielsen. Parret har børnene: Annette, født den
6.-9.-1960, Torben, født den 24.-2.-1963 og Lone, født den 29.-7.-1970.
B.F.N. har været på Haslev Landbrugsskole, han har været vurderingmand for ejen
domsvurderingen i Lemvig Kommune. Han overtog gården den 24.-5.-1966 fra Peder
Graversen. Ejendomsskyld 3.600.000. Areal 77 ha., heraf tilkøbt 13 ha., der er 10 ha.
eng og skov. Der er forpagtet 4 ha.
Stuehuset er opført 1870 og restaureret senest i 1984, kvægstalde opført 1961 og
1976, svinestalde 1960, 1966 og 1987, fodermesterbolig 1962, maskinhus 1982, foderhus
1981 og gylletank 1986, desuden er der 2 indendørs køresiloer. Gården drives som
alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 60 årskøer og 110 ungdyr af racen SDM,
svineproduktionen er på 100 årssøer, der sælges ca. 1.050 smågrise og 1.100 slagtesvin
årligt. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, portionstørreri, halmfyr og anpart i Vium
Høje Vindmøllelaug. Maskinstation bruges til græsensilering og roekørsel.
TOELBJERGVEJ 3, "BLAABJERG",
VANDBORG, 7620 LEMVIG, tlf.
97-836626.
ARNE NOE, gårdejer, født den
20.-5.-1957, søn af Krista og
Kristian Henry Noe, gift den
19.-4.-1984 med Anette Navntoft
Pedersen, husmor, født den 22.12.-1959, datter af Inger og Vil
ly Pedersen. Parret har børnene:
Mads, født den 20.-10.-1986 og
Simon, født den 12.-7.-1989.
A.N. har været på Kongensgård
og Kalø landbrugsskoler, han er udnævnt til domsmand for Lemvig retskreds, han er
medlem af Menighedsrådet og kirkeværge ved Vandborg Kirke. Han overtog gården
den 1.-7.-1984 fra sin far, nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i
slægtens eje siden 1901.
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Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 26,6 ha., der er forpagtet 6 ha.
Stuehuset er opført 1827 og restaureret senest i 1984, kvægstalden fra 1926 er
ombygget i 1970, stalden fra 1945 er ombygget til ungdyrstald i 1984, hvor der også
blev lavet gylletank, lade opført 1945, maskinhus 1983 og udendørs køresilo 1988.
Gården drives med en kvægproduktion på 35 årskøer og 55 ungdyr af racen SDM.
Planteproduktionens salgsafgrøde er ærter. Der er 2 traktorer, 3 kornsiloer, varm lufts
tørreri, halmfyr samt anparter i Vandborg Vindmøllelaug. På gården er 2 faste med
hjælpere og 2 skoledrenge til hjælp, der bruges maskinstation til høst.
TOELBJERGVEJ 5, "NØDSKOV",
HOUE, 7620 LEMVIG, tlf. 97836445.
KRISTIAN KNUDE SÆRKJÆR,
gårdejer, født den 14.-8.-1924,
søn af Anna Marie og Chr. Thom
sen Særkjær.
K.K.S. har været på Ask Højsko
le med landbrugsfag. Han over
tog gården den 3.-3.-1960 fra sin
mor, nuværende ejer er 3. genera
tion på gården, som kom i slæg
tens eje i 1886.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 21,3 ha. Der er bortforpagtet 6 ha.
Stuehuset er opført 1903, svinestald og lade 1917, kvægstald 1960 og maskinhus 1970.
Gården drives med en slagtesvineproduktion på 200 stk. årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøder er ærter og korn. Der er 2 traktorer, plansilo og plantørreri. Maskin
station bruges til høst.
TOELBJERGVEJ
11, "TOELBJERG", HOUE, 7620 LEMVIG,
tlf. 97- 836447.
EVALD SKOV JENSEN, gårdejer,
født den 7.-5.-1948, søn af Petra
og Ejner Skov Jensen. E.S.J. har
børnene: Majbritt, født den 31.5.-1977 og Anne, født den 29.11.-1978.
E.S.J. har været på Vejlby Land
brugsskole. Han overtog gården den 1.-3.-1972 fra sin far, som købte den i 1945.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 24,5 ha.
Stuehuset er opført 1939, kvægstalde 1955 og 1959, lade 1900, maskinhus 1974 og
gylletank 1988. Gården drives med en kvægproduktion på 24 årskøer og 35 ungdyr af
racen SDM. Der er 2 traktorer, maskinstation bruges til høst.

TOFTINGVEJ 1, "SØNDER SKALK
HØJ", FJALTRING, 7620 LEM
VIG, tlf. 97-887038.
KRISTIAN JESPERSEN, gårdejer,
født den 9.-7.-1930, søn af Jenny
og Jesper Jespersen.
K.J. overtog gården den 1.-3.1970 fra Jens Sønderby.
Ejendomsskyld 2.400.000. Areal
64,5 ha., heraf tilkøbt 18,4 ha.,
der er 4 ha. eng.
Stuehuset er opført 1883, kvæg
stalde 1904 og 1981, lade 1982
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og maskinhus 1986. Gården drives med en kvægproduktion på 45 årskøer og 100 ungdyr
af racen DRK. Der er 4 traktorer og 1 mejetærsker. På gården er 1 deltids medhjæl
per og den drives sammen med Toftingvej 10, Fjaltring.
TOFTINGVEJ 7, "NØRRE SKALK
HØJ", FJALTRING, 7620 LEM
VIG, tlf. 97-887027.
AAGE BJERG KALLESØE, gård
ejer, født den 18.-7.-1932, søn af
Kirstine og Jens Kallesøe, gift
den 29.-7.-1957 med Eva Sønder
by, født den 30.-7.-1928, datter
af Marie og Harald Jensen Søn
derby. Parret har datteren Else
Marie, født den 24.-6.-1959.
E.S. døde den 22.-8.-1984.
AA.B.K. har været på Ladelund
Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-8.-1957 fra sin svigerfar, som købte den i
1938.
Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 28,4 ha., heraf 2 ha. strandeng. Desuden er der
forpagtet 35 ha.
Stuehuset er opført 1875 og restaureret 1981/82, kostalden fra 1935 er tilbygget i
1975, hvor der også blev lavet gylletank, lade opført 1920 og maskinhuse 1970 og
1983. Gården drives med en slagtekalveproduktion på 100 stk. af blandet race. Plan
teproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og fremavlskorn. Der er 3 traktorer,
kornsilo og portionstørreri. På gården er 1 fast medhjælper og der bruges maskinsta
tion til høst.
TOFTINGVEJ 10, "SØNDER TOFTING", FJALTRING, 7620 LEMVIG.
KRISTIAN JESPERSEN, gårdejer, omtales under Toftingvej 1.
K.J. overtog gården den 1.-10.-1966 fra sin far, Jesper Jespersen, som købte den i
1931.
Ejendomsskyld 400.000. Areal 16,2 ha., heraf 1 ha. skov og 1 ha. eng.
Gården drives sammen med Toftingvej 1.
TORNGÄRDVEJ 6, "THORNGAARD", NØRRE NISSUM, 7620 LEMVIG, tlf. 97-891371.
JENS CHRISTIAN GJØL JENSEN, gårdejer, født den 13.-10.-1941, søn af Magda Dor
thea og Niels Gjøl Jensen, gift den 19.-7.-1980 med Lene Scheel Andersen, håndar
bejdslærer, født den 28.-4.-1960, datter af Lis og Hans Jørgen Schell Andersen. Parret
har børnene: Karen Dorthea, født den 21.-9.-1983 og Søren, født den 13.-7.-1986.
J.C.G.J. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den I.-6.-1973
fra sin far, som købte den i 1929.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 38 ha., heraf tilkøbt 18 ha. Desuden er der forpagtet
20 ha.
Stuehuset er opført 1890 og restaureret 1979, kvægstalde opført 1920 og 1975, svinestald 1965, lade 1939, gastæt silo 1980 og gylletank 1975. Gården drives med en
kvægproduktion på 60 årskøer og 110 ungdyr af racen SDM, desuden er der en slagtesvineproduktion på 500 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er ærter. Der er
3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine og plantørreri. På gården er de 1 fast
medhjælper og der bruges lidt maskinstation. Gården drives sammen med Pilgårdvej
24, Lemvig.

TORSMINDEVEJ 27, "KLOSTERGAARD", FJALTRING, 7620 LEMVIG, tlf. 97-887140.
EGON BJERRUM, gårdejer, født den 19.-4.-1938, søn af Ninna og Thorvald Bjerrum,
gift den 25.10.-1958 med Anna Lise Hirsch Sørensen, født den 18.-2.-1939, datter af
Anna Hirsch og Vilhelm Sørensen. Parret har børnene: Jørn, født den 26.-12.-1958,
Ole, født den 23.-7.-1960 og Heide, født den 4.-3.-1969.
A.L.H.S. har været med i 3 film, det er "Ofilia kommer til byen", "Pelle Eroberen" og
"Ved Vejen".
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Egon Bjerrum er i kredsledelsen
for D.L.G. Nordvest. Han over
tog gården den 1.-9.-1972 fra Kri
stian Olsen.
Ejendomsskyld 800.000. Areal 24
ha., heraf tilkøbt 11 ha., der er
1,5 ha. eng. Desuden er der for
pagtet 10 ha.
Stuehuset er opført 1865 og re
staureret senest 1989, kostalde
opført 1928 og 1978, lader 1865
og 1971, maskinhus 1975, gylle
tank 1976 og foderhus 1978, des
uden er der 2 udendørs køresiloer. Gården drives med en kvægproduktion på 25 års
køer og 45 ungdyr af racen SDM. Der er 2 traktorer og rørvandingsanlæg. Maskin
station bruges til høst.
TRABJERGÄRDVEJ 6, "NØRREMARK", GUDUM, 7600 STRUER, tlf. 97-863180.
GUNNAR THORSEN, gårdejer, født den 20.-12.-1926, søn af Magdalene og Peder
Thorsen, gift den 14.-5.-1957 med Jenny Holm Kristiansen, husmor, født den 9.-12.1930, datter af Johanne og Kristian Holm Kristiansen. Parret har sønnen Claus
Kristian, født den 12.-10.-1959.
G.T. overtog gården den 14.-4.-1955 fra sin far, som købte den i 1941.
Ejendomsskyld 980.000. Areal 11,7 ha.
Stuehuset er opført 1912 og restaureret 1975, kvægstalde opført 1948 og 1976, lade
1976/77, maskinhus 1974 og hønsehus 1958. Gården drives med en kvægproduktion på
24 årskøer og 46 ungdyr. Der er 1 traktor, maskinstation bruges til høst.
TRABJERGGÅRDVEJ 10, "ØSTER
TRABJERGGAARD", GUDUM,
7600 STRUER, tlf. 97-863045.
HOLGER THORSEN, gårdejer,
født den 7.-3.-1919, søn af Mag
dalene og Peder Thorsen, gift
den 20.-7.-1961 med Mary Jør
gensen, husmor, født den ll.-l.1939, datter af Petra og Aksel
Jørgensen. Parret har børnene:
Lindi, født den 25.-8.-1958,
John, født den 31.-1.-1962 og
Henrik, født den 29.-8.-1965.
H.T. har været på Borris Landbrugsskole. Han overtog gården den 11.-6.-1955 fra sin
far, nuværende ejer er 10. generation på gården, som har været i slægtens eje siden
ca. 1750.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 30,8 ha., heraf 3 ha. eng. Desuden er der forpagtet 8
ha.
Stuehuset er opført 1876 og restaureret 1975, kostald og roehus opført 1959, svine
stald og maskinhus 1970 og lade 1864. Gården drives med en kvægproduktion på 20
årskøer og 50 ungdyr af racen SDM. Der er 2 traktorer, portionstørreri og 4 korn
siloer. Maskinstation bruges til høst.

TRABJERGÄRDVEJ 12, "VESTER TRABJERGGAARD", GUDUM, 7600 STRUER, tlf.
97-863196.
SØREN KRISTIANSEN, gårdejer, født den 14.-10.-1942, søn af Marie og Herluf
Kristiansen, gift den 14.-9.-1969 med Margit Raabjerg Jensen, husmor, født den
23.-8.-1949, datter af Dagmar og Arne Raabjerg Jensen. Parret har børnene: Kurt,
født den 4.-2.-1973, Karsten, født den 19.-3.-1976 og Ketty, født den 30.-4.-1980.
S.K. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-5.-1969 fra
sin far, nuværende ejer er 3. generation på gården, som kom i slægtens eje i ca. 1898.
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"Vester Trabjerggaard"s ejendoms
skyld er 2.200.000. Areal 44,2
ha., der er 2 ha. skov. Desuden
er der forpagtet 27 ha.
Stuehuset er opført 1910 og re
staureret 1978, kostalde opført
1964 og 1976, maskinhus 1972,
foderhus 1983 og gylletank 1964
og der er 2 køresiloer. Gården
drives med en kvægproduktion på
42 årskøer, 60 ungdyr og 25 slagtekalve, dels af blandet race og
dels af SDM og RDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der er 2 traktorer, 4 kornsiloer og
portionstørreri. Maskinstation bruges til høst.
TRABJERGGÅRDVEJ 20, "VESTERGAARD", GUDUM, 7600
STRUER, tlf. 97-863410.
HANS LAURITS ROESGAARD,
gårdejer, født den 17.-12.-1958,
søn af Helene og Johan Roesgaard, gift den 5.-9.-1987 med
Jytte Skaarup Jakobsen, sygep
lejeelev, født den 22.-3.-1964,
datter af Ruth og Oluf Jakobsen.
H.L.R. er ansat ved en tømrer
mester i Fousing. Han overtog
gården den 1.-6.-1988 fra Evald Hedegaard.
Ejendomsskyld 790.000. Areal 13,7 ha.
Stuehuset er opført 1909 og løbende restaureret, kostalden fra 1909 er ombygget i
1975, svinestald opført 1909, lade 1908 og maskinhus 1962. Gården drives udelukkende
med planteproduktion bestående af raps, hvede, byg og jordbær til salg. Der er 1
traktor, 1 mejetærsker, kornsilo og plantørreri samt halmfyr. Maskinstation bruges til
en del af markarbejdet.

TRABJERGGÅRDVEJ 27, "BEDSTED", GUDUM, 7620 LEMVIG, tlf. 97-863015.
GRETHE THUSGAARD, gårdejer, født den 31.-3.-1947, datter af Elise og Peder Thusgaad, gift i 1979 med Gadgaard Nielsen, bogtrykker.
G.N. driver selvstændig virksomhed i Lemvig.
G.T. er bankuddannet og arbejder i Lemvig. Hun overtog gården i 1979 fra sin far,
som købte den i 1946.
Areal 24,6 ha., heraf 2 ha. skov.
Stuehuset er opført 1959, kostald og svinestald 1934 og lade 1954. Jorden er bortforpagtet.
TRABJERGGÅRDVEJ 44, "LILLE
BJERRUM", GUDUM, 7620 LEM
VIG, tlf. 97-863065.
SVEND ERIK BJERRE, gårdejer,
født den 28.-12.-1938, søn af
Signe og Niels Bjerre, gift den
31.-3.-1962 med Ingrid Viola Pe
dersen, hjemmehjælper, født den
5.-10.-1942, datter af Jenny og
Osvald Pedersen. Parret har bør
nene: Henrik, født den 23.-9.1963, Gitte, født den 26.-11.-1964
og Lars, født den 6.-3.-1973.
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S.E.V. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-3.-1962 fra
Georg Stokkendahl.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 19,6 ha., heraf 2 ha. eng. desuden er der forpagtet 19
ha.
Stuehuset er opført 1830 og restaureret 1978, kvægstalde er opført 1974, 1976 og
1979, svinestald 1910, lade 1900, maskinhus 1983 og gylletank 1988, der er undendørs
køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 36 årskøer og 65 ungdyr af racen
SDM, desuden er der en slagtesvineproduktion på 300 stk årligt. Der er 2 traktorer, 6
kornsiloer og portionstørreri. Maskinstation bruges til høst.

TRANSVEJ 49, "KORSLED", FER
RING, 7620 LEMVIG, tlf. 97895123.
JOHANNES KAASGAARD, gård
ejer, født den 31.-7.-1918, søn af
Anna og Bertil Laurids Kaasgaard.
J.K. har været på Danebod Land
brugsskole, han har været i besty
relsen for Vandborg Mejeri. Han
overtog gården den 1.-6.-1957
fra sin far, nuværende ejer er 4.
generation på gården, som har
været i slægtens eje siden 1856. Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 27 ha.
Stuehuset er opført 1785 og restaureret 1980, kostald opført 1934, svinestald og lade
1948 og maskinhus 1971. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående
af raps, ærter og korn. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker, 5 kornsiloer og portionstør
reri.
TRANSVEJ 59, "ØSTER KAASGAARD", FERRING, 7620 LEMVIG, tlf. 97-895156.
ERIK WANG JENSEN, gårdejer, født den 22.-4.-1939, søn af Laura og Nicolaj Jensen,
gift den 28.-11.-1964 med Hedvig Melgaard, sygehjælper, født den 4.-10.-1941, datter
af Inger og Kjeld Melgaard. Parret har børnene: Kjeld, født den 2.-10.-1965, Bitten,
født den 10.-5.-1969 og Claus, født den 14.-7.-1971.
E.W.J. er kirkegårdsgartner ved Ferring Kirke. Han overtog gården den 1.-7.-1964 fra
sin far, nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden
1895, da den blev udstykket fra "Korsled".
Ejendomsskyld 790.000. Areal 16,5 ha., der er forpagtet 3 ha.
Stuehuset er opført 1931, kostalde 1966 og 1986, lade 1898, maskinhus 1961 og gyl
letank 1966. Gården drives med en ammekobesætning på 18 køer og 30 ungdyr af
racen Charolais. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, korn og hestebøn
ner. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, portionstørreri og halmfyr. Maskinstation
bruges til finsnitning.
TRANSVEJ 64, "NØRMARK",
FERRING, 7620 LEMVIG, tlf.
97- 895151.
SVEN IMER, landmand, født den
7.-8.-1924, søn af Othilie og
Jens Imer, gift den 4.-5.-1951
med Meta Nielsen, husmor, født
den 14.-9.-1928, datter af Kir
stine Marie og Theodor Nielsen.
Parret har børnene: Tove, født
den 17.6.-1952, Aase, født den
8.-8.-1955 og Grete, født den
16.-2.-1961.
S.I. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-3.-1951, da den
blev udstykket som statshusmandsbrug fra "Emtkær" i Trans.

-270-

Ejendomsskyld 770.000. Areal 11,8 ha., heraf tilkøbt 4 ha. Der er forpagtet 7 ha.
Stuehuset er opført 1951 og restaureret 1972, kostald, lade og svinestald er opført
1951, svinestalden er tilbygget i 1965. Gården drives med en svineproduktion på 10
årssøer, der produceres ca. 220 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er
raps og korn. Der er 1 traktor, maskinstation bruges til høst.
TRANSVEJ 71,
"EMTKÆR",
TRANS, 7620 LEMVIG, tlf.
97-895161.
HOLGER PEDERSEN, gårdejer,
født den 30.-11 .-1955, søn af
Emilie og Peder Pedersen, gift
den 25.-6.-1983 med Inge Merete
Paaske, husmor, født den 3.-9.1955, datter af Marie og Holger
Paaske. Parret har børnene:
Flemming, født den 1.-5.-1986 og
Mogens, født den 31.-7.-1987.
H.G. har
været på Bygholm
Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-7.-1983 fra Andreas Pedersen.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 23,2 ha., der er forpagtet 4 ha.
Stuehuset er opført 1864 og restaureret 1952, svinestalde opført 1960 og 1986, lade
1955 og gylletank 1987. Gården drives med en svineproduktion på 115 årssøer, der
sælges ca. 2.600 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og
fremavlsbyg. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker, kornsilo og plantørreri, desuden er der
fodringanlæg i en del af staldene.
TRANSVEJ 72, "ROLDBORG", TRANS, 7620 LEMVIG, tlf. 97-895130.
JOHANNES MADSEN, gårdejer, født den 20.-7.-1910, søn af Sofie og Jens Madsen,
gift den 14.-8.-1942 med Agnethe Lisby Andersen, husmor, født den 24.-1.-1918,
datter af Karen Lisby og Anders Skov Andersen. Parret har børnene: Jens Christian,
født den 24.-3.-1943, Karen Sofie, født den 21.-4.-1944, Elin, født den 23.-6.-1945,
Anna, født den 26.-12.-1946, Grethe, født den 3.-8.-1948, og tvillingerne Anders og
Dorris, født den 13.-1.-1950.
J.M. har været på Borris Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-5.-1940 fra sin
far, nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje fra
omkring 1860.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 26,4 ha.
Stuehuset er opført 1864 og restaureret 1986, kostald opført 1908, svinestald 1864,
lader 1864, 1908 og 1935, roehus 1937 og maskinhus 1982. Gården drives med en kvæg
produktion på 20 årskøer og 30 ungdyr af blandet race. Planteproduktionens salgsaf
grøde er korn. Der er 1 traktor, 2 kornsiloer og portionstørreri. På gården er 1 fast
medhjælper og der bruges maskinstation til høst.
TRANSVEJ 75, "HERPINGGAARD",
TRANS, 7620 LEMVIG, tlf. 97895026.
SVEND KASTBERG HENRICHSEN,
proprietær, født den 15.-1.-1931,
søn af Dagmar og Aage Kastberg Henrichsen, gift den 1.-4.-1954
med Ester Kirkegaard, husmor,
født den 11.-10.-1925, datter af
Marie og Kristen Kirkegaard.
Parret har børnene: Anne Marie,
født den 21.-4.-1955, Aase, født
den 26.-7.-1956, Dagmar, født
den 8.-3.-1960, Ellen, født den 23.-2.-1961 og Bente, født den 18.-5.-1965.
S.K.H. har været i bestyrelsen for Dybe Andelsmejeri. Han overtog gården den
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15.-2.-1960 fra sin mor, nuværende ejer er 5. generation på gården, som har været i
slægtens eje siden 1809.
Ejendomsskyld 3.200.000. Areal 105 ha., heraf tilkøbt 30 ha., der er 5 ha. eng.
Stuehuset er opført 1909 og restaureret 1968, kvægstalde er opført 1926, 1976 og
1980, hestestald og lade 1926 og maskinhus 1977. Gården drives med en ammekobesætning på 30 køer og 15 ungdyr af racen Angus. Planteproduktionens salgsafgrøder er
raps, ærter, rajgræsfrø, hvede, maltbyg og hør. Der e 3 traktorer, 1 mejetærsker, 6
kornsiloer, portionstørreri, plantørreri og gennemløbstørreri samt halmfyr. Maskinstati
on bruges til skårlægning.
TRANSVEJ 85, "VESTER BJERG",
TRANS, 7620 LEMVIG, tlf. 97887074.
JENS PEDERSEN, gårdejer, født
den 15.-10.-1900, søn af Karen
Marie og Peder Kr. Pedersen,
gift den 1.-6.-1928 med Kirstine
Nielsen, født den 24.-5.-1904,
datter af Madsine og Lars Kr.
Nielsen. Parret har børnene: Eva,
født den 25.-3.-1929, Ernst, født
den 6.-10.-1930, Gertrud, født
den 13.-1.-1932, Lars Kr., født
den 26.-7.-1934, Holger, født den 2.-1.-1936 og Knud Jørgen, født den 20.-5.-1938.
K.N. døde den 16.-11.-1977.
J.P. overtog gården den 1.-4.-1928 fra sin far, nuværende ejer er 7.-8. generation på
gården, som har været i slægtens eje i over 200 år.
Ejendomsskyld 400.000. Areal 13 ha., heraf ca. 5 ha. eng og mose.
Stuehuset er opført 1895 og restaureret 1969, kostald opført 1895 og en ny er bygget
i 1931, laden fra 1895 er tilbygget i 1931 og maskinhuset er fra 1958. Gården drives
med en kvægproduktion på 10 årskøer og 15 ungdyr af blandet race. Der er 2 trakto
rer og 1 mejetærsker. Sønnen Ernst Nielsen bor på gården og står for driften af den.

TRANSVEJ 91, "SØNDER BJERG",
TRANS, 7620 LEMVIG, tlf. 97887116.
HANS GUNNAR HUSTED KIR
KEBY, gårdejer, født den 30.-3.1936, søn af Sofie og Magnus
Kirkeby, gift den 29.-9.-1962
med Hanne . Frank Larsen, hus
mor, født den 5.-7.-1943, datter
af Signe og Willy Larsen. Parret
har børnene: Susanne, født den
13.-3.-1963, Niels, født den
30.-3.-1966 og Anders, født den 24.-4.-1974.
H.G.H.K. har været på Vejlby Landbrugsskole og har været i bestyrelsen for D.L.G. i
en årrække. Han overtog gården den 11.-12.-1965 fra sin far, nuværende ejer er 3.
generation på gården, som har været i slægtens eje siden ca. 1876.
Ejendomsskyld 3.100.000. Areal 113 ha., heraf tilkøbt 87 ha., der er 15 ha. eng.
Desuden er der forpagtet 36 ha.
Stuehuset er opført 1906 og restaureret 1969, kostalde opført 1913, 1972 og 1975,
svinestald og staklade 1972, lader 1876, 1930 og 1943, foderhus 1975 og maskinhus
1977. Gården drives med en kvægproduktion på 42 årskøer, 50 ungdyr og 45 slagtekalve af racen SDM, det er en stambesætning, desuden er der en slagtesvineproduktion
på 900 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, der er 4 traktorer, 1
mejetærsker, rørvandingsanlæg, 1 skårlægger og gennemløbstørreri. På gården er 1
fast medhjælper og der bruges maskinstation til gødningsudkørsel.
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RAMME, 7620 LEMVIG, tlf. 97889381.
AAGE LAURITSEN, landmand,
født den 24.-6.-1932, søn af Ce
lle og Laurits Lauritsen, gift den
3.- 11.-1956 med Ruth Agerbæk
Nielsen, født den 20.-8.-1931,
datter af Johanne og Niels Ager
bæk Nielsen. Parret har børnene:
Henning, født den 26.-8.-1959,
Birgit, født den 14.-4.-1963, Pre
ben, født den 17.-1 1.-1964 og

Annette, født den 10.-3.-1969.
AA.L. overtog gården den 15.-9.-1956 fra Jens Hjortkær.
Ejendomsskyld 850.000. Areal 15 ha., heraf tilkøbt 3,5 ha. Der er forpagtet 5 ha. fra
sønnen Preben, Rammedigevej 61.
Stuehuset er opført 1885 og gennemrestaureret, kostald opført 1967, svinestald 1973,
lade 1971 og maskinhus 1966. Gården drives med en kvægproduktion på 16 årskøer, 16
ungdyr og 8 slagtekalve af racen SDM, desuden er der en slagtesvineproduktion på 425
stk. årligt. Der er 2 traktorer, markvandingsanlæg og kornsilo. Maskinstation bruges
til en del af markarbejdet.

TROLDHØJVEJ 7, "LUND", RAM
ME, 7620 LEMVIG.
VIGGO TONSBERG, landmand,
født den 23.-6.-1901, søn af Jo
hanne og Henrik Tonsberg, gift
den 14.-7.-1933 med Esther Ma
rie Kristensen, født den 11.-6.-1902,
datter af Kristine og Johannes
Kristensen. Parret har sønnen
Eli, født den 21.-7.-1938, han
bor på gården og er radiomekani
ker.
V.T. overtog gården den 18.-5.1933 fra Johannes Hjort. Gården er udstykket fra "Rammegård" før 1900
Ejendomsskyld 270.000. Areal 5 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1899 og restaureret flere gange, kostald og lade opført 1899 og
maskinhus 1947.
TROLDHØJVEJ 8, "ELVERHØJ",
RAMME, 7620 LEMVIG, tlf. 97889287.
EDVARD DAM, husmand, født
den 30.-1.-1928, søn af Margre
the og Nikolaj Dam, gift den 24.5.-1956 med Hanne Andersen,
født den 4.-2.-1933, datter af
Nikoline Kirstine og Peder An
dreas Andersen. Parret har bør
nene: Mona, født den 17.-1.-1957
og Mogens, født den 26.-11.-1959.
E.D. overtog gården den 17.-4.-

1953 fra sine forældre, som købte den i 1916.
Ejendomsskyld 880.000. Areal 12 ha., heraf tilkøbt 6 ha. Der er forpagtet 3 ha.
Stuehuset er opført 1897 og restaureret og tilbygget flere gange, senest i 1971.
Kostald opført 1962, garage 1959, laden fra 1966 er ombygget i 1985, desuden er der
et maskinhus, udhusene er tilbygget flere gange. Gården drives med en kvægproduk-
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tion pä 17 årskøer, 18 ungdyr og 9 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 2 års
søer, der produceres ca. 40 slagtesvin årligt. Der er 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg,
tårnsilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
TUSKÆRVEJ 4, "SØNDERBY", FJALTRING, 7620 LEMVIG.
HELGE MÄGÄRD, gårdejer, omtales under "Øster Maarupgaard", Mårupgårdvej 8.
H.M. overtog gården den 27.-2.-1989 fra Niels Sønderby.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 36,5 ha., heraf 5 ha. eng.
Stuehuset er opført 1914, svinestalde 1920 og 1975, lade og maskinhus 1920. Gården
drives udelukkende med planteproduktion bestående af raps, ærter og korn. Der er 1
plansilo og plantørreri. Gården drives sammen med "Øster Maarupgaard", Mårupgård
vej 8.
TVEDVEJ 25, "SØNDERSKOV", NØRRE NISSUM, 7620 LEMVIG, tlf. 97-891384.
KARL CHRISTIAN BORBJERG, landmand, født den 10.-2.-1914, søn af Mette og Jens
Borbjerg, gift den 20.-10.-1940 med Karla Nørgaard Pedersen, husmor, født den
27.-9.-1918, datter af Marie og Johan Peder Pedersen. Parret har børnene: Jørgen,
født den 13.-3.-1941, Inger, født den 20.-8.-1945 og Hanne, født den 14.-9.-1949.
K.C.B. overtog gården den 1.-4.-1939 fra sin far, nuværende ejer er 3. generation på
gården, som har været i slægtens eje siden 1848.
Ejendomsskyld 480.000. Areal 7,4 ha., heraf tilkøbt 1,5 ha.
Stuehuset er opført 1914 og restaureret 1984, kostald opført 1914, lade 1948 og
maskinhus 1984. Gården drives med en kvægproduktion på 8 årskøer og 10 ungdyr af
racen SDM. Der er 2 traktorer, maskinstation bruges til høst.

TVEDVEJ 45, "ENGHAVEGAARD", NØRRE NISSUM, 7620 LEMVIG, tlf. 97-891102.
JENS OLE BRUNSGÄRD, gårdejer, født den 24.-4.-1945, søn af Dagny og Bertel
Brunsgård.
J.O.B. overtog gården den 1.-8.-1971 fra sin mor. Forældrene købte gården i 1939, den
blev bygget på en udstykning fra "Brunsgaard", som har været i slægtens eje siden
1850.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 21,6 ha., heraf tilkøbt 6,4 ha. Desuden er der for
pagtet 18 ha.
Stuehuset er opført 1939, kostalden fra 1939 er tilbygget 1973, svinestald opført 1974,
lade 1939, foderhus 1975, maskinhus 1980 og gylletank 1987, der er en indendørs
køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 35 årskøer og 65 ungdyr af racen
SDM, det er en stambesætning. Slagtesvineproduktionen på 1.800 stk. årligt foregår i
en nyere svinestald på den tilkøbte naboejendom Holtvej 3. På gården er der 3 trak
torer og 1 vandingsmaskine. Der er 1 deltids medhjælper og der bruges maskinstation
til høst.
TVEDVEJ 54, "TVED", NØRRE
NISSUM, 7620 LEMVIG, tlf. 97891050.
JOHANNES TANG, gårdejer,
født den 15.-12.-1927, søn af Ma
rie og Jens Tang, gift den 14.9.-1960 med Hanne Krarup Iver
sen, husmor, født den 3.-5.-1936,
datter af Martha og Ole Iversen.
Parret har børnene: Finn, født
den 30.8.-1961, Ole, født den
15.-11.- 1963 og Jens, født den
2.-5.-1965.
J.T. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 7.-4.-1956 fra
Anna Kiilsholm.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 30,1 ha., heraf tilkøbt 2,5 ha. Der er forpagtet 15 ha.
Stuehuset er opført 1914, kostald, svinestald og lade 1960, ny svinestald 1980, maskin
huse 1957 og 1977, gylletank 1987. Gården drives med en svineproduktion på 50 års-
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salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo og por
tionstørreri samt anparter i Skafsgaard Vindmøllelaug. Gården drives sammen med
Østerlundgårdvej 32, Lemvig.

TVEDVEJ 69, "ØSTER NØRGAARD", FABJERG, 7620 LEMVIG, tlf. 97-893019.
FOLMER NØRGAARD, gårdejer, født den 12.-4.-1941, søn af Magda og Bernhard
Nørgaard, gift den 14.-4.-1965 med Karin Nielsen, husmor, født den 14.-4.-1943,
datter af Marie og Holger Nielsen. Parret har børnene: Lene, født den 12.-1.-1966,
Henrik, født den 27.-1.-1970, dette, født den 6.-12.-1972 og Steffen, født den
31.-10.-1987.
F.N. overtog gården den 1.-3.-1962 fra sin far, nuværende ejer er 5. generation på
gården, som har været i slægtens eje siden ca. 1800.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 43 ha., heraf tilkøbt 10 ha., der er 2 ha. mose, som er
tilplantet med nåle- og løvtræer.
Stuehuset er opført 1937, kostald, svinestald og lade 1926, minkhaller 1970-1980, 1
lukket hal i 1978. Gårdens minkbestand er på 600 minktæver. Planteproduktionens
salgsafgrøder er raps, ærter og rajgræs. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker, portionstørre
ri, halmfyr samt anparter i Skafsgaard Vindmøllelaug.
TVEDVEJ 72, "VESTER NØRGAARD", FABJERG, 7620 LEMVIG, tlf. 97-893024.
NIELS NØRGAARD, gårdejer, født den 29.-10.-1926, søn af Mathilde og Carl Peder
sen, gift den 11.-3.-1961 med Anne Marie Nørgaard, husmor, født den 11.-3.-1928,
datter af Magda og Bernhard Nørgaard. Parret har børnene: Kjeld, født den
13.-7.-1963, Carl Ulrik, født den 31.-12.-1964, Bernhard, født den 9.-5.-1966 og
Merete, født den 11.-2.-1969.
N.N. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-3.-1953 fra
sin far, som købte den i 1910.
Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 38 ha., heraf tilkøbt 6,5 ha.
Stuehuset er opført 1950, kostald og lade 1930, svinestald 1956, maskinhus 1979 og
gylletank 1987, lukkede minkhaller 1981-1985. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 2.500 stk. årligt. Minkbestanden er på 800 tæver. Planteproduktionens salgs
afgrøder er raps, ærter, rajgræs og korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo
og plantørreri, anparter i Skafsgaard Vindmøllelaug og fodrindsanlæg ved samtlige
mink. På gården er 1 fast medhjælper.

TVEDVEJ 76, "KJÆRMARK", FA
BJERG, 7620 LEMVIG, tlf. 97893071.
PEDER MAAE, gårdejer, født
den 6.-10.-1903, søn af Maren og
Søren M.aae, gift den 22.-5.-1949
med Dagmar Mortensen, husmor,
født den 13.-10.-1913, datter af
Anna og Jakob Mortensen.
P.M. har været på Tommerup
Højskole med landbrugsfag. Han
overtog gården den 1.-4.-1933
fra sin far, nuværende ejer er 4.
generation på gården, som har været i slægtens eje i ca. 150 år.
Ejendomsskyld 720.000. Areal 17 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1878, kostald, svinestald og lade 1889 og maskinhus 1952.

TVEDVEJ 85, "HØJVANG", FABJERG, 7620 LEMVIG, tlf. 97893067.
JENS LUND BORUM, gårdejer, født den 11.-8.-1915, søn af Karen og Elias Borum,
gift den 17.5.-1939 med Esther Dusgaard Stokholm, husmor, født den 1.-12.-1916,
datter af Ane Dusgaard og Kristian Stokholm.
J.L.B. har været på Haslev Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-5.-1939 fra sin
mor, nuværende ejer er 4. generation på gården, som har været i slægtens eje i ca.
150 år.
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690.000. Areal 12,3 ha.
Stuehuset er opført 1911 og re
staureret 1952, kostald og svine
stald er opført 1935, lade 1873
og maskinhus 1965. Gården dri
ves udelukkende med plantepro
duktion bestående af korn. Der
er 2 traktorer, kornsilo og por
tionstørreri. Maskinstation bruges
til høst.

ULFSUNDVEJ 25, "ULFSUND",
NEES, 7660 BÆKMARKSBRO,
tlf. 97-884017.
PEDER LYKKE NYGAARD, pro
prietær, født den 26.-6.-1932,
søn af Cecilie og Carl Nygaard,
gift den 31.-7.-1958 med Kirsten
Lund, håndarbejdslærer, født den
9.-6.-1938, datter af Rigmor og
Ditlev Lund. Parret har børnene:
Steffen, født den 26.-9.-1959,
Thyge, født den 29.-5.-1962,
Ulrik, født den 2.-12.-1964, Villads,
født den 12.-9.-1969 og Ann-Sofie, født den 9.-8.-1976.
P.L.N. er forstander på Dalum Landbrugsskole, han er agronom fra Landbohøjskole og
har været på Ladelund og Dalum landbrugsskoler. Han overtog gården den 15.-8.-1984
fra Olga Pedersen. Gården drives som "I/S Ulfsund" af sønnen Steffen og faderen
Peder Lykke Nygaard.
S.L.N. er gift den 21.-12.-1987 med Majbritt Hansen, datter af Gudrun og Karl
Hansen.
Ejendomsskyld 4.750.000. Areal 182 ha., heraf 25 ha. strandeng.
Stuehuset er opført 1890 og restaureret flere gange, kostald opført 1959, spaltestald
1976, der er bygget flere svinestalde 1972-1976, silolade med tørreri 1976, laden fra
1920 er siden restaureret, maskinhuset fra 1960 er tilbygget i 1975, desuden er der 2
gylletank samt gyllekælder under spaltestalden. Gården drives med en ammekobesætning på 40 køer, 40 ungdyr og 20 slagtekalve af racerne Limousine og Simmentaler.
Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, frø, ærter og raps. Der er 3 traktorer, 1
mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, kornsilo samt halmfyr. På gården er 1 fast med
hjælper.

VADSKÆRVE3 1, "LINDHOLM", TØRRING, 7620 LEMVIG, tlf. 97-822529.
HENRY VAGNER MIKKELSEN, landmand, født den 5.-12.-1921, søn af Rasmine og
Martin Mikkelsen, gift i 1953 med Gertrud Nielsen, husmor, født den 11.-7.-1932,
datter af Sine og Peter Kirkegaard. Parret har børnene: Vagn Martin, født den
16.-7.-1957, 3an, født den 24.-5.-1961 og Ole, født den 16.-9.-1964.
H.V.M. har været på Vejlby Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-3.-1958, da
den blev udstykket som statshusmandbrug.
Ejendomsskyld 700.000. Areal 11 ha., heraf tilkøbt 2,2 ha. Der er forpagtet 3,5 ha.
Stuehuset er opført 1957, kostald, svinestald og lade er ligeledes fra 1957, maskinhus
fra 1978. Gården drives med en svineproduktion på 12 årssøer, der produceres ca. 150
slagtesvin årligt, desuden er der 3 ammekøer og 6 ungdyr af racen DRK. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er raps, ærter og korn. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og
plantørreri.
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TØRRING, 7620 LEMVIG, tlf. 97822519.
JENS ANKER JENSEN, landmand
og maskinstationsejer, født den
6.-8.-1929, søn af Marianne og
Marius Christian Jensen, gift den
24.-3.-1957 med Frida Kirstine
Stie, husmor, født den 18.-11.1936, datter af Magda og Harald
Stie. Parret har børnene: Arne,
født den 25.-6.-1959, Henrik,
født den 2.-7.-1960, Bodil, født

den 28.-4.-1962 og Kaj, født den 1.-5.-1964.
J.A.J. driver maskinstation, han startede med den den 3.-8.-1959 og vil den 1.-7.-1989
overdrage maskinstationen til sønnen Arne Overgaard Jensen, som bor på "Sudergaard"
i Tørring, det er den ejendom J.A.J. har tilkøbt.
J.A.J. overtog gården den 1.-3.-1957, da den blev udstykket fra "Vadskærgaard" som
statshusmandsbrug.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 34 ha., heraf tilkøbt 23,5 ha.
Stuehuset er opført 1957, tilbygget og restaureret 1988, kostald og lade opført 1957
og maskinhus 1976. Gården drives med en svineproduktion på 5 årssøer, samt 3 ammekøer og 3 ungdyr af racen Simmentaler. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps,
ærter, byg og hvede. På gården, hvorfra der drives maskinstation, er der følgende
maskiner: 10 traktorer, 2 mejetærskere, 2 bigballepressere, 1 rundballepresser, 1
selvkørende finsnitter, 2 almindelige finsnittere, 1 rendegraver, 2 slamsugere, 1
gummiged, 3 tankroeoptagere, 1 selvkørende skårlægger og plantørreri. Der er 3 fast
ansatte medhjælpere og 3 deltids medarbejdere på maskinstationen.

VADSKÆRVEJ 6, "VESTERVANG",
TØRRING, 7620 LEMVIG, tlf.
97-822565.
JENS REINBACH HANSEN, land
mand, født den 18.-6.-1931, søn
af Helga og Holger Hansen, gift
den 19.-10.-1957 med Bodil Skaarup, husmor, født den 9.-12.-1934,
datter af Elna og Martin Nielsen
Skaarup. Parret har børnene: Jet
te, født den 27.-9.-1958, Poul,
født den 1.-3.-1962, Brian, født
den 12.-7.-1966 og Helle, født den 6.-9.-1971.
J.R.H. har været på Høng Landbrugsskole og har været medlem af Vestjysk husmands
kreds's bestyrelse. Han overtog gården den 1.-3.-1957, da den blev udstykket som
statshusmandsbrug fra "Vadskærgaard".
Ejendomsskyld 630.000. Areal 9,3 ha.
Stuehuset er opført 1957, kostald, svinestald og lade er ligeledes fra 1957 og maskin
hus fra 1967. Gården drives med en kvægproduktion på 10 årskøer og 20 ungdyr af
racen SDM, desuden er der 7 årssøer, der sælges 100 smågrise og 50 slagtesvin årligt.
Der er 2 traktorer, portionstørreri, kornsilo samt anparter i Tøring Vindmøllelaug.
Maskinstation bruges til høst.
VADSKÆRVEJ 7, "VADSKÆRGAARD", TØRRING, 7620 LEMVIG, tlf. 97-822392.
KURT STAUNSTRUP, pelsdyravler, født den 7.-8.-1951, søn af Lillian og Tage Staunstrup, gift den 29.-7.-1972 med Vita Viola Toelbjerg, radiomontør, født den
12.-2.-1944, datter fa Nancy og Hans Toelbjerg. Parret har børnene: Carsten, født den
10.-12.-1967, Linette, født den 16.-4.-1972, Vibeke, født den 26.-4.-1973, Jesper, født
den 12.-10.-1974 og Morten, født den 15.-10.-1982.
K.S. er ansat ved Cheminova. Han overtog gården den 15.-6.-1983 fra Ernst Olsen.

-277-

Ejendomsskyld 540.000.
Stuehuset er opført 1979, svinestalde 1960 og 1970, lade 1970 og gylletank 1985.
Gården drives med en svineproduktion på 65 årssøer, der sælges ca. 1.500 smågrise
årligt. Pelsdyrproduktionen er på 200 minktæver + opdræt. Der er 1 halmfyr.
VADSKÆRVEJ 11, "ENGGAARDEN", TØRRING, 7620 LEMVIG, tlf. 97-810238.
THORKIL BJERG MADSEN, gårdejer, født den 13.-3.-1965, søn af Anna Katrine og
Herluf Bjerg Madsen, gift med Dorthe Kørschen, ekspedient, født den 29.-3.-1963,
datter af Else og Mathias Kørschen.
T.B.M. er uddannet landbrugssmed og arbejder ved Højgaard Maskinfabrik i Fabjerg.
Han overtog gården den 1.-1.-1988 fra sin far, som byggede gården, da den blev ud
stykket fra "Vadskærgaard" i 1957.
Ejendomsskyld 560.000. Areal 13 ha.
Stuehuset er opført 1957, avlsbygningerne, bestående af kostald, svinestald og lade, er
fra 1957. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af raps og korn.
Faderens maskinpark bruges på gården, desuden er der 1 portionstørreri og halmfyr.

VADSKÆRVEJ 13, "DUSGAARD", TØRRING, 7620 LEMVIG, tlf. 97-822507.
HERLUF BJERG MADSEN, gårdejer, født den 23.-8.-1927, søn af Jenny og Kristian
Bjerg Madsen, gift den 17.-6.-1958 med Anna Katrine Sønderby, sygeplejerske, født
den 1.-11.-1935, datter af Agnes og Vilhelm Sønderby. Parret har børnene: Herluf
Kristian, født den 3.-3.-1959, Johannes Vilhelm, født den 31.-7.-1960 og Thorkil, født
den 13.-3.-1965.
H.B.M. har været på Asmildkloster Landbrugsskole, han er formand for Vestersø Landvindingslaug. Han overtog gården den 1.-9.-1961 fra sin far, som købte den i 1923.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 46,8 ha., heraf tilkøbt 12 ha., der er 1,2 ha. eng og
bakker.
Stuehuset er opført 1872 og restaureret 1975, kostalde opført 1923, 1950 og 1974,
lade 1950 og maskinhus 1978. Gården drives med en svineproduktion på 25 årssøer, der
produceres ca. 500 slagtesvin årligt, desuden er der 5 ammekøer og 14 ungdyr af
racerne Hereford og Limousine. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og
fremavlskorn. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, plantørreri og
kornsilo.
VADSKÆRVEJ 15, "VESTER LOMFORBÆK", TØRRING, 7620 LEMVIG, tlf. 97-822516.
HELGE SVENSTRUP, gårdejer, født den 27.-6.-1954, søn af Olga og Anton Svenstrup.
H.S. har været på Lægård og Bygholm landbrugsskoler, han er kredsrepræsentant i
MD. Han overtog gården den 1.-4.-1981 fra Henry Larsen.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 38,6 ha., heraf tilkøbt 10 ha., der er 1,5 ha. skrænter
og græsning.
Stuehuset er opført 1852, kostalde 1870, 1903 og 1959, lader 1862 og 1983, maskinhus
1952 og gylletank 1984, desuden er der 2 udendørs køresiloer. Gården drives med en
kvægproduktion på 40 årskøer og 60 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgs
afgrøde er ærter. Der er 2 traktorer, plantørreri og plansilo. Maskinstation bruges til
høst.

VANDBORGVEJ 15, "ØSTER
SNABE", HOUE, 7620 LEMVIG,
tlf. 97-836085.
CHRESTEN SNABE, gårdejer,
født den 13.-5.-1951, søn af Ma
ren og Peter Snabe.
C.S. har været på Lægård Land
brugsskole. Han overtog gården
den 2.-1.-1976 fra sin far, nuvæ
rende ejer er 9. generation på
gården, som har været i slægtens
eje siden 1714.
Ejendomsskyld 820.000. Areal 18
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Stuehuset er opført 1864 og restaureret 1978, kostalde opført 1908 og 1976, lade 1908
og maskinhus 1976. Gården drives med en kvægproduktion på 28 årskøer og 70 ungdyr
af blandet race, desuden er der en ammekobesætning på 4 ammekøer og 4 ungdyr af
racen Charolais. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og korn. Der er 2
traktorer, 1 plansilo, plantørreri og anpart i Harboøre Vindmøllelaug. Maskinstation
bruges til høst.
VANDBORGVEJ 17, "SØNDER
SNABE", HOUE, 7620 LEMVIG,
tlf. 97-836423.
BENT AGER JENSEN, gårdejer,
født den 10.-8.-1938, søn af Em
ma og Holger Jensen, gift den
17.- 5.-1975 med Inger Elisabeth
Andersen, husmor, født den 14.2.-1941, datter af Anna og Gud
mund Andersen. Parret har dat
teren Susanne, født den 2.-10.1979.
B.A.J. har været
på Korinth
Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-4.-1967 fra Svend Bjerrum.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 24,8 ha., der er forpagtet 9 ha.
Stuehuset er opført 1914 og restaureret 1975, kvægstalde 1900 og 1976, lade og ma
skinhus 1976. Gården drives med en kvægproduktion på 35 årskøer og 60 ungdyr af
racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der er 2 traktorer, 1
mejetærsker, plansilo og plantørreri. Maskinstation bruges til ensilering. Gården drives
sammen med 'Gammelager", Agervej 9, Lemvig.

VANDBORGVEJ 19, "VESTER
SNABE", HOUE, 7620 LEMVIG,
tlf. 97-836080.
KIRSTINE SNABE JEPPESEN,
gårdejer, født den 12.-7.-1908,
datter af Vilhelmine og Anders
Peder Snabe, gift den 12.-7.-1928
med Kristian Jeppesen, gårdejer,
født den 9.-12.-1901, søn af Kir
stine og Andreas Jeppsen. Parret
har børnene: Anders Peder, født
den 26.-10.-1930 og Minna Kir
stine, født den 5.-7.-1937.
K.J. døde den 25.-8.-1979. Han overtog gården i 1924 fra sin mor. Ejendomsskyld
650.000. Areal 12 ha. Jorden er bortforpagtet til Christian Snabe, "Øster Snabe".
Stuehuset er opført 1844 og restaureret 1975, avlsbygningerne blev nedtaget i 1982,
da der blev bygget garage og udhus.

VANDBORGVEJ 23, "LØGBJERG",
HOUE, 7620 LEMVIG, tlf. 97 836257.
HENRY ØSTERGAARD ANDER
SEN, gårdejer, født den 5.-8.-1939,
søn af Ida og Kristian Andersen,
gift den 18.-1.-1969 med Margre
the Jensen, hjemmehjælper, født
den 5.-3.-1945, datter af Marie
og Jack Jensen. Parret har bør
nene: Hanne, født den 27.-6.-1969
og Jørgen, født den 1.-3.-1973.
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Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 14 ha;
Stuehuset er opført 1900 og restaureret senest i 1986, svinestalde opført 1945, 1965
og 1976, lader 1973 dg 1989, maskinhus 1965 og gylletank 1989. Gården drives med en
svineproduktion på 60 årssøer, der sælges ca. 1.350 smågrise og 50 slagtesvin årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker,
3 kornsiloer og portiohstørreri.

VANDBORGVEJ 25, "LILLE KATKJÆR", VANDBORG, 7620 LEM
VIG, tlf. 97-836333.
PEDER KOLDBORG JEPSEN,
gårdejer, født den 2.-10>-1932,
søn åf Helga og Ejner Jepsen,
gift i 1959 med Else Damgaard,
rengøringsassistent, født den
21.-6.- 1938, datter af Stinne og
Johannes Damgaard. Parret har
børnene: Johannes, født den 3.7.-1961, Søren, født den 23.-1.1963, Ejnar, født den 1.-8.-1964

og Jørgen, født den 26.-8.-1966.
P.K.J. har været på Lægård Landbrugsskole og har været sognefoged i Vandborg sogn i
14 år. Han overtog gården den 1.-4.-1964 fra sin svigerfar, nuværende ejer er 4.
generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1850.
Ejendomsskyld 700.000. Areal 16,4 ha.
Stuehuset er opført 1900 og restaureret senest i 1986, alle avlsbygningerne er
genopført efter en brand i 1923. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 40
årssøer, der sælges ca. 640 smågrise og 200 slagtesvin årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøder er raps og byg. Der er 1 traktor, maskinstation bruges til høst.
VANDBORGVEJ 45, "DAMGA
ARD", VANDBORG, 7620 LEM
VIG, tlf. 97-836303.
BENT WANG HANSEN, gårdejer,
født den 14.-10.-1944, søn af
Johanne og Charles Hansen, gift
den 16.-7.-1971 med Elise Chri
stensen, økonomaassistent, født
den 2.-10.-1947, datter af Kathri
ne og Hans Christensen. Parret
har børnene: Charles, født den
31.-1.-1973, Connie, født den
11.-4.-1975 og Vibeke, født den 27.-4.-1979.
B.W.H. har været på Lægård Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for den lokale
brandkasse. Han overtog gården den 1.-7.-1970 fra sin far, nuværende ejer er 8.-9.
generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1520.
Ejendomsskyld 2.300.000. Areal 34 ha., der er forpagtet 17 ha.
Stuehuset er opført 1905 og restaureret senest 1989, kostalden fra 1935 er ombygget i
1975 og ny kostald opført 1972, svinestalden fra 1935 er ombygget i 1976, lade opført
1935, gylletank 1975 og maskinhus 1978, der er 2 udendørs køresiloer. Gården drives
med en kvægproduktion på 75 årskøer og 135 ungdyr af racen SDM, det er en stam
besætning, som udstilles på dyrskue og ungskue, der sælges avlsdyr fra besætningen. I
1988 var gårdens besætning den højstydende indenfor kvægavlsforeningen med over 50
køer. Der er 5 traktorer, 1 mejetærsker, 1 rørvandingsanlæg og portionstørreri. På
gården er 1 fast fodermester og 1 medhjælper, maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
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CHRISTIAN BECH POULSEN, gårdejer, født den 19.-3.-1927, søn af Anna og Niels
Poulsen, gift den 23.-10.-1954 med Johanne Kirstine Pinholt, husmor, født den 28.3.-1934, datter af Olga og Ejnar Pinholt. Parret har børnene: Erling, født den
14.-6.-1955, Arne, født den 28.-8.-1957 og Bodil, født den 20.-1.-1959.
C.B.P. har været på Lægård Landbrugsskole, han er formand for D.L.G. Nordvest og
har været i bestyrelsen for Lemvigegnens Landboforening. Han overtog gården den
1.-6.-1965 fra sin moster Kirstine Bech, nuværende ejer er 8. generation på gården,
som har været i slægtens eje i ca. 200 år.
Ejendomsskyld 2.800.000. Areal 60 ha., heraf tilkøbt 15 ha.
Stuehuset er opført 1907 og restaureret 1971, svinestalde opført 1790, 1967, 1976,
1983 og 1989, lader 1793 og 1974, maskinhus 1965 og gylletanke 1981 og 1989. Gården
drives med en svineproduktion på 175 årssøer, der produceres ca. 3.500 slagtesvin
årligt. Desuden er der en minkproduktion på 300 tæver. Planteproduktionens salgsaf
grøder er raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, gastæt kornsilo, korn
tørreri, blandeanlæg, varme genvindingsanlæg, vådfodringsanlæg ved fedesvin samt
tørfodring ved søerne. På gården er der 1 fodermester og 1 fast medhjælper.

VEJBJERG 10, "DYBE KIRKEGAARD", DYBE, 7620 LEMVIG.
KIRSTEN MUNKSGAARD, gård
ejer, omtales under "Nørre
Munksgaard", Agervej 6, Lemvig.
K.M. overtog gården den 15.-8.1988 fra Vagn Hjorkjær.
Ejendomsskyld 2.150.000. Areal
66 ha.
Stuehuset er opført 1847 og re
staureret 1914, bygningerne er af
ældre dato, alderen er udkendt.
Gården drives udelukkende med
planteproduktion bestående af raps, ærter og korn. Den drives sammen med "Nørre
Munksgaard", Agervej 6.

VESTERMØLLEVEJ 18, "NØRRE
LISBY", FJALTRING, 7620 LEM
VIG, tlf. 97-887016.
FRANK LISBYGD, gårdejer, født
den 16.-5.-1932, søn af Elisabeth
og Niels Lisbygd, gift den 1.-4.1956 med Kirsten Nellemann,
husmor, født den 22.-10.-1935,
datter af Edith og Kaj Nelle
mann. Parret har børnene: Sol
veig, født den 2.-6.-1957, Mar
git, født den 18.-12.-1960 og
Marianne, født den 4.-8.-1965.
F.L. overtog gården den 1.-11.-1962 fra sin far, nuværende ejer er 3. generation på
gården, som har været i slægtens eje siden 1892.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 30,1 ha., heraf tilkøbt 11 ha., der er 2 ha. eng.
Desuden er der forpagtet 50 ha.
Stuehuset er opført i 1700-tallet og restaureret 1973, kostald opført 1914, svinestald
1976, lade 1700 og maskinhus 1973. Gården drives med en slagtesvineproduktion på ca.
1.050 stk. årligt. Desuden er der 12 ungdyr af blandet race. Planteproduktionens
salgsafgrøder er raps, ærter og korn. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker, blandeanlæg og
fodringsanlæg. Maskinstation bruges til gødningsudkørsel.

VESTERMØLLEVEJ 46, "MOSEGAARD", FJALTRING, 7620 LEMVIG, tlf. 97-887062.
EIGIL SØNDERSKOV, gårdejer, født den 16.-6.-1944, søn af Kirstine og Vagn
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med Anne Margrethe Buchbjerg,
dagplejer, født den 10.-6.-1945,
datter af Ellen og Aage Buch
bjerg. Parret har børnene: Birgit,
født den 21.-5.-1967, Bjarne,
født den 6.-3.-1969 og Olav, født
den 6.3.-1971.
Eigil Sønderskov har været på
Lægård Landbrugsskole. Han over
tog forpagtningen af gården den
1.-11.-1967 og købte den den 1.1.-1970 af sine svigerforældre,
nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1908.
Ejendomsskyld 1.520.000. Areal 43 ha., heraf tilkøbt 16,5 ha., der er 2 ha. eng.
Stuehuset er opført 1921 og restaureret flere gange, kostalden fra 1940 er om- og
tilbygget i 1973, svinestald opført 1967, maskinhus 1972, foderhus 1981 og gylletank
1973, desuden er der indendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 40
årskøer, 70 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM, desuden er der en slagtesvineproduktion på 200 stk. årligt. Der er 2 traktorer og anparter i Fjaltring Vindmøllelaug.
På gården er 1 skoledreng til hjælp og der bruges maskinstation til en del af
markarbejdet.
VESTERMØLLEVEJ 57, "VESTER
KJÆR", FJALTRING, 7620 LEM
VIG, tlf. 97-887019.
ARNE JAKOB HERUP NYGAARD,
gårdejer, født den 1.-3.-1932,
søn af Maren og Alfred Herup
Nygaard, gift den 28.-11.-1958
med Inger Munch, født den 30.4.-1937, datter af Karen og Leo
Munch. Parret har børnene: Jør
gen, født den 30.-12.-1959, Ka
ren, født den 27.-4.-1961 og Dor
the, født den 28.-6.-1965.
A.J.H.N. døde den 19.-8.-1989. Han overtog gården den 1.-II.-1958 fra Palle Juul
Olsen.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 33,3 ha.
Stuehuset er opført omkring 1850 og restaureret flere gange, kostalden er restaureret
og tilbygget senest i 1965, svinestald opført 1900, lade 1965 og roehus 1970. Gården
drives med en kvægproduktion på 30 årskøer, 30 ungdyr og 15 slagtekalve af racerne
RDM og Jersey, desuden er der en slagtesvineproduktion på ca. 350 stk. årligt. Plan
teproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og korn. Der er 4 traktorer, 1 mejetær
sker, 1 rundballepresser, kornsilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til lidt af
markarbejdet. Gården drives sammen med "Sdr. Herup", Torsmindevej 14, Dybe.
VESTERMØLLEVEJ 59, "ØSTER
KJÆR", FJALTRING, 7620 LEM
VIG, tlf. 97-897017.
JENS GADE, gårdejer, født den
3.-3.-1938, søn af Johanne og
Martinus Gade, gift den 20.-11.1960 med Else Aaberg, handelsud
dannet, født den 24.-7.-1939, dat
ter af Laura og Anders Aaberg.
Parret har børnene: Michael,
født den 21.-3.-1961, Claus, født
den 10.-12.-1964 og Henrik, født
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den 17.-7.-1969.
3.G. har været på Lægård Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for Ringkøbing Amts
Kvægavlsforening. Han overtog gården den 1.-11.-1960 fra Svend Aage Kjær.
Ejendomsskyld 2.900.000. Areal 61 ha., heraf tilkøbt 20 ha., der er 6 ha. eng.
Stuehuset er opført 1954, restaureret og tilbygget senest i 1979, kostalden er resta
ureret og tilbygget senest i 1981, lade opført 1969, fedestald og foderhus 1981, gylle
tank 1986, desuden er der løsdriftstald, indendørs køresilo og maskinhus. Gården drives
med en kvægproduktion på 52 årskøer, 55 ungdyr og 60 slagtekalve af racen SDM. Der
er 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg og anparter i Fjaltring Vindmøllelaug. På gården
er 1 fodermester og der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.
3.G. driver kreaturhandel på hjemmemarked og eksportmarked.

VESTERMØLLEVE3 66, "VESTER
MØLLE", RAMME, 7620 LEMVIG,
tlf. 97-887156.
SØREN SVÆRKE, gårdejer, født
den 27.-4.-1946, søn af 3enny og
Anders Sværke, gift den 30.-10.1971 med Anne Marie Hansen, læ
rer, født den 12.-5.-1948, datter
af Mary og Lars Hansen. Parret
har børnene: Betina, født den
2.-7.-1973, Claus, født den 29.9.-1976 og Morten, født den 1.11.-1979.
S.S. har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gården den 26.-3.-1974 fra
Thomas 3ensen.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 35 ha., heraf 1 ha. mose.
Stuehuset er opført omkring 1885 og restaureret flere gange, kostalden er ombygget
til farestald i 1975, slagtesvinestald opført 1985, gammelt møllehus ca. 1885, heste
stald 1860, lade 1840, maskinhus og svinestald 1988. Gården drives med en svinepro
duktion på 90 årssøer, der sælges ca. 700 smågrise og 1.200 slagtesvin årligt. Plante
produktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker plan
silo, varm lufts tørreri og anparter i Fjaltring Vindmøllelaug. Maskinstation bruges til
en del af markarbejdet.
VILHELMSBORGVE3 106, "BODSGAARD", MØBORG, 7660 BÆK
MARKSBRO, tlf. 97-881566.
3ENS CHRISTIAN REBBE, gård
ejer, født den 20.-2.-1954, søn
af Signe og Svend Rebbe, gift
den 18.-2.-1984 med Hanne Laurberg 3ensen, født den 4.-2.-1953,
datter af Inger og Tage Møller
3ensen. Parret har børnene: Mo
nica, født den 5.-5.-1975, Pernil
le, født den 5.-11.-1979 og
Charlotte, født den 16.-2.-1989.
3.C.R. er driftsleder på Rom Losseplads. Han overtog gården den 15.-10.-1984 fra
Anna og Richard Birkjær. Ejendomsskyld 720.000. Areal 20 ha., heraf 1,5 ha. skov.
Desuden er der forpagtet 35 ha.
Stuehuset er opført 1943 og gennemrestaureret 1988, kostald opført 1943, svinestalden
er tilbygget kostalden i 1967, hus til halmfyr opført 1987, lade 1943 og maskinhus
1985. Gården drives med en svineproduktion på 21 årssøer, der sælges ca. 200 smågri
se og 200 slagtesvin årligt, desuden er der en ammekobesætning på 3 køer, 1 ungdyr
og 3 slagtekalve af racerne RDM og Hereford og der er 2 heste. Planteproduktionens
salgsafgrøder er ærter, raps og korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo,
varm lufts tørreri samt halmfyr. 3.C.R. driver lidt maskinstation.
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BORG, 7660 BÆKMARKSBRO,
tlf. 97- 881401.
EJVIND KRISTENSEN, landmand,
født den 29.-12.-1929, søn af
Laura og David Kristensen, gift
den 23.-2.-1958 med Astrid Rå
bjerg, født den 14.-12.-1936, dat
ter af Mathilde og Alfred Rå
bjerg. Parret har børnene: Ole,
født den 21.-6.-1958, Addi, født
den 25.-4.-1961, Bent, født den
21.-2.-1967 og Leif, født den
25.3.-1971.
E.K. overtog gården den 25.-1.-1958 fra Niels Brandt Simonsen.
Ejendomsskyld 340.000. Areal 12,3 ha., heraf tilkøbt 3 ha.
Stuehuset er opført omkring 1900 og restaureret 1971, kostalden fra 1900 er ombygget
1959, lade opført 1900 og maskinhus 1950. Gården drives med en kvægproduktion på
11 årskøer, 12 ungdyr og 6 slagtekalve. Der er 2 traktorer, maskinstation bruges til en
del af markarbejdet.
VILHELMSBORGVEJ 130, "SDR. STOUGAARD", MØBORG, 7660 BÆKMARKSBRO, tlf.
97-881502.
KARL KRARUP ANDERSEN, omtales under Vilhelmsborgvej 132.
K.K.A. overtog gården den 20.-5.-1963 fra Jens Svendsen, Låsby.
Ejendomsskyld 250.000. Areal 5 ha., heraf 2 ha. skov og 1 ha. eng.
Stald og lade er opført 1958. Gården drives sammen med Vilhelmsborgvej 132.
VILHELMSBORGVEJ 132, "LILLE
STOUGAARD", MØBORG, 7660
BÆKMARKSBRO, tlf. 97-881502.
KARL KRARUP ANDERSEN,
gårdejer, født den 24.-6.-1928,
søn af Marie og Hjalmar Ander
sen, gift den 20.-8.-1950 med
Britta Andersen, født den 17.-8.1931, datter af Inger og Peder
Andersen. Parret har børnene:
Ingelise, født den 31.-10.-1950,
Elsebeth, født den 21.-11.-1954,
Preben, født den 23.-7.-1956,
Solveig, født den 7.-3.-1958 og Conni, født den 2.-6.-I963.
K.K.A. overtog gården den 11.-1.-1954 fra Peder Wurfel.
Ejendomsskyld 490.000. Areal 21 ha.
Stuehuset er opført 1954, gennemrestaureret og tilbygget senest i 1989, kostald og
lade opført 1954 og lade 1988. Gårdens besætning er på 10 ammekøer, 10 ungdyr og 5
slagtekalve af racen Hereford, desuden er der 4 heste med føl. Der er 2 traktorer, 1
markvandingsanlæg, kornsilo og varm lufts tørreri samt halmfyr. Maskinstation bruges
til en del af markarbejdet. Gården drives sammen med Vilhelmsborgvej 130.

VILHELMSBORGVEJ 138, "VEJE", FLYNDER, 7660 BÆKMARKSBRO, tlf. 97-881232.
JENS CHRISTIAN MEJDAHL, gårdejer, født den 15.-4.-1954, søn af Sine og Karl
Mejdahl, bor sammen med Bodil Sørensen, født den 15.-12.-1957, datter af Edith og
Albert Sørensen. Parret har sønnen Kasper, født den 3.-9.-1982.
B.S. er ansat på pensionisthøjskolen i Nørre Nissum.
J.C.M. overtog gården den 31.-12.-1978 fra sin far, nuværende ejer er 4. generation
på gården, som kom i slægtens eje omkring 1880.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 64 ha., heraf 4 ha. skov og eng.
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"Veje"s stuehus er opført 1911 og
delvis restaureret, kostald, svine
stald og lade er opført 1911, ko
stalden fra 1970 er ombygget til
grise i 1979, maskinhus opført
1974 og tilbygget 1989, og der er
en gastæt silo. Gården drives
med en kvægproduktion på 20 års
køer, 25 ungdyr og 10 slagtekalve af racen SDM, desuden er der
en årlig slagtesvineproduktion på
ca. 600 stk. Der er 3 traktorer,
1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg og halmfyr. Der bruges delvis fremmed arbejdskraft.
VILHELMSBORGVEJ 142, "SKOVGAARD", FLYNDER, 7660 BÆK
MARKSBRO, tlf. 97-881170.
ANDERS IVERSEN, gårdejer,
født den 2.-7.-1939, søn af Klara
og Ingvard Iversen, gift den
22.-1 1.1969 med Anne Lise Vi
um, diakon, født den 20.-6.-1942,
datter af Jenny og Peder Vium.
Parret har børnene: Jørgen, født
den 28.-1.1971 og Kirsten, født
den 28.-4.1973.
A.I. overtog gården den 1.-4.- 1970 fra Knud Hvidbjerg.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 30 ha., der er lejet 6 ha.
Stuehuset er opført 1910, tilbygget og restaureret 1978, kostalden fra 1965 er tilbyg
get i 1975, hvor der også blev lavet lade, maskinhuset er fra 1980. Gården drives med
en kvægproduktion på 25 årskøer, 35 ungdyr og 14 slagtekalve af racen SDM, desuden
er der en årlig slagtesvineproduktion på ca. 400 stk. Der er 2 traktorer, 1 mejetær
sker, markvandingsanlæg, plansilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en
del af markarbejdet.
VILHELMSBORGVEJ 168, "VILHELMSBORG DAMBRUG", FLYN
DER, 7620 LEMVIG, tlf. 97-889080.
KNUD OLESEN, dambruger, født
den 26.-3.-1934, søn af Johanne
og Peder Olesen, gift den 10.9.-1960 med Klara Sørensen, født
den 13.-3.-1924, datter af Anna
og Jochum Sørensen. Parret har
børnene: Margit, født den 7.-8.1945, Preben, født den 15.-7.1947, Kurt, født den 16.-1.-1951,
Anni, født den 16.-1.-1954, Kim,
født den 12.-6.-1961 og tvillingerne Keld og Karsten, født den 22.-5.-1963.
K.O. overtog gården den 1.-4.-1957 fra Bertram Thomsen.
Ejendomsskyld 700.000. Areal 5 ha., heraf 4 ha. eng.
Stuehuset er opført 1958 og senere gennemrestaureret, der er hestestald, foderhus og
garage. Gården drives som dambrug med 30 ørreddamme, der produceres ca. 30 ton
ørreder årligt. Der er 2 traktorer og der bruges lidt husbondafløser.

VINKELVEJ 65, "ØSTER VINKEL", HELDUM, 7620 LEMVIG, tlf. 97-820319.
OLAV AGGER, gårdejer, født den 29.-7.-1927, søn af Andrea og Jens Christian Agger,
gift den 5.-11.-1954 med Anna Poulsgaard, født den 13.-2.-1928, datter af Jenny og
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Jørgen Poulsgaard. Parret har børnene: Inger, født den 9.-4.-1955, Jens Christian, født
den 2.-10.-1956, Jørgen, født den 5.-7.-1958, han er senere død, og Svend, født den
22.-8.-1965.
A.P. døde den 13.-4.-1968.
O.A. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-4.-1954 fra sin
far, nuværende ejer er 3. generation på gården, som kom i slægtens eje omkring 1865.
Ejendomsskyld 950.000. Areal 27 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1865, kostald, svinestald og lade er ligeledes fra 1865.

VIUMVEJ 9, "LILLE VIUM", GUDUM, 7620 LEMVIG, tlf. 97-863084.
JENS PETER VESTERGAARD, gårdejer, født den 21.-1.-1935, søn af Agnes og Peter
Vestergaard, gift den 28.-10.-1961 med Ragnhild Eskildsen, husmor, født den 6.-1.1935, datter af Marie og Jens Eskildsen. Parret har børnene: Ole Thorbjørn, født den
31.-10.-1962, Lene Elisabeth, født den 20.-7.-1965 og Else Margrethe, født den 9.6.-1967.
J.P.V. er uddannet agronom og er nu lærer på Kongensgård Landbrugsskole. Han over
tog gården den 1.-4.-1977 fra Laurits Balle. Ejendomsskyld 680.000. Areal 10,7 ha.
Stuehuset er opført 1900, restaureret og tilbygget 1977, svinestald opført 1900, lade
1947 og maskinhus 1985. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående
af korn, raps, ærter og rajgræs. Der er 2 traktorer, plansilo med plantørreri og
halmfyr. Maskinstation bruges til høst.

VOLDERVEJ 22, "HØJLUND",
RAMME, 7620 LEMVIG, tlf. 97889846.
PREBEN BAGGE, gårdejer, født
den 6.-9.-1969, søn af Ingeborg
og Ingeman Bagge Kristensen,
gift den J 5.-6.-1985 med Solveig
Højlund Andersen, butiksassistent,
født den 4.-4.-1961 datter af Krista og Aage Andersen. Parret
har børnene: Jeppe, født den 125.-1986 og Marie, født den 8.-7.1988.
P.B. har været på Bygholm og Lægård landbrugsskoler. Han overtog gården den 1.8.-1984 fra sine forældre, nuværende ejer 3. generation på gården, som kom i slægtens
eje omkring 1914.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 62 ha., heraf 8 ha. eng. Der er forpagtet 2,5 ha.
Stuehuset er opført 1790, gennemrestaureret og tilbygget 1976, kostald opført 1954 og
senere udvidet, spaltestald opført 1972, maskinhus 1977 og lade 1988, der er en gyl
letank. Gården drives med en kvægproduktion på 55 årskøer og 55 ungdyr af racen
SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og korn. Der er 3 traktorer, 1
mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, plansilo, varm lufts tørreri samt anparter i Sdr.
Ramme Vindmøllelaug. På gården er 1 fast medhjælper og 1 skoledreng til hjælp, des
uden bruges lidt maskinstation.
VOLDERVEJ 40, "BIRKELUND",
RAMME, 7620 LEMVIG, tlf. 97885189.
JØRN WANG LØNBÆK, gårdejer,
født den 12.-10.-1928, søn af
Anna og Michael Lønbæk, gift
den 29.-6.-1953 med Ruth Moeskjær Balle, født den 2.-7.-1929,
datter af Petra og Laurits Balle.
Parret har børnene: Michael,
født den 11.-5.-1956, Annette,
født den 4.-8.-1957, Ole, født
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J.W.L. overtog gården i 1953^ da den blev udstykket fra "Volder" og opført som stats
husmandsbrug. Ejendomsskyld 720.000. Areal 10 ha.
Stuehuset er opført 1953, restaureret og tilbygget 1969, kostalden fra 1953 er
ombygget til svinestald i 1978, lade opført 1953. Gården drives med en svineprodukti
on på 15 årssøer, der produceres ca. 400 smågrise årligt. Der er 1 traktor, tårnsilo og
kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
VOLDERVEJ 47, "ØSTERKJÆR", RAMME, 7620 LEMVIG, tlf. 97-885587.
EJVIND KOLJSTRUP, chauffør, født den 11.-5.-1928, søn af Nanna og Laurits Koustrup.
E.K. er hobbylandmand, han overtog gården i 1957 fra Ernst Olsen.
Ejendomsskyld 540.000. Areal 13,7 ha.
Stuehuset er opført 1957 og restaureret senere, kostald og lade opført 1957. Gården
drives udelukkende med planteproduktion bestående af ærter og korn. Dér er 2 trak
torer, maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

VOLDERVEJ 49, "SØNDERVANG",
RAMME, 7620 LEMVIG, tlf. 97885522.
JENS CHRISTIAN LUNDSBY
JENSEN, gårdejer, født den
1.-2.- 1955, søn af Anna og Hen
ry Kristian Jensen, gift den
11.-4.-1981 med Agnethe Siim
Andersen, frisør, født den 20.-8.1957, datter af Grethe og Svend
Andersen. Parret har børnene:
Jonas, født den 21.3.-1984 og
Lisbeth, født den 22.10.-1987.
J.C.L.J. er udlært radiomekaniker, han er i bestyrelsen for Vestjysk Kredsforening og
sidder i kvægbrugsudvalget. Han overtog gården den 1.-5.-1987 fra John Jensen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 38,1 ha., heraf tilkøbt 22 ha. Der er forpagtet ca. 8
ha.
Stuehuset er opført 1947 og restaureret flere gange, kostalden fra 1947 er om- og til
bygget i 1979, hvor der også blev lavet lade, roe- og foderhus, desuden er der uden
dørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 42 årskøer og 50 ungdyr af
racen SDM, der er en årlig slagtesvineproduktion på 200 stk. Planteproduktionens salgs
afgrøder er ærter, raps og korn. Der er 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg og anparter
i Sdr. . Ramme Vindmøllelaug. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
VOLDERVEJ 53, "VOLDER",
RAMME, 7620 LEMVIG, tlf.
97-885070.
HOLGER KRISTIAN HARPØTH,
gårdejer, født den 26.-7.-1921,
søn af Elisabeth og Kristian Harpøth, gift den 9.-5.-1953 med
Maren Høj Jensen, født den 20.1 1.-1924, datter af Sine og
Evald Jensen. Parret har børne
ne: Poul Jørgen, født den 20.3.-1954, Jens Kristian, født den
27.-7.-1956, Evald, født den 22.3.-1958 og Lars, født den 16.-6.-1962.
M.H.J. døde den 6.-2.-1969. I dag er Herdis Olesen husbestyrerinde på gården, hun er
født den 17.-8.-1927, datter af Alma og Chr. Olesen.
H.K.H. har været på Vestsjællandsk Landbrugsskole. Han overtog gården den l.-l.1953 fra Hjort. Fra 1947-1953 er der udstykket 9 ejendomme fra gården "Volder".
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Stuehuset er opført 1827 og 1894, det er restaureret flere gange, kostald opført 1905,
laden fra 1918 er ombygget i 1975, der er udendørs køresilo. Gården drives udelukken
de med planteproduktion bestående af érter, raps, korn og græsfrø. Der er 2 trakto
rer, plansilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

VRÅ VEO 12, "ØSTER VRAA", FJALTRING, 7620 LEMVIG.
HELGE MAAGAARD, gårdejer.
H.M. ovértog gården den 1.-4.-1988 fra Helge Kirkeby, Fjaltring.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 43,5 ha., heraf 7 ha. eng.
Stuehuset er opført 1789, kostald ca. 1924, svinestald og lade 1900vog maskinhus 1976.
Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af raps, ærter og korn.
VRÅVEJ 18, "SØNDER BJERG",
FJALTRING, 7620 LEMVIG, tlf.
97-887195.
ARNE BREDAHL KRISTENSEN,
gårdejer, født den 10.-7.-1957,
søn af Meta og Svend Aage Kri
stensen, gift den 8.-8.-1981 med
Anne Østergård Lange, kontoras
sistent, født den 20.-10.-1959,
datter af Birthe og Svend Erik
Lange. Parret har børnene: Mic
hael, født den 22.-1.-1981, Kr
istian, født den 8.-11.-1983, Henrik, født den 29.-1.-1988 og Marianne, født den 20.-6.-1989.
A.B.K. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-10.-1983 fra
Viggo Kallesøe.
Stifteren af de Bergske blade, Christen Berg, er født her på gården. I stuehuset er der
en plade og der er tinglyst den klausul, at den ikke må fjernes, pladens inskription er:
"Her i Sønder Bjerg fødtes i år 1829 den 18. december Christen Berg, den varmhjerte
de talsmand for menigmands ret fædrelandets trofaste søn".
Ejendomsskyld 2.600.000. Areal 58 ha., heraf 5 ha. eng og mose.
Stuehuset er opført 1780 og gennemrestaureret 1983-1989, udhusene er opført efter en
brand i 1941, kostalden er senere ombygget til svinestald, hestestalden er ombygget
til svinestald i 1941, svinestald opført 1979, ny lade 1983, garage 1988, laden fra 1941
er ombygget til plantørreri og foderhus, gastæt silo opført 1985 og gylletank 1983,
desuden er der 9 2-rækkers minkhaller fra 1989. Gården drives med en årlig slagtesvineproduktion på 5.500 stk. Minkproduktionen er på 800 avlstæver + hvalpe. Plante
produktionens salgsafgrøder er ærter, raps og frøgræs. Der er 4 traktorer, 1 mejetær
sker, plansilo og varm lufts tørreri. Der er 1 fast medhjælper, 1 skoledreng til hjælp
og der bruges maskinstation til en del af markarbejdet. Gården drives sammen med
Holstebrovej 90, Vejrum.

VRÅ VEJ. 20, "NØRRE BJERG",
FJALTRING, 7620 LEMVIG, tlf.
97-887075 og 97-885294.
KARL WANG HANSEN, gårdejer,
født den 4.-5.-1930, søn af Han
ne og Charles Hansen, gift den
17.-11.-1956 med Doris Irene
Mikkelsen, født den 20.-12.-1932,
datter af Anna og Charles Mikke
lsen. Parret har børnene: Oluf,
født de ’. 3.-10.-1957, Margit,
født den 23.-2.-1960 og Anne
Lise, født den 27.-6.-1966.
K.W.H. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården den 20.-10.-1956
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fra Albert Dalgård, hvis bedstefar opførte gården af strandingsgods i 1876.
Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 39 ha., heraf tilkøbt 11 ha., der er 2 ha. klitter.
Stuehuset er opført 1876 og gennemrestaureret senest i 1875, kostald 1970 og udvidet
med gyllebeholder i 1981, svinestald opført 1977, gammel svinestald er ombygget til
heste og kalve, garage opført 1980, lade 1968 og gylletank 1981. Gården drives med
en kvægproduktion på 27 årskøer, 28 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM, der er
en årlig slagtesvineproduktion på 1.000 stk. og desuden er der 2 Araberheste. Der er 2
traktorer, 2 fodersiloer og kold lufts tørreri. På gården er datteren Anne Lise Hansen
fodermester, hun har været på Kongensgård og Lægård landbrugsskoler, desuden bru
ges maskinstation til en del af markarbejdet.
VØLUNDVEJ 5, "NØRRE HERUP", DYBE, 7620 LEMVIG, tlf. 97-895030.
JENS KOGSGAARD KILDEGAARD, gårdejer, født den 8.-4.-1949, søn af Gerda og
Niels Kildegaard, gift den 9.-9.-1972 med Anne Dorthea Larsen, kommune overassi
stent, født den 14.-6.-1951, datter af Rigmor og Ejner Larsen. Parret har børnene:
Ejner, født den 11.-4.-1974 og Martin, født den 6.-8.-1980.
J.K.K. er uddannet automekaniker og ansat ved Cheminova. Han overtog gården den
1.-4.-1987 fra sin far, nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 600.000. Areal 9,5 ha.
Stuehuset er opført 1919, avlsbygningerne, bestående af kostald, svinestald og lade, er
fra 1919 og maskinhus fra 1952. Gården drives udelukkende med planteproduktion
bestående af raps, ærter og korn.

VØLUNDVEJ
15, "SØNDERGAARD", DYBE, 7620 LEMVIG,
tlf. 97- 895109.
AAGE KJÆR HERPING, gårdejer,
født den 5.-8.-1937, søn af Olga
og Johannes Smedegaard Herping,
gift den 30.-5.-1962 med Eva Ni
elsen, syerske, født den 10.-3.1940, datter af Grethe og Valde
mar Nielsen. Parret har børnene:
Kurt, født den 28.-10.-1964, Hen
rik, født den 28.-10.-1966, og
tvillingerne Lars og Jan, født

AA.K.H. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården den 10.-2.-1977 fra
sin far, som købte den i 1943.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 27,7 ha., heraf tilkøbt 1 ha.
Stuehuset er opført 1850 og restaureret 1973/74, kostald opført 1959, lukket minkhal
1988, garage 1974, lader 1850 og 1969. Gården drives med en kvægproduktion på 25
årskøer og 45 ungdyr af racen SDM. Minkbestanden er på 250 tæver + opdræt. Der er
2 traktorer, maskinstation bruges til høst.
ÆRTBJERGVEJ 3, "ÆRTBJERG",
DYBE, 7620 LEMVIG, 97-895010.
JENS BECH, gårdejer, født den
1 1.-8.-1942, søn af Karen og
Harald Bech, gift den 30.-5.-1974
med Ruth Leth Jørgensen, selv
stændig indenfor tøjbranchen,
født den 2.-5.-1943, datter af
Marie og Aksel Leth Jørgensen.
Parret har børnene: Christina,
født den 2.-9.-1975 og Karin,
født den 11.-8.-1977.
J.B. overtog gården den 1.-8.1966 fra sin mor, nuværende ejer er 3. generation på gården, som kom i slægtens eje i
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1892. Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 42,5 ha., heraf 2 ha. eng. Der er forpagtet 5 ha.
Stuehuset er opført 1880 og restaureret 1975^ kvægstalde opført 1933 og 1974, svinestald og lade 1933, maskinhus og foderhus 1978 og gylletank 1972. Gården drives
med en kvægproduktion på 45 årskøer og 80 ungdyr af racen SDM, desuden er der en
årlig slagtesvineproduktion på 600 stk. Der er 4 traktorer, portionstørreri og halmfyr.
På gården er 1 fast medhjælper og der bruges maskinstation til høst.
ÆRTBJERGVEJ 6, "SØNDER LIS
BJERG", DYBE. 7620 LEMVIG,
tlf. 97-895049.
ARNE YDERSTRÆDE ANDERSEN,
gårdejer, født den 12.-3.-1964,
søn af Karen og Andreas Yder
stræde Andersen, bor sammen
med Bente Jensen, husmor, født
den 5.-10.-1965, datter af Mie og
Jens Christian. Parret har bør
nene: Liselotte, født den 3.-6.1986 og Sabina Louise, født den
27.-6.-1988.
A.Y.A. er ansat på Vestjyske Slagterier. Han overtog gården den 1.-1.-1988 fra sin
far, nuværende ejer er 3. generation på gården, som kom i slægtens eje i 1924.
Ejendomsskyld 650.000. Areal 14,9 ha.
' ;
Stuehuset er opført 1910 og restaureret .1977, kvægstalde opført 1887 og 1952, svinestald og lade 1887, desuden er der hønsehus. Gården drives med en svineproduktion på
2 årssøer, der er en årlig slagtesvineproduktiory på ca. 40 stk., desuden er der 1
ammeko og 2 ungdyr. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og byg. Der er 2 trak
torer, maskinstation bruges til høst.
0. LUNDGÄRDVEJ 12, "NØRGAARD", NØRRE NISSUM, 7620 LEMVIG, tlf. 97891575.
PEDER KJÆR LARSEN, gårdejer, født den 6.-4.-1961, søn af Signe og Ingemann Kjær
Larsen, gift den 5.-9.-1987 med Tina Andreasen, montrice, født den 10.-12.-1965,
datter af Grethe og Ove Andreasen. Parret har sønnen Emil, født den 2.-5.-1987.
P.K.L. er udlært automekaniker og ansat ved entreprenør Hedégaard. Han overtog
gården den 11.-6.-1986 fra Laurits Kjær Larsen.
Ejendomsskyld 600.000. Areal 10,5 ha.
Stuehuset er opført 1948, restaureret og tilbygget 1962, avlsbygningerne,'bestående af
svinestald, lade og maskinhus, er fra 1948. Gården drives udelukkende med plantepro
duktion bestående af hvede, ærter og byg. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker og anpart i
Skafsgaard Vindmøllelaug.

0. LUNDGÄRDVEJ 24, "NY
LUND", NØRRE NISSUM, 7620
LEMVIG, tlf. 97-891165.
HANS KRISTEN BJERRUM, gård
ejer, født den 16.-11.-1953, søn
af Ulla Valborg og Sigurd Bjerrum.
H.K.B. er ansat som tankvogn
chauffør ved MD i Holstebro.
Han overtog gården den 31.-12.1978 fra sin mor, forældrene
købte den i 1952.
Ejendomsskyld 570.000. Areal
10,5 ha., heraf tilkøbt 3 ha. Der ér forpagtet 10,5 ha.
Stuehuset er opført 1947 og restaureret 1976, kostald, svinestald og ' lädé er opført
1947, maskinhus 1981. Gården drives udelukkende med planteproddkt'ioh bestående af
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raps, ærter og korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, plantørreri samt
halmfyr og anpart i Skafsgaard Vindmøllelaug, møllen står på ejendommen.
0. LUNDGÅRDVEJ 25, "ØSTER
LUNDGAARD", NØRRE NISSUM,
7620 LEMVIG, tlf. 97-891048.
ANDERS KOBBERHOLM, gårdejer,
født den 13.-1.-1938, søn af Ma
rie og Ernst Kobberholm, gift
den 7.-7.-1962 med Birthe Hestbech, husmor, født den 1.-10.-1939,
datter af Clara og Charles Hestbech. Parret har børnene: Anker,
født den 15.-5.-1963, Poul Erik,
født den 19.-7.-1965 og Charlot
te, født den 29.-5.-1969.
B.K. er ansat på pensionisthøjskolen i Nørre Nissum.
A.K. overtog gården den 1.-7.-1971 fra sin svigerfar, som købte den i 1942.
Ejendomsskyld 980.000. Areal 17,7 ha.
Stuehuset er opført 1873 og restaureret senest i 1987, kostald og svinestald er opført
1911, lade 1873, ny kostald 1979 og maskinhus 1950. Gården drives med en kvægpro
duktion på 40 årskøer og 40 ungdyr af racen Jersey. Der er 3 traktorer samt anpart i
Skafsgaard Vindmøllelaug. Maskinstation bruges til høst.

0. LUNDGÅRDVEJ 29, "VESTER
LUNDGAARD", NØRRE NISSUM,
7620 LEMVIG, tlf. 97-891051.
JENS KLOSTER, gårdejer, født
den 23.-6.-1913, søn af Johanne
og Jakob Kloster, gift den 2.-4.1946 med Signe Bjertrup, husmor,
født den 21.-9.-1925, datter af
Ane og Peder Bjertrup. Parret
har børnene: Ejvind, født den
28.-5.-1946, Jørn, født den 23.5.-1947, Gunnar, født den 5.-7.1949, Grethe, født den 23.-1.1951, Bent, født den 6.-3.-1963 og Mogens, født den 18.-1.-1967.
J.K. overtog gården den 1.-6.-1946.
Ejendomsskyld 530.000. Areal 10 ha. Jorden er bortforpagtet til sønnen Bent.
Stuehuset er opført 1947, kostald 1927, lade 1947 og maskinhus 1969, der er bygget 1
lukket minkhal i 1988 og 2 lukkede haller i 1989. Sønnen Bent Kloster driver ejendom
men med mink og lidt fedekalve, der er 120 minktæver og 12 fedekalve. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er raps, ærter og korn. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker og
anpart i Skafsgaard Vindmøllelaug. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

0. LUNDGÅRDVEJ 32, "VRAA", NØRRE NISSUM, 7620 LEMVIG.
JOHANNES TANG, gårdejer, omtales under Tvedvej 54, Lemvig.
J.T. overtog gården i 1977 fra Orla Nielsen.
Ejendomsskyld 500.000. Areal 10 ha.
Stuehuset er opført 1890, kostald 1890 og lade 1970. Gården drives udelukkende med
planteproduktion bestående af raps og ærter. J.T. bor på Tvedvej 54, Lemvig.
0. LUNDGÅRDVEJ 36, "MOSKJÆR", NØRRE NISSUM, 7620 LEMVIG, tlf. 97-891658.
PER KARSTEN MADSEN, gårdejer, født den 14.-8.-1960, søn af Elise Marie Katrine
og Vagn Nørby Madsen, bor sammen med Edele Andreasen, sygehjælper, født den
26.-7.-1960, datter af Grethe og Johannes Andreasem
P.K.M. er landbrugssmed og ansat ved Nørre Nissum Maskinværksted. Han overtog går
den den 1.-9.-1987 fra sin mor, nuværende ejer er 4. generation på gården, som har

været i slægtens eje siden 1923.
Ejendomsskyld 560.000. Areal 10,8 ha.
Stuehuset er opført 1923 og løbende restaureret 1968, svinestald opført 1976, lade
1978 og maskinhus 1985. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående
af raps, ærter og korn. Der er 1 traktor, plansilo og plantørreri, halmfyr og anparter i
Skafsgaard Vindmøllelaug. Maskinstation bruges til høst.

0. LUNDGÄRDVEJ 42, "SØNDER SKAFSGAARD", NØRRE NISSUM, 7620 LEMVIG,
tlf. 97-891242.
JØRGEN NØRBY, gårdejer, født den 4.-5.-1950, søn af Lydia og Viggo Nørby, gift den
22.-7.-1978 med Merete Trane, arkitekt, født den 17.-8.-1950, datter af Grete og Kaj
Trane. Parret har børnene: Ellen, født den 1.-2.-1980, Søren Viggo, født den 15.-6.1982 og Jens Jacob, født den 18.-6.-1987.
J.N. er uddannet cand.scient og ansat som adjunkt ved Lemvig Gymnsium, han er
formand for Skafsgaard Vindmøllelaug og formand for Lemvig Biogasanlæg. Han over
tog gården den 1.-8.-1977 fra sin far, nuværende ejer er 3. generation på gården, som
har været i slægtens eje siden 1889.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 23,3 ha., heraf 1 ha. eng.
Stuehuset er opført 1892 og restaureret 1982, kostald, svinestald og lade er genopført
efter en brand i 1923, maskinhus 1979. Gården drives med en årlig slagtesvineproduk
tion på 650 stk. årligt og der er 20 moderfår samt opdræt. Planteproduktionens salgs
afgrøder er raps og ærter. Der er 2 traktorer, portionstørreri, halmfyr og anpart i
Skafsgaard Vindmøllelaug. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet og der er 1
skoledreng til hjælp.
0. LUNDGÅRDVEJ 50, "BLÆSBJERG", NØRRE NISSUM, 7620 LEMVIG, tlf. 97891181.
NIELS BJERG JØRGENSEN, gårdejer, født den 5.-12.-1934, søn af Ane Kirstine og
Ejnar Jørgensen, gift den 17.-10.-1965 med Lis Lind, husmor, født den 9.-11.-1941,
datter af Matilde og Marius Lind. Parret har børnene: Erik, født den 12.-5.-1967,
Ejnar, født den 10.-9.-1969 og Arne, født den 11.-10.-1977.
N.B.J. har været på Haslev Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-8.-1965 fra
Josef Mejvang.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 22,3 ha.
Stuehuset er opført 1911 og restaureret 1977, avlsbygningerne, bestående af kostald,
svinestald og lade, er genopført efter en brand i 1947, maskinhus 1978. Gården drives
med en kvægproduktion på 28 årskøer og 40 ungdyr af racen SDM, desuden er der en
årlig slagtesvineproduktion på 400 stk. Der er 2 traktorer, maskinstation bruges til
høst.
ØRSVEJ 9, "VESTER ØRTS", ROUM, 7620 LEMVIG,
tlf. 97889382.
KARL EGON OLESEN, gårdejer,
født den 25.-2.-1931, søn af Jo
hanne og Peder Olesen, broderen
Jens Kristian Olesen, medhjælper,
født den 16.-4.-1932, bor også på
gården.
K.E.O. overtog gården den 15.8.-1965 fra sine forældre, nuvæ
rende ejer er 3. generation på
gården, som har været i slægtens eje siden 1892. Ejendomsskyld 760.000. Areal 35 ha.
Stuehuset er opført 1801, gennemrestaureret og ombygget 1971-1986, kostald opført
1931, lade 1890 og delvis ombygget til svinestald og kornlager, maskinhuset fra 1968
er tilbygget senest i 1977. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion
på 17 årskøer, 20 ungdyr og 8 slagtekalve af racen SDM. Svineproduktionen er på 7
årssøer og der produceres ca. 120 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde
er korn. Der ér 2 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo og varm lufts tørreri.
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KURT TOMMY KRISTENSEN, dambrugsejer, født den den 16.-1.-1951, søn af Klara og
Kristian Kristensen, gift den 25.-11.-1977 med Äse Berg Hedegaard, revisorassistent,
født den 4.-10.-1954, datter af Anna og Peder Hedegaard. Parret har børnene: Jens
Peter, født den 1.-11.-1973 og Louise, født den 13.-6.-1981.
K.T.K. overtog dambruget den 29.-3.-1979 fra sine forældre, som købte det i 1958.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 1,6 ha., heraf 1 ha. eng.
Stuehuset er opført 1984, der er et kummehus med 47 bassiner til opdræt af yngel, 25
ørreddamme, foderhuset fra 1965 er ombygget i 1979 og maskinhuset er fra 1987. Der
produceres ca. 60 ton ørreder årligt, desuden er der 10 moderfår og lam. På dam
bruget er der 2 traktorer, 1 rendegraver, 1 minitraktor og fodersilo. Der er 1 fast
medarbejder og der bruges lidt maskinstation.

ØRSVEJ 22, "MELLEM ØRTS", ROUM, 7620 LEMVIG, tlf. 97-889020.
NIELS KRISTIAN HEDEGAARD og BENT HEDEGAARD, gårdejere.
Brødrene er født den 7.-8.-1937 og sønner af Ellen og Jens Kristian Hedegaard.
Brødrene overtog gården den 1.-1.-1975 fra deres far. Gården har været i slægtens eje
siden 1910.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 62,8 ha., heraf 8 ha. skov.
Stuehuset er opført 1946, kostald og lade 1947 samt maskinhus 1983. Gården drives
med en kvægproduktion på 20 årskøer, 25 ungdyr og 8 slagtekalve, alle af racen SDM,
desuden er der 11 ungdyr af racerne Limousine og SDM. Planteproduktionens salgsaf
grøder er raps og korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, tørresilo og varm lufts
tørreri samt halmfyr. Maskinstation bruges til ajleudkørsel og finsnitning.
ØSTER DALGÅRDVEJ 2, "DALGAARD", SKALSTRUP, 7570
VEMB, tlf. 97-884087.
HENRY CHRISTENSEN, gårdejer,
født den 12.-10.-1932, søn af
Jane og Kristian Christensen,
gift den 10.-12.-1955 med Elisa
beth Vogenstoft Pedersen, født
den 25.-12.-1930, datter af Mar
ta og Niels Vognstoft Pedersen.
Parret har børnene: Mona, født
den 8.11.-1956, Birgit, født den
1.-7.1959 og Gert, født den
25.-4.-1963.
E.V.P. døde den 23.-1.-1987.
H.C. har været på Haslev Landbrugsskole. Han overtog gården i 1954, da den blev
opført som statsejendom.
Ejendomsskyld 950.000. Areal 16,5 ha., heraf tilkøbt 3 ha. Der er lejet 6 ha.
Stuehuset er opført 1954, gennemrestaureret og tilbygget 1980, kostalden fra 1954 er
om- og tilbygget i 1964, roehus og hestestald er opført 1967, hundehus 1978, laden fra
1954 er delvis ombygget til kostald og maskinhuset er fra 1977. Gården drives med en
kvægproduktion på 19 årskøer, 18 ungdyr og 10 slagtekalve af racen SDM. Desuden
har der siden 1958 været hundeopdræt på gården, i dag er der 70 hunde af følgede
racer: Gravhunde, Yorksiterrier, Cairnterrier, Foxterrier, Cokerspaniel, Pudler, Golden
Retriver og Schæfer, der sælges hunde over hele landet og til udlandet. På gården er
der 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg, plansilo og der bruges staldvarme til opvarm
ning af stuehuset. Der er 1 skoledreng til hjælp og der bruges maskinstation til en del
af markarbejdet. Siden 1987 har Erna Risager været husbestyrerinde, hun er datter af
Agnes og Adolf Risager.

ØSTER NØRBYVEJ 36, "ØSTER NØRBY", FJALTRING, 7620 LEMVIG, tlf. 97-887004.
KNUD KRISTEN RUBY, gårdejer, født den 27.-2.-1947, søn af Enna og Niels Ruby,
gift den 1.-7.-1978 med Lone Jensen, fysioterapeut, født den 21.-4.-1952, datter af
Jytte og Evald Jensen. Parret har børnene: Nikolaj, født den 8.-3.-1979, Kristian, født
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K.K.R. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-2.-1978 fra
sin far, nuværende ejer er 4. generation på gården, som har været i slægtens eje i ca.
100 år.
Areal 52 ha., heraf tilkøbt 22 ha., der er 2 ha. eng. Desuden er der forpagtet 110 ha.
Stuehuset er opført 1960 og tilbygget 1989, svinestalde opført 1959, 1960, 1977, 1979,
1982, 1985 og 1988, lade 1977, maskinhus 1982 og gylletanke 1981 og 1985. Gården
drives med en svineproduktion på 400 årssøer, der sælges ca. 6.000 smågrise og 2.300
slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 3 trakto
rer, gastæt kornsilo, blandeanlæg, vådfodringsanlæg, tørfodringsanlæg ved søerne og
anparter i Fjaltring Vindmøllelaug. På gården er 1 fast medhjælper og der bruges ma
skinstation til høst.
ØSTKÆRVEJ 18, "ØSTKJÆR",
MØBORG, 7660 BÆKMARKSBRO,
tlf. 97-881377.
YVONNE KAASGAARD PEDER
SEN, gårdejer, født den 11.-7.1964, datter af Anna Marie og
Iver Wium Pedersen, gift den
18.-3.-1989 med Thorkild Kristen
sen, lagermand, født den 29.-10.1954, søn af Maja og Hans Viggo
Kristensen.
Y.K.P. har været på Lægård og
Hammerum landbrugsskoler. Hun

overtog gården den 1.-4.-1988 fra Simon Kristensen.
Ejendomsskyld 720.000. Areal 27 ha., heraf 1,5 ha. eng. Der er forpagtet ca. 4 ha.
Stuehuset er opført omkring 1900 og restaureret flere gange, kostald opført 1964,
vaskehuset fra 1950 er ombygget til værksted, lade opført 1950, desuden er der et
maskinhus. Gården drives med en nyetableret besætning på 20 årskøer af racerne SDM
og Jersey, desuden er der 3 årssøer og der produceres ca. 60 slagtesvin årligt. Der er
1 traktor, tårnsilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markar
bejdet.
ØSTKÆRVEJ 20, "ØSTERHOLM",
7660 BÆKMARKSBRO, tlf. 97881225.
ARNE BALLEBY MØLDAMBJÆRG, gårdejer, født den 27.-10.—
1937, søn af Dagmar og Ejnar
Balleby Møldambjærg, gift den
27.-1.- 1973 med Irma Fransiska Duedal Pedersen, kontorassi
stent, født den 25.-12.-1945,
datter af Harriet og Christian
Duedal Pedersen. Parret har bør
nene: Jonny, født den 9.-7.1967, Ejnar, født den 11.-1.-1974 og Mona, født den 20.-3.-1976.
A.B.M. har været på Mejlby Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-1.-1973 fra sin
far, nuværende ejer er 3. generation på gården, som kom i slægtens eje omkring 1924.
Ejendomsskyld 700.000. Areal 19 ha.
Stuehuset er opført 1912 og gennemrestaureret, kostald opført 1966 og lade 1951.
Gården drives med en kvægproduktion på 30 årskøer og 30 ungdyr af racen Jersey.
Der er 2 traktorer, tårnsilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
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BORG, 7660 BÆKMARKSBRO,
tlf. 97-881221.
ERIK NIKOLAJSEN, gårdejer,
født den 14.-8.-1932, søn af Hed
vig og Nikolai Nikolajsen, gift
den 1.- 6.-1957 med Elsebeth Sej
bjerg, hjemmehjælper, født den
23.-2.1937, datter af Anne Katri
ne og Peder Sejbjerg. Parret har
børnene: Kirsten, født den 18.-10.-1957, Kurt, født den 14.-11.-1958,
Steen, født den 18.-4.-1963 og

Bettina, født den 23.-8.-1969.
E.N. har været på Lægård Landbrugsskole og har været i kredsledelsen for D.L.G.
Nordvest. Han overtog gården den 1.-2.-1965 fra Børge Klinkby.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 30 ha., heraf tilkøbt 5 ha., der er 3 ha. eng og skov.
Stuehuset er opført 1971, løsdriftstald 1968 og udvidet 1976, kostalden fra 1928 er
ombygget til svinestald i 1968, lade opført 1976, desuden er der maskinhus, 1 4-rækket minkhal samt 1 2-rækkers minkhal. Gården drives med en svineproduktion på 8
årssøer, der produceres ca. 125 slagtesvin årligt, desuden er der en ammekobesætning
på 12 køer, 12 ungdyr og 6 slagtekalve af racen Limousine. Minkbestanden er på 500
avlstæver + hvalpe. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og græsfrø. Der
er 2 traktorer, plantørreri i det gamle stuehus og der bruges maskinstation til en del
af markarbejdet.
ØSTKÆRVEJ 30, "SØNDER NY
HOLM", MØBORG. 7660 BÆK
MARKSBRO, tlf. 97-881356.
HANS VIGGO KRISTENSEN,
landmand, født den 24.-6.-1914,
søn af Margrethe og Karl Kri
stensen, gift den 9.-11.-1945
med Maja Louise Pedersen, født
den 20.-7.-1921, datter af Johan
ne og Søren Pedersen. Parret
har børnene: Thorkild, født den
29.10.-1954, Johanne Margrethe,
født den 13.-7.-1957 og Henning, født den 20.-8.-1963.
H.V.K. overtog gården den 15.-12.-1948 fra Hilbert Pedersen.
Ejendomsskyld 420.000. Areal 10 ha., heraf tilkøbt 4 ha., der er 1 ha. eng.
Stuehuset er opført 1948, restaureret og tilbygget 1969, kostald opført 1948, lade
1954 og maskinhus 1979. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående
af byg. Der er 1 traktor, maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

ÅKJÆRVEJ 10, "SKOVHEDE", 0STER KJÆR, 7650 BØVLINGBJERG,
tlf. 97-885224.
KNUD JENSEN, gårdejer, født
den 10.-2.-1933, søn af Jenny og
Simon Jensen, gift den 26.-5.1956 med Marie Førrisdahl, født
den 24.-7.-1932, datter af Johan
ne og Aage Førrisdahl. Parret har
børnene: Aage, født den 14.-5.-1958,
Hans Jørgen, født den 18.-10.-1960,
Hanne, født den 23.-2.-1962, Ingerlis, født den 12.-5.-1964, Lene, født den 10.-1.-1966, Søren, født den 8.-6.-1969 og tvillingerne Jenny og Kirsten,
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K.3. overtog gården den 20.-3.-1956 fra Kristian Andersen.
Ejendomsskyld 600.000. Areal 14 ha., heraf 1 ha. eng. Desuden er der forpagtet 8 ha.
Stuehuset er opført 1964, kostald 1916 og udvidet med laden i 1971, lade opført 1975,
maskinhus 1959, foderhus og garage 1971. Gården drives med en kvægproduktion på 18
årskøer, 18 ungdyr og 10 slagtekalve af racen SDM, desuden er der en årlig slagtesvineproduktion på 50 stk. Der er 1 traktor, maskinstation bruges til en del af mark
arbejdet.

STRUER KOMMUNE

AGERGÅRDVEJ 2, "ØSTER PILGÅRD", FOUSING, 7600 STRUER.
MADS HEDEGÅRD NIELSEN, gårdejer, født den 22.-11.-1939, søn af Helga og Alfred
Hedegård Nielsen, gift den 21.-10.-1967 med Grethe Pedersen, medhjælpende hustru,
født den 5.-6.-1939, datter af Arild Pedersen. Parret har børnene: Alice, født den
7.-12.1967, Solvej, født den 13.-2.1972, fra tidligere ægteskab er der børnene:
Grethe Yvonne, født den 13.-3.-1958 og Laila, født den 4.-6.-1959.
M.H.N. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-11.-1975 fra
Alfred Hammelmose.
Ejendomsskyld 470.000. Areal 13,2 ha.
Ejeren bor på og driver også gården "Lensbjerg", Søjbjergvej 2, Fousing.

AGERGÅRDVEJ 4, VEJRUM, 7600 STRUER, tlf. 97-464451.
KAJ KRISTENSEN, minkfarmer, født den 4.-2.-1955, søn af Anna og Ebbe Kristensen,
gift den 5.-3.-1982 med Karen Thorsen, beridder, født den 19.-1.-1953, datter af Gurli
og Poul Thorsen.
K.K. er beridder. Han overtog gården i 1986 fra Kresten Jensen.
Ejendomsskyld 740.000. Areal 2 ha. Jorden er udlejet.
Stuehuset er opført 1936 og restaureret 1982-1986, hestestald og lager er bygget i
1936 efter en brand, lade fra 1936 er restaureret i 1986. Der er 10 minkhaller bygget
1982-1985. Besætningen er på 500 minktæver. Der er 1 traktor.
AGERGÅRDVEJ 6, "VINGALF",
VEJRUM, 7600 STRUER, tlf. 97464384.
CHRESTEN NØRGÅRD JENSEN,
født den 30.-10.-1933, søn af
Marie og Viggo Jensen, gift i
1959 med Birthe Vingalf Peder
sen, sygeplejerske, født den 9.12.-1932, datter af Kirstine og
Karl Pedersen. Parret har børne
ne: Hanne, født den 12.-5.-1961,
Bente, født den 14.-9.-1962, Hel
le, født den 5.-12.-1968 og Bjarne, født den 3.-1.-1971.
C.N.J. har været på Haslev Landbrugsskole. Han overtog gården i 1952 fra sin svi
gerfar, nuværende ejer er 4. generation.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 33 ha., heraf tilkøbt 11 ha.
Stuehuset er opført 1973, kostald, svinestald og lade 1961, maskinhus 1976 og
minkhaller 1987-88. Gårdens minkbestand er på 300 tæver. Planteproduktionens salgs
afgrøder er hvede, ærter, byg og raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo,
korntørreri og halmfyr.

AGERGÅRDVEJ 8, "AGERGÅRD", VEJRUM, 7600 STRUER, tlf. 97-464336.
HENNING MEHL, gårdejer, født den 22.-3.-1955, søn af Johanne og Niels Peder Mehl,
gift den 22.-7.-1978 med Inger Vestergård, børnehavepædagog, født den 9.-9.-1959,
datter af Rita Marie og Aksel Verner Vestergård. Parret har børnene: Line, født den
22.-2.-1980 og Nikolaj, født den 3.-8.-1984.
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Henning Mehl har været på Læ
gård Landbrugsskole. Han overtog
gården den 1.-7.-1977 fra sin far.
Gården har været i familiens eje
siden 1873.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal
35,1 ha.
Stuehuset er opført 1911 og re
staureret 1987, kostald, lade og
maskinhuse opført 1978, heste
stalden er ændret til kalvestald,
køresilo opført 1977. Gården dri
ves med en kvægproduktion på
60 årskøer og 71 ungdyr af racerne SDM og RDM. Planteproduktionens salgsafgrøder
er hvede og byg. Der er 2 traktorer, maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
AGERGÅRDVEJ 12, "NEDERDAL", VEJRUM, 7600 STRUER, tlf. 97-464400.
JØRGEN NØRSØLLER, gårdejer, født den 16.-4.-1939, søn af Astrid og Kristian
Nørsøller, gift den 26.-9.-1966 med Lis Bay Kjeldsen, lærer, født den 17.-5.-1941,
datter af Marie og Aage Kjeldsen. Parret har børnene: Thomas, født den 5.-11.-1965
og Susanne, født den 3.-1.-1967.
J.N. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-7.-1975 fra
sine forældre, nuværende ejer er 3. generation på gården, som blev købt af bedste
forældrene i 1907.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 41,7 ha., der er frasolgt 1 ha., 1,5 ha. er eng.
Stuehuset er opført 1881 og restaureret 1975, kostalden er opført efter en brand i
1958, svinestalde 1907 og 1978, lade og maskinhus 1958. Gården drives med en ammekobesætning på 8 ammekøer + opdræt af racen Limousine. Planteproduktionens salgs
afgrøder er hvede, raps, ærter, byg, frøgræs og hestebønner. Der er 2 traktorer, 1
mejetærsker, plansilo, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr. Maskinstation bruges
til lidt af markarbejdet.
ASPVEJ 28, "ASP PRÆSTEGÅRD",
ASP,
7600 STRUER, tlf. 97487238.
KNUD MØLLER ANDERSEN,
gårdejer, født den 8.-6.-1943,
søn af Hilda og Asger Møller
Andersen, gift den 1.-8.-1970
med Ingrid Graversen, sygeplejer
ske, født den 3.-6.-1949, datter
af Mariane og Peder Graversen.
Parret har børnene: Birgitte,
født den 19.-3.1971, Carsten,
født den 1 1.-3.-1974 og Michael, født den 7.-2.-1981.
K.M.A. overtog gården den 1.-8.-1970 fra sine svigerforældre, nuværende ejer er 3.
generation på gården, som bedstefaderen købte den 7.-11.-1899.
Ejendomsskyld 2.650.000. Areal 88 ha., heraf tilkøbt 10 ha., der er 10 ha. skov og eng.
Stuehuset er opført 1906 og senere restaureret, kostald opført 1947, ungsvinestald og
klimastald 1979, slagtesvinestald 1974, sostald og drægtighedsstald 1978, lade opført
1947, maskinhus og gylletank 1981. Gården drives med en svineproduktion på 100
årssøer, der sælges ca. 450 smågrise og 1.700 slagtesvin årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøder er ærter, raps, byg, hvede og frøgræs. Der er 2 traktorer, 1 mejetær
sker, 1 markvandingsanlæg, 1 rundballepresser, gastæt silo, plansilo og frøtørreri samt
halmfyr. 1 søn er medhjælper.

ASPVEJ 35, "HØJBJEIU,
SP, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-487078.
GUNNAR BYSKOV, gårdejer, født den 14.-5.-1924, søn af Else Marie og Mads Nielsen,
gift den 18.-11.-1952 med Karen Marie Erland Pedersen, husmor, født den 21.-3.-1928,

-299datter af Elisabeth og Kristian Pedersen. Parret har børnene: Else, født den
11.-1.-1954, Kristian, født den 15.-6.-1957 og Henning, født den 14.-5.-1960.
G.B. har været på Haslev Landbrugsskole, han er i Menighedsrådet. Han overtog
gården den 1.-10.-1955 fra Johan Lauridsen.
Ejendomsskyld 780.000. Areal 22 ha., heraf 2 ha. skov.
Stuehuset er restaureret i 1967, kostald opført 1959, lade og maskinhus 1961. Gården
drives med en svineproduktion på 7 årssøer, der produceres ca. 140 slagtesvin årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter, byg og hvede. Der er 2 traktorer,
tårnsilo, varm lufts tørreri samt halmfyr.
ASPVEJ 37, "NYBORG", LINDE, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-487048.
JENS OTTO BILBERG, gårdejer, født den 21.-6.-1920, søn af Anne Katrine og Jens
Laurids Jensen Bilberg, gift den 29.-5.-1947 med Maren Agergaard, husmor, født den
8.-7.-1925, datter af Martha og Kr. Agergaard. Parret har datteren Bente, født den
27.-5.-1960.
J.O.B. overtog gården den 1.-4.-1947 fra Svend Aage Jensen.
Ejendomsskyld 920.000. Areal 20,9 ha., heraf 1,5 ha. skov.
Stuehuset er opført 1921 og tilbygget 1966, avlsbygningerne, bestående af kostald,
lade og maskinhus, er opført 1966. Gårdens besætning er på 2 ungdyr af blandet race
og der produceres ca. 300 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg.
Der er 1 traktor, 1 mejetærsker, varm og kold lufts tørreri samt træfyr. Maskinstati
on bruges til lidt af markarbejdet.

BASTRUPVEJ 2, "SKRÆDDERGÅRD", ASP, 7600 STRUER, tlf. 97-487103.
POUL JUEL SØRENSEN, gårdejer, født den 25.-11.-1934, søn af Gerda Marie og
Christian Juel Sørensen, gift den 25.-11.-1962 med Bodil Sørensen, plejeassistent, født
den 10.-1.-1941, datter af Eva og Bernhard Sørensen. Parret har børnene: Anne Marie,
Gerda, Karen og Troels.
P.J.S. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården i 1961 fra sin far,
som købte den i 1958.
Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 47,2 ha.
Stuehuset er opført 1883 og senere restaureret, kostalden fra 1935 er ændret til
sostald i 1972, svinestald og lade opført 1935. Gården drives udelukkende med plan
teproduktion bestående af raps, hvede, ærter, byg og oliehør. Der er 2 traktorer, 1
mejetærsker, plansilo med kold og varm lufts tørreri samt halmfyr. Maskinstation
bruges til lidt af markarbejdet.
BASTRUPVEJ 4, "BASTRUPGÅRD",
ASP, 7600 STRUER,
tlf. 97464994.
NIELS ANKER S. SØGAARD,
gårdejer, født den 18.-5.-1954,
søn af Birgitte og Mads Søgaard,
gift den 14.-4.-1984 med Dorte
Marie Groth, husmor, født den
30.-3.-1962, datter af Krista og
Villy Groth. Parret har børnene:
Jesper, født den 21.-5.-1986 og
tvillingerne Jette og Janni, født
den 9.-6.-1988.
N.A.S.S. er elektriker. Han overtog gården den 1.-6.-1986 fra sine forældre, som købte
den i 1939. I 1910 var ejendomsskylden 4.000 kr.
Ejendomsskyld 1.650.000. Areal 42 ha.
Stuehuset er opført 1892 og restaureret 1970, kostalden er ombygget i 1952, lade og
maskinhus opført 1953, desuden er der en gastæt silo. Planteproduktionens salgsaf
grøder er raps, ærter, rajgræs, byg og hvede. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker,
plansilo, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr.
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BASTRUPVEJ 6, "VESTERLUNDSMARK", ASP, 7600 STRUER, tlf.
97-432014.
LEIF KONGSGAARD; minkfarmer,
født den 31.-5.-1955, søn af Pe
tra og Kristian Kongsgaard, gift
den 6.-6.-1981 med Kirsten Flyv
holm, teknisk assistent, født den
31.12.-1952, datter af Andrea og
Laust Flyvholm. Parret har bør
nene: Michele, født den 19.-5.1982, Majbrit, født den 15.-9.-

1983 og Monika, født den 26.-7.-1988.
L.K. er mekaniker.. Han overtog gården den 2.-12.-1981 fra Jens Ringsted.
Ejendomsskyld 480.000. Areal 5,2 ha., heraf 1 ha. eng.
Stuehuset er opført 1931 og restaureret 1976-1980, kostald og svinestald opført 1931,
de er bygget efter en brand, 2 minkhaller, lade og maskinhus er opført 1985. Gårdens
besætning er på 100 minktæver og 3 moderfår. Planteproduktionens salgsafgrøder er
raps og byg. Der er 2 traktorer og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af mark
arbejdet.

BIRKILDVEJ 5, "GRANLY", LIN
DE, 7500 HOLSTEBRO.
JOHANNES ØGENDAHL, husmand,
født den 14.-3.-1954, søn af An
ne og Jens Kr. Øgendahl.
J.Ø. overtog gården den 20.-3.1986 fra sin far, som købt den
den 1.-2.-1943.
Ejendomsskyld 600.000. Areal 18
ha. 9 ha. af jorden er lejet ud.
Stuehuset er opført 1959, kostal
den fra 1923 er ændret til heste
stald, lade opført 1923. Gårdens
besætning er på 3 avlshopper af racen Holsten Fuldblod. Planteproduktionens salgsaf
grøder er byg, hvede, raps og havre. Der er 2 traktorer, maskinstation bruges til en
del af markarbejdet.
BIRKILDVEJ 8, "LUNDAGER",
LINDE, 7500 HOLSTEBRO, tlf.
97-487292.
KIM KRESTEN NØRGÅRD LIN
DE, gårdejer, født den 2.-11.1958, søn af Irene og Sigfred
Nørgård Linde.
K.K.N.L. har været på Hamme
rum Landbrugsskole. Han overtog
gården den 1.-11.-1984 fra Georg
Pedersen.
Ejendomsskyld 540.000. Areal
16,5 ha., heraf 0,5 ha. skov.
Stuehuset er opført 1920 og restaureret 1986, maskinhus opført 1974 og desuden er
der en kostald. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af raps,
byg og hvede. Der er 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg, plansilo, varm og kold lufts
tørreri.

BIRKILDVEJ 10, "GILBJERG", LINDE, 7600 STRUER, tlf. 97-487171.
HENRY HYLDAHL PEDERSEN, gårdejer, født den 12.-3.-1922, søn af Ane Kirstine
Elvine og Niels P. Pedersen, gift den 12.-11.-1948 med Gerda Mark Jensen, husmor,
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ning, født den 8.-6.-1949, Ib, født den 8.-9.-1950, Ole, født den 18.-2.-1953, Bent, født
den 4.-6.-1954, Gert, født den 14.-8.-1956, Vita, født den 27.-4.-1959 og Conny, født
den 25.-8.-1963.
G.M.J. døde den 30.-4.-1983.
H.H.P. overtog gärden den 1.-11.-1948 fra sin far, som købte gården den 23.-6.-1943.
Ejendomsskyld 570.000. Areal 11 ha. Jorden er lejet ud.
Stuehuset er opført 1955 efter en brand, det er restaureret i 1980, avlsbygningerne,
består af kostald, svinestald og lade fra 1955 samt maskinhus fra 1966. Der er 1
traktor og halmfyr.

BIRKILDVEJ 12, "ØSTER BIR
KILD", ASP, 7600 STRUER, tlf.
97-487193.
ERIK BECH JAKOBSEN, gårde
jer, født den 8.-3.-1939, søn af
Ingrid Kristine Bech og Jeppe
Peter Jakobsen, gift den 18.-9.-1966
med Tove Irene Sakariasen, med
hjælpende hustru, født den
12.-3.-1948, datter af Erna og
Johannes Sakariasen. Parret har
børnene: Poul, født den 28.-6.1969, Rita, født den 11.-6.-1971

og Marie, født den 23.-11.-1977.
E.B.J. overtog gården den 3.-5.-1966 fra Thomas Kristensen.
Ejendomsskyld 1.950.000. Aral 30,6 ha., heraf tilkøbt 21 ha. Der er forpagtet 3 ha.
Stuehuset er opført 1974, kostalden fra 1968 er genopbygget efter en brand i 1976,
garage opført 1978, lade genopført efter brand 1976/77, gylletank 1977, desuden er
der inden- og udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 48 årskøer,
40 ungdyr og 24 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg.
Der er 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til en del af mark
arbejdet og der er 1 skoledreng som medhjælp.
BIRKILDVEJ 13, "NØRRE BIRKILD", BIRKILD, 7600 STRUER, tlf. 97-487252.
GUSTAV BYSKOV NIELSEN, gårdejer, født den 10.-10.-1947, søn af Emma og Svend
Aage Nielsen, gift den 5.-8.-1971 med Margit Sonja Tang Knudsen, medhjælpende
hustru, født den 23.-1.-1950, datter af Elisabeth og Aksel Knudsen. Parret har
børnene: Connie, født den 6.-5.-1974, Charlotte, født den 29.-1.-1980 og Carina, født
den 3.-6.-1983.
G.B.N. har været på Hammerum Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for lokalforenin
gen. Han overtog gården den 1.-8.-1971 fra sine svigerforældre, som købte den i 1939.
Ejendomsskyld 1.960.000. Areal 52,5 ha., heraf tilkøbt 21 ha., der er 3 ha. eng. Der er
forpagtet 3 ha. eng.
Stuehuset er opført 1926 og restaureret 1976, kostald opført 1971, ungdyrstald 1974,
malkestald 1976, svinestald 1956, lade 1972, maskinhus 1978, foderhus 1975 og gylle
tank 1979. Gården drives med en kvægproduktion på 54 årskøer, 73 ungdyr og 27
slagtekalve, alle af racen SDM, desuden produceres ca. 400 slagtesvin årligt. Plan
teproduktionens salgsafgrøder er byg, ærter og hvede. Der er 3 traktorer, 1 mejetær
sker, 1 markvandingsanlæg, ammoniaknedfælder, tårnsilo, kold og varm lufts tørreri
samt halmfyr. På gården er 1 fast medhjælper og der bruges en del maskinstation.

BIRKILDVEJ 17, "NØRMARK", BIRKILD, 7600 STRUER, tlf. 97-487165.
JOHANNES TANG NIELSEN, gårdejer, født den 29.-3.-1964, søn af Gunda og Andreas
Tang Nielsen, gift den 17.-8.-1986 med Ellen Poulsen, medhjælpende hustru, født den
12.-2.-1967, datter af Nanna og Viggo Poulsen.
J.T.N. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-6.-1986
fra Bjarne Jakobsen.
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af 6 ha. eng. Der er lejet 3 ha.
Stuehuset er opført 1969, kostald
1964, lade 1966 og gylletank
1987. Gården drives med en
kvægproduktion på 70 årskøer,
100 ungdyr og 35 slagtekalve af
racen SDM. Planteproduktionens
salgsafgrøder er byg og hvede.
Der findes 3 traktorer, 1 mark
vandingsanlæg, plansilo, varm og
kold lufts tørreri. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.

BIRKILDVEJ 18, "NØRKÆR", ASP, 7600 STRUER, tlf. 97-487485.
OLE MEHL, landmand, født den 3.-4.-1948, søn af Johanne og Niels Peter Mehl, gift
den 22.-10.-1985 med Helle Vang Hansen, husholdningslærer, født den 29.-1.-1958,
datter af Grethe og Villy Hansen. Parret har børnene: Camilla, født den 7.-1.-1986 og
Martin, født den 21.-3.-1987.
O.M. overtog gården den 1.-11.-1985 fra Svend Pedersen.
Ejendomsskyld 850.000. Areal 18,5 ha., heraf 0,5 ha. eng.
Stuehuset er opført 1972 og løbende restaureret, kostald opført 1961, lade 1930 og
maskinhus 1967. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af hvede,
byg, ærter og raps. Der er 1 traktor, plansilo, varm og kold lufts tørreri. Maskin
station bruges til en del af markarbejdet.
BIRKILDVEJ 19, "BÆKKELUND", ASP, 7600 STRUER, tlf. 97-487183.
KRISTIAN POULSGAARD ANDERSEN, landmand, født den 9.-2.-1922, søn af Anders
Poulsgaard Andersen, gift den 15.-11.-1950 med Margrethe Laursen, husmor, født den
14.-2.-1919, datter af Hans A. Laursen.
K.P.A. overtog gården den 1.-10.-1950 fra Gunnar Killerich.
Ejendomsskyld 380.000. Areal 9 ha., heraf tilkøbt 1,5 ha.
Kostalden er tilbygget 1954 og 1961, den er senest ændret i 1968, laden er tilbygget i
1951, maskinhus opført 1975. Gårdens besætning er på 7 kvier og 6 slagtekalve af
racen SDM. Der produceres ca. 25 slagtesvin årligt. Der er 1 traktor og der bruges
lidt maskinstation.
BONNESIGVEJ 14, "OVERGAARD",
RESEN, 7600 STRUER, tlf. 97861856.
BJARNE JENSEN, gårdejer, født
den 17.-7.-1956, søn af Astrid og
Hans Jensen, gift den 9.-5.-1987
med Bodil Serup Mikkelsen, kon
torassistent, født den 3.-1.-1961,
datter af Else og Henning Mik
kelsen. Parret har datteren Ka
rina, født den 24.-2.-1988.
B.J. har været på Lægård Land
brugsskole. Han overtog gården
den 10.-5.-985 fra sin far, nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i
slægtens eje siden 1918.
Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 24,8 ha., heraf 2 ha. mose. Desuden er der forpagtet 5
ha.
Stuehuset er opført 1902 og restaureret 1980, kostalde opført 1900 og 1964, lade
1971, maskinhus 1974 og gylletank 1986, desuden er der 3 udendørs køresiloer. Gården
drives med en kvægproduktion bestående af 45 årskøer og 55 ungdyr, alle af racen
SDM. Der er 2 traktorer og genindvindingsanlæg til varme. Maskinstation bruges til
høst.
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BONNESIGVEJ 19, "MATTRUP",
RESEN, 7600 STRUER, tlf. 97861074.
PEDER ØSTERGAARD, gårdejer,
født den 29.-5.-1941, søn af Ma
rie og Ingvard Østergaard,. gift
den 20.-1.-1973 med Anna Kirsti
ne Lundby, husmor, født den 16.1.-1942, datter af Marie og An
ker Lundby. Parret har børnene:
Mogens, født den 12.-11.-1973 og
Lars, født den 11.-12.-1975.
P.Ø. har været på Korinth Land
brugsskole, han har været i bestyrelsen for Strueregnens Landboforening, 1985-1987
som formand. Han overtog gården den 1.-1.-1970 fra sin far, nuværende ejer er 5.-6.
generation på gården, som har været i slægtens eje i ca. 150 år.
Ejendomsskyld 2.750.000. Areal 77 ha., heraf 1,5 ha. plantage og 4,5 ha. eng, der er
tilkøbt 15,5 ha. 17 ha. græsning er forpagtet.
Stuehuset er opført 1973, kostalden fra 1928 er tilbygget i 1979, ungdyrstald opført
1979, laden fra 1928 er tilbygget i 1979, maskinhus og gastæt silo opført 1974 og
gylletank 1979. Gården drives med en kvægproduktion på 90 årskøer, 125 ungdyr og 50
slagtekalve, alle af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er ærter. Der er 4
traktorer, 1 vandingsmaskine, 1 rundballepresser og staldvarmen bruges til opvarmning
af stuehuset. På gården er ansat 1 fodermester og 1 medhjælper.

BONNESIGVEJ 21, "BONNESIG",
RESEN, 7600 STRUER, tlf. 97861277.
ULRIK LYNGE ANDERSEN,
gårdejer, født den 17.-11.-1952,
søn af Mathea og Charles An
tonius Andersen, gift den 13.-12.1975 med Frida Irene Skov Niel
sen, kontorassistent, født den
19.-11.1954, datter af Esther og
Jesper Nygaard Nielsen. Parret
har børnene: Robert, født den
29.-11.-1977 og Henriette, født den 15.-11.-1978.
U.L.A. har været på Lægård og Hammerum landbrugsskoler. Han overtog gården den
1.-8.-1977 fra sin far, nuværende ejer er 5. generation på gården, som har været i
slægtens eje siden 1850.
Ejendomsskyld 2.800.000. Areal 25 ha., heraf tilkøbt 13 ha., der er 3 ha. skov.
Desuden er der forpagtet 20 ha.
Stuehuset er opført 1978, svinestalde 1967, 1975, 1977, 1978, 1979, 1980, 1983 og
1985, gastæt kornsilo 1978, maskinhus 1983, lade og gylletank 1985. Gården drives
med en svineproduktion på 380 årssøer og er M.P. Avlscenter. Planteproduktionens
salgsafgrøder er raps, ærter og rajgræs. Der er 3 traktorer, 2 mejetærskere, blan
dingsanlæg og vådfodringsanlæg i samtlige stalde samt halmfyr. På gården er ansat 1
fodermester og 2 medhjælpere. Gården drives sammen med "Skodborggaard", Skovborggårdvej 8-10 og Fabjergvej 89 i Lemvig Kommune.
BORGVEJ 1, "BORGHUS", ASP, 7600 STRUER, tlf. 97-464391.
HENRIK GROTH, gårdejer, født den 8.-1.-1913, søn af Margrethe og Jakob Groth, gift
den 26.-5.-1961 med Lydia Hedegaard, husmor, datter af Mathilde og Kristen Hedegaard. Fra tidligere ægtekab er der børnene: Villy, født den 10.-12.-1936, Ingrid, født
den 8.-8.-1945 og Gunhild, født den 8.-1.-1947.
H.G. overtog gården den 1.-4.-1936 fra Jens Sig Jensen.
Ejendomsskyld 530.000. Areal 10 ha., heraf tilkøbt ialt 5 ha., der er frasolgt 2 ha.
Stuehuset er opført før 1900 og restaureret 1959, kostalden fra 1920 er restaureret i
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1962, lade opført 1920 og maskinhus 1972. Gården drives udelukkende med plantepro
duktion bestående af byg, raps og ærter. Der er 1 traktor og tårnsilo med kold lufts
tørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
BORGVEJ 2, "DALAGER", FOUSING, 7600 STRUER, tlf. 97464657.
HOLM JENSEN, husmand, født
den 12.-6.-1923, søn af Kirstine
og Jens P. Jensen, gift den 16.1.-1984 med Karen Knudsen, hus
mor, født den 21.-4.-1923, datter
af Anna og Jens Knudsen.
H.J. overtog gården den l.-ll.1953 fra Arne Groth. Ejendoms
skyld 150.000. Areal 5 ha.
Stuehuset er af ældre dato, kostalden er restaureret 1961 og lade opført 1948. Gården
drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg, raps og ærter. Der er 2
traktorer, plansilo med varm og kold lufts tørreri, Maskinstation bruges til lidt af
markarbejdet.

BORGVEJ 3, "BORG", ASP, 7600 STRUER, tlf. 97-464366.
EIGILD HESTBÆK, gårdejer, født den 1.-3.-1939, søn af Marie og Laurids Hestbæk,
gift den 11.-8.-1962 med Magda Grysbæk, husmor, født den 12.-7.-1949, datter af Elna
og Lorens Grysbæk. Parret har børnene: Kirsten, født den 24.-6.-1963, Laurids, født
den 25.-12.-1964 og Hanne, født den 28.-6.-1977.
E.H. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-8.-1966 fra
sin far, nuværende ejer er 3. generation på gården, som kom i slægtens eje den
2.-4.-1912. Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 30 ha., desuden er der forpagtet 3 ha.
Stuehuset er opført 1916 og senere restaureret, kostald opført 1958, svinestald 1954,
sostald 1968 og lade 1868. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion
på 21 årskøer, 22 ungdyr og 15 slagtekalve af racen RDM. Svineproduktionen er på 30
årssøer, der produceres ca. 500 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsfagrøder er
byg, hvede, raps og ærter. Der findes 2 traktorer, der bruges en del maskinstation.
BORGVEJ 4, "LILLEBORG", ASP, 7600 STRUER, tlf. 97-464507.
VILLY HESTBECK, minkfarmer, født den 14.-2.-1955, søn af Maja og Charles
Hestbeck, gift den 12.-7.-1980 med Alma Akstrup, handelsuddannet, født den
9.-10.-1954, datter af Kirsten og Marinus Akstrup. Parret har børnene: Tina, født den
1.-3.-1981 og Anja, født den 11.-4.-1984.
V.H. er chauffør for KFK. Han overtog gården den 1.-2.-1986 fra Alfred Andersen.
Ejendomsskyld 690.000. Areal 10,5 ha.
Stuehuset er opført 1901 og restaureret 1986, kostalden fra 1901 er senere udvidet,
minkhaller opført 1987-1989, lade 1901 og maskinhus 1955. Gårdens besætning er på
15 slagtekalve, alle krydsninger, desuden er der 200 minktæver. Planteproduktionens
salgsafgrøder er raps, ærter, byg og hvede. Der findes 3 traktorer, plansilo, tårnsilo
samt varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

BORGVEJ 6, "SKOULYST", ASP,
7600 STRUER, tlf. 97-487259.
KNUD BALLEBY, landmand,
født den 1 1.-7.-1936, søn af
Dagmar og Ejnar Balleby.
K.B. har været på Vejlby-Risskov
Landbrugsskole. Han overtog går
den den 18.-10.-1971 fra Thomas
Kristensen.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal
12,5 ha., der er lejet 6 ha.
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og restaureret 1965, lade opført 1920 og maskinhus 1975, desuden er der en køresilo.
Gården drives med en kvægproduktion på 36 årskøer, 50 ungdyr og 20 slagtekalve, alle
af racen SDM. Der er 2 traktorer, tårnsilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges
til en del af markarbejdet.

BRAMSTRUPVEJ 1, "BRAMSTRUP", HUMLUM, 7600 STRUER, tlf. 97-861413.
SØREN LUND PEDERSEN, gårdejer, født den 30.-8.-1941, søn af Ellen og Marinus
Lund Pedersen, gift den 14.-10.-1967 med Ester Jensen, kontorassistent, født den
27.-6.-1946, datter af Karen og Peter Jensen. Parret har børnene: Jesper, født den
12.-5.-1971 og Birgitte, født den 22.-3.-1974.
S.L.P. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-9.-1972 fra
sin far, som købte den i 1940.
Ejendomsskyld 1.650.000. Areal 43,6 ha., heraf tilkøbt 7 ha., der er 3 ha. eng og
strand.
Stuehuset er opført 1887 og restuareret 1974/75, kostalden fra 1900 er restaureret
1950, ungdyrstalden fra 1977 er ændret til svin i 1988, slagtesvinestald opført 1980,
kornhus 1987, lade 1900 og maskinhus 1979. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 850 stk. årligt, desuden er der 6 ungdyr af racen Hereford. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er byg, hvede, raps og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1
slamsuger, plansilo, varm og kold lufts tørreri samt 1 vindmølle.
BRASHOLMVEJ 1, "BRASHOLM", ØLBY, 7600 STRUER, tlf. 97-865011.
SVEND GUSTAV DAHL, gårdejer, født den 7.-11.-1916, søn af Jensine og Frands Kr.
Dahl, gift den 13.-5.-1961 med Ester Søndergaard Bendsen, husmor, født den
23.-9.-1920, datter af Anne Margrethe og Kristian Bendsen.
S.G.D. overtog gården den 16.-10.-1948 fra sin far, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 38,7 ha., heraf 1,5 ha. skov. Der er udlejet 8 ha.
Stuehuset er opført 1898 og restaureret 1984, kostald opført 1930, svinestalde 1924 og
1930, lade 1930. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 160 stk. årligt. Plan
teproduktionens salgsafgrøder er byg, raps, rajgræs, hvede og havre. Der er 2 trak
torer, tårnsilo med varm og kold lufts tørreri samt træfyr. Maskinstation bruges til
lidt af markarbejdet.

BREDALSV1GVEJ 2, "NEDER BREDALDALSGÄRD", HUMLUM, 7600 STRUER, tlf.
97-861169.
ERIK AGGER, gårdejer, født den 5.-2.-1937, søn af Marie og Mads Agger, gift den
20.-5.-1962 med Inger Marie Kristensen, køkkenassistent, født den 26.-2.-1942, datter
af Agnethe og Harald Kristensen. Parret har børnene: Kirsten, født den 15.-9.-1962,
Jørgen, født den 29.-1.-1967 og Else, født den 7.-10.-1968.
E.A. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården den 11.-6.-1962
fra sin far, som købte den i 1929.
Ejendomsskyld 690.000. Areal 18,4 ha., heraf tilkøbt 3 ha., der er 6 ha. strandeng.
Stuehuset er opført 1912 og restaureret 1982, kostald og svinestald er fra ca. 1900 og
lade fra 1971. Gården drives med en kvægproduktion på 15 årskøer, 18 ungdyr og 8
slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 1 traktor,
tårnsilo med varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

BROHOLMVEJ 3, "LUNDAGER", RESEN, 7600 STRUER, tlf. 97-863022.
LEO GRAVERSGÄRD, landmand, født den 29.-5,-1954, søn af Krista og Ole Graversgård, gift den 31.-1.-1986 med Elsebeth Krarup Andersen, afdelingssygeplejerske, født
den 21.-11.-1954, datter af Britta og Karl Andersen. Parret har datteren Line, født
den 4.-5.-1986.
L.G. er slagteriarbejder. Han overtog gården den 1.-3.-1986 fra Kristian Borre.
Areal 14 ha., heraf 2 ha. skov. 1 ha. er lejet.
Stuehuset er opført 1899 og restaureret 1972 og senere, lade opført 1964 og garage
1972. Gårdens besætning er på 17 moderfår. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg,
hvede og ærter. Der er 1 traktor, plansilo, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
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BROHOLMVEJ 7, "NY KOKHOLM", RESEN, 7600 STRUER.
ERNST MERRILD NIELSEN, landmand, født den 21.-12.-1925, søn af Dorthea og Jens
Merrild Nielsen.
E.M.N. overtog gården den i 1.-12.-1977 fra sine forældre, som købte den i 1925.
Ejendomsskyld 430.000. Areal 11 ha., heraf 1,5 ha. skov.
Stuehuset er opført 1915 og restaureret 1981, kostald og lade opført 1961, desuden er
der en lade fra 1960. Gårdens besætning er på 2 årssøer, der produceres ca. 115 slag
tesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og raps. Der er 1 traktor,
plansilo og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
BROHOLMVEJ 9, "BROHOLM", RESEN, 7600 STRUER, tlf. 97-861129.
NIKOLAJ OVERGAARD, landmand, født den 4.-3.-1907, søn af Mariane og Niels
Overgaard, gift den 18.-5.-1934 med Thora Kristensen, husmor, født den 4.-7.-1906,
datter af Margrethe og Kristian Kristensen. Parret har børnene: Niels, født den
25.-5.-1935, Erik, født den 14.-8.-1936, Margrethe, født den 21.-12.-1938, Henning,
født den 17.-12.-1942 og Egon, født den 3.-10.-1946.
N.O. overtog gården den 26.-2.-1959 fra Konstantin Nielsen.
Areal 6 ha., heraf 2 ha. bakker.
Stuehuset er opført 1929, kostald ligeledes 1929, svinestald 1880 og lade 1926. Gården
drives med en kvægproduktion på 5 årskøer, 8 ungdyr og 2 slagtekalve af racen Jer
sey, svineproduktionen er på 1 årsso, der sælges ca. 12 smågrise og 8 slagtegrise
årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 1 traktor, maskinstation bruges
til lidt af markarbejdet.
BROHOLMVEJ 13, "NY ØSTERGÅRD", RESEN, 7600 STRUER, tlf. 97-861384.
OLE SKODBORG, gårdejer, født den 30.-5.-1930, søn af Kirstine og Anders Skovborg,
gift den 2.-11.-1956 med Ellen Østergaard, medhjælpende hustru, født den 13.-6.-1930,
datter af Marie og Ingvard Østergaard. Parret har børnene: Peder og Grethe, født den
5.-7.-1957 og Anders, født den 30.-1.-1961.
O.S. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-11.-1956 fra sin
far, som købte den i 1937.
Ejendomsskyld 860.000. Areal 22,5 ha.
Stuehuset er opført 1937 og restaureret 1977, kostald og lade opført 1937, svinestald
1961, maskinhus og foderhus 1966. Gården drives med en kvægproduktion på 25 års
køer, 30 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM, desuden produceres ca. 200 slagte
svin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og ærter. Der er 2 traktorer, 1
mejetærsker, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til lidt af
markarbejdet.

BÆKKELUNDVEJ 1, "BÆKKELUND", LINDE, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-487205.
SVEND NOE HANSEN, gårdejer, født den 5.-7.-1939, søn af Ingeborg og Jens Hansen,
gift den 7.-9.-1969 med Karen Marie Nielsen, børnehavelærer, født den 16.-1.-1941,
datter af Laura og Kristian Nielsen. Parret har børnene: Mette og Jens.
S.N.H. har været på landbrugsskole. Han overtog gården i 1965 fra sin far, som købte
den i 1945.
Ejendomsskyld 1.340.000. Areal 20 ha., heraf 0,5 ha. marginaljord. Der er forpagtet 10
ha.
Stuehuset er restaureret i 1974, kostalde opført 1969-1972, svinestalden er ombygget i
1987, lade 1962, desuden er der udendørs køresilo, maskinhus og gylletank. Gården
drives med en svineproduktion på 40 årssøer, der produceres ca. 700 slagtesvin årligt.
Desuden er der 10 ammekøer, 5 ungdyr og 5 slagtekalve af racen Limousine og der er
50 moderfår samt ungdyr. Planteproduktionens salgsafgrøde er ærter. Der er 3 trak
torer, 1 markvandingsanlæg, plansilo og tårnsilo samt varm lufts tørreri. Maskinstation
bruges til lidt af markarbejdet.
BÆKKELUNDVEJ 3, LINDE, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-487036.
MARTIN LUND, landmand, født den 13.-7.-1907, søn af Marie og Niels Chr. Lund, gift
den 10.-12.-1939 med Maria Astrup, husmor, født den 2.-3.-1908, datter Katrine og
Kristian Astrup. Parret har børnene: Frede og Gunnar.

Martin Lund har været vurde
ringsmand for ejendomsskyldud 
valget og har været sognefoged.
Han overtog gården den 1.-4.-1935
Ira Anders Søndergaard.
Ejendomsskyld 420.000. Areal
10,2 ha., hera i tilkøbt 2,2 ha.
Stuehuset er restaureret senest i
1974, kostald opført 1933 og lade
1946. Gården drives udelukkende
med planteproduktion bestående
af byg og raps. Der er 1 trak-

tor, maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

BÆKKELUNDVEJ 5, "BAKKELY", LINDE, 7500 HOLSTEBRO,
tlf. 97-487083.
JENS KRISTIAN MADSEN, land
mand, født den 5.-1.-1935, søn
af Jenny Marie og Mads Peder
Madsen, gift den 30.-8.-1978
med Inger Nielsen, husmor, født
den 26.-4.-1940, datter af Karla
og Søren Kristian Nielsen. Par
ret har sønnen John, født den
16.2.-1979.
J.K.M. overtog gården den 5.-8.-1989 fra Robert Jensen.
Ejendomsskyld 910.000. Areal 1 ha.
Stuehuset er restaureret 1972, svinestalde opført 1955 og 1979, lade 1955 og
maskinhus 1988. Ejendommen drives med en svineproduktion på 30 årssøer, der
produceres ca. 500 slagtesvin årligt.
BÆKVEJ 16, "MELLEM BIRKILD", BIRKILD, 7600 STRUER, tlf. 97-487290.
KNUD NIELSEN, gårdejer, født den 18.-1.-1941, søn af Dorthea og Alfred Nielsen,
gift den 30.-3.-1965 med Ellen Lise Hansen, medhjælpende hustru, født den
22.-3.-1942, datter af Eleonora og Poul Hansen. Parret har børnene: Helle, født den
14.-8.-1970 og Poul Henning, født den 6.-12.-1976.
K.N. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården den 9.-1.-1973
fra Ferdinand Hedegaard.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 39,6 ha., heraf tilkøbt 1 ha., der er forpagtet 2,2 ha.
Stuehuset er opført 1977, kostald opført 1950, svinestalden fra 1950 er ændret til
kalvestald, lade opført 1950, foderhus 1978, maskinhus 1986 og gylletank 1977. Gården
drives med en kvægproduktion på 46 årskøer, 65 ungdyr og 23 slagtekalve af blandet
race. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, ærter og rug. Der findes 4 traktorer,
1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, plansilo med kold lufts tørreri. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.
BÆKVEJ 18, "ØSTER HESTBÆK", HESTBÆK, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-487393.
JOHANNES JAKOBSEN, gårdejer, født den 28.-10.-1949, søn af Alis og Kristian
Jakobsen, gift den 2.-10.-1976 med Britta Andersen, medhjælpende hustru, født den
25.-12.-1952, datter af Herdis og Gunnar Andersen. Parret har børnene: Anita, født
den 19.-3.-1978, Berit, født den 18.-11.-1980 og Ivan, født den 7.-9.-1982.
J.J. overtog gården den 1.-1.-1979 fra Anna og Laurids Pedersen.
Ejendomsskyld 800.000. Areal 28,6 ha., desuden er der forpagtet 28 ha.
Stuehuset er senest restaureret 1975, lade opført 1930, kostald 1962, maskinhus, 1972
og foderhus 1988. Gården drives med en kvægproduktion på 54 årskøer, 46 ungdyr og
30 slagtekalve af racen Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 3
traktorer, 1 markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

-308-

BÆKVEJ 25, "SØNDER BIRKILD", BIRKILD, 7600 STRUER, tlf. 97-487132.
ANDREAS JAKOBSEN, landmand, født den 21.-12.-1934, søn af Marie og Christian
Jakobsen, gift den 30.-5.-1959 med Elly Thomsen, husmor, født den 24.-11.-1938,
datter af Agnes og Johannes Thomsen. Parret har børnene: Ketty, født den 19.-4.1961, Tina, født den 7.-3.-1967 og Tommy, født den 16.-3.-1974.
A.J. har været på Hammerum Landbrugsskole, han er i repræsentantskabet for MDFood, for D.L.G. og er i Menighedsrådet. Han overtog gården den 15.-8.-1966 fra
Hartvig Koustrup. Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 35 ha., heraf tilkøbt 7 ha.
Stuehuset er restaureret 1977, kostald opført 1963, ungdyrstald, foderhus og gylletank
1976, lade 1938 og maskinhus 1961, desuden er der en køresilo. Gården drives med en
kvægproduktion på 42 årskøer, 60 ungdyr og 21 slagtekalve af racen SDM. Plantepro
duktionens salgsafgrøde er byg. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsan
læg, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
BÆKVEJ 27, "SØNDERMARK",
BIRKILD, 7600 STRUER, tlf. 97487085.
JOHANNES GROTH, husmand,
født den 21.-1.-1918, søn af Ane
Margrethe og Jakob Groth, gift
den 9.-5.-1947 med Rosa Nielsen,
husmor, født den 1 1.-7.-1926.
Parret har børnene: Bjarne, født
den 11.-12.1947, Lissi, født den
14.-7.- 1950, Gunda, født den
12.-3.-1956 og Gitte, født den
3.-2.-1967.
J.G. overtog gården den 2.-1.-1947 fra Viggo Moselund Jensen.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 12 ha., heraf tilkøbt 2 ha., der er frasolgt 4 ha.
Stuehuset er opført 1963, kostald 1954, lade 1953 og maskinhus 1950. Gården drives
udelukkende med planteproduktion bestående af byg, hvede, raps og ærter. Der er 2
traktorer, plansilo, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr. Maskinstation bruges til
en del af markarbejdet.

BÆKVEJ 29, "HAJGÅRD", LINDE, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-487057.
EIGIL SØVNDAL, gårdejer, født den 18-.6.-1942, søn af Agnes og Peder Søvndal, gift
den 19.-11.-1966 med Ruth Frøjk, sygeplejerske, født den 3.-9.-1943, datter af Sofie
og Magnus Frøjk. Parret har børnene: Bente, født den 26.-5.-1967, Steen, født den
11.-12.-1968 og Hanne, født den 8.-3.-1970.
E.S. har været på Haslev Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-11.-1967 fra sin
svigerfar, som købte den i 1935.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 32 ha.
Stuehuset er opført 1935 og restaureret senest i 1974, kostald opført 1950, ungdyr
stald med spalter 1974, lade 1935, maskinhus og gylletank 1983 og foderhus 1975.
Gården drives med en kvægproduktion på 30 årskøer, 35 ungdyr og 15 slagtekalve af
racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede, ærter og raps. Der fin
des 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, tårnsilo med varm og kold lufts
tørrreri samt halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
E.S. ejer og driver også "Grønvang", Rødebrovej 17, Linde.
DALAGERVEJ 1, "ENGHOLM", VEJRUM, 7600 STRUER.
VERNER ANDREASSEN, gårdejer, født den 22.-1.-1945, søn af Kirstine og Laurids An
dreassen, gift den 11.-11.-1972 med Bodil Christensen, bankprokurist, født den 8.6.-1946, datter af Karen Margrethe og Jens Møller Christensen. Parret har børnene:
Søren, født den 1.-9.-1973, Kirstine, født den 8.-4.-1975 og Niels, født den 14.-5.1981.
V.A. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-7.-1972 fra sin
far, nuværende ejer er 3. generation på gården, som blev købt af bedstefaderen i
1906.

-309"Engholm"s ejendomsskyld er
1.650.000. Areal 17 ha., heraf
tilkøbt 4 ha.
Stuehuset er opført 1959 og til
bygget 1980, kostalden fra 1974
er ændret til slagtesvinestald i
1987, slagtesvinestald opført
1971, lade og gylletank 1974.
Gården drives med en slagtesvineproduktion på 4.000 stk. årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøder
er raps, byg og hvede. Der findes
1 traktor, maskinstation bruges
til en del af markarbejdet.

DALBYVEJ 4, "VESTER DALBY",
7560 HJERM, tlf. 97-464012.
CHRISTIAN BJERRE, gårdejer,
født den 10.-2.-1910, søn af Ag
nes og Ingemand Bjerre, gift den
14.-5.-1936 med Emma Vestergaard, husmor, født den 20.10.-1911, datter af Ane og Mads
Vestergaard. Parret har børnene:
Erna, født den 18.-2.-1937,
Mads, født den 15.-6.-1938, tvil
lingerne, Hans Jørgen og Kir
sten, født den 3.-9.-1939 og Klaus Peder, født den 20.-12.-1946.
C.B. har været på Korinth Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-2.-1936 fra
Peter Jeppesen.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 37 ha.
Stuehuset er opført 1900 og restaureret 1959, kostald og lade opført 1956, svinestald
1922 og maskinhus 1958. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående
af raps, hvede, byg, rajgræs, rapgræs og ærter. Der findes 2 traktorer, plansilo samt
varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

DALGÅRDSVEJ 63, "VESTER DAMGÅRD", RESEN, 7600 STRUER, tlf. 97-861244.
HANS JENSEN, gårdejer, født den 16.-3.-1923, søn af Marianne og Marius Kr. Jensen,
gift den 24.-4.-1953 med Astrid Tonsberg, husmor, født den 7.-10.-1924, datter af
Bertha og Kristian Tonsberg. Parret har børnene: Edel, født den 21.-2.-1954, Bjarne,
født den 17.-7.-1956, Berit, født den 11.-7.-1958, Ida, født den 23.-8.-1961 og
Elsebeth, født den 18.-7.-1963.
H.J. har været på Lyngby Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-4.-1985 fra Jens
Kr. Jensen.
Ejendomsskyld 920.000. Areal 24 ha., heraf 2 ha. skov og hede.
Stuehuset er restaureret flere gange, senest i 1986, kostald opført 1968 og lade 1900.
Gårdens besætning er på 20 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrø
der er byg, hvede, ærter og rug. Der findes 1 traktor, 1 mejetærsker, plansilo, varm
og kold lufts tørreri.
DALGÅRDSVEJ 74, "KÆRGÅRD", RESEN, 7600 STRUER, tlf. 97-861343.
JENS SØNDERGAARD, ejendomsmægler, født den 10.-11.-1934, søn af Henriette og
Peder Jensen, gift den 9.-12.-1961 med Esther Jensen, dagplejemor, født den 5.-10.1939, datter af Maren og Jens Jensen. Parret har børnene: Hugo, født den 14.-6.-1963
og Benthe, født den 8.-1.-1965.
J.S. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-4.-1970 fra
Kaj Kirkeby.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 20,6 ha., 10 ha. er udlejet.
Stuehuset er opført 1934 og restaureret senest i 1980, kostald, svinestald og lade
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opført 1934, sostald 1970 og maskinhus 1972. Gårdens besætning er på 8 avlsheste af
racen Dansk Varmblod.. Der findes 2 traktorer, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri
samt halmfyr. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
DALGÅRDSVEJ 84, "DALGÅRD", RESEN, 7600 STRUER, tlf. 97-861248.
HARDY SKODBORG NIELSEN, gårdejer, søn af Alma og Anders Nielsen, gift den
16.-11.-1957 med Agnes Bagger, medhjælpende hustru, datter af Hedvig og Jens
Bagger. Parret har børnene: Per og Bent.
H.S.N. har været på Høng Landbrugsskole. Han overtog gården i 1965 fra sin far,
nuværende ejer er 3. generation på gården, som bedstefaderen købte i 1906.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 23 ha., heraf 2 ha. mose og og eng.
Stuehuset er opført 1970 og restaureret senere, kostalden fra 1931 er ændret til svin i
1979, svinestald og lade er opført 1966 og maskinhus 1981. Gården drives udelukkende
med planteproduktion bestående af byg, hvede, ærter og raps. Der findes 3 traktorer,
1 mejetærsker og tårnsilo. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

DONSKÆRVEJ 2, "BASTRUP",
LINDE, 7500 HOLSTEBRO, tlf.
97-487166.
HARRY JAKOBSEN, gårdejer,
født den 9.-11.-1925, søn af Ma
rie og Lars Jakobsen, gift den
24.-1 1.1952 med Frida Byskov,
husmor, født den 22.-3.-1933,
datter af Maren og Søren Byskov.
Parret har børnene: Finn, født
den 11.3.-1954, Bente, født den
18.-7.1955, Henning, født den
6.-2.-1960 og Arne, født den

2.-11.-1963.
H.J. har været på Hammerum Landbrugsskole, han er i Kommunalbestyrelsen. Han
overtog gården den 1.-4.-1951, da han købte jord fra Lindtorp.
Ejendomsskyld 980.000. Areal 28 ha., heraf tilkøbt 5 ha. Der er lejet 8 ha.
Stuehuset er opført 1951 og restaureret 1980, kostald og svinetald er opført 1951 og
tilbygget 1967, lade opført 1951, foderhus og gylletank 1967 og maskinhus 1970. Går
den drives med en ammekobesætning på 13 ammekøer, 15 ungdyr og 30 slagtekalve af
blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, ærter, raps og hvede. Der
findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, kold lufts tørreri samt halmfyr. Maskinsta
tion bruges til en del af markarbejdet.
ELLEKJÆRVEJ 2, "SOLVANG", ØLBY, 7600 STRUER, tlf. 97-865061.
VITTA KRISTENSEN og BØRGE KRISTENSEN,gårdejere.
B.K. er født den født den 11.-3.-1929, søn af Frida og Jakob Kristensen, gift den
4.-4.-1970 med Vitta Pedersen, husmor, født den 27.-6.-1931, datter af Karen og
Peder Pedersen. Parret har børnene: Karen Agnethe, født den 4.-3.-1971 og Lis Birgit,
født den 14.-9.-1972.
B.K. har været på Haslev Landbrugsskole. Han overtog gården i 1965 fra sine for
ældre, som købte den i 1928.
Areal 15 ha., heraf tilkøbt 5 ha. Jorden er udlejet.
Stuehuset er opført 1909 og restaureret 1969, kostalden fra 1909 er ændret til
svinestald i 1976, lade opført 1909.

ELLEKJÆRVEJ 5, "NR. LUNDBY", VEJRUM, 7600 STRUER, tlf. 97-464565.
ANDERS SØGAARD, pelsdyravler, født den 5.-8.-1943, søn af Karen og Emil Søgaard,
gift den 3.-8.-1968 med Ingrid Storgaard, sygeplejerske, født den 31.-5.-1944, datter
af Birthe og Viggo Storgaard. Parret har børnene: Karin, født den 25.-9.-1969 og
Jakob, født den 16.-12.-1972.
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Anders Søgaard er i Menigheds
rådet. Han overtog gården den
1.-6.-1981 fra sine forældre, nu
værende ejer er 3. generation på
gården, som blev købt af bedste
faderen den 24.-6.-1889.
Ejendomsskyld er 2.400.000. Are
al 66 ha.
Stuehuset er opført 1979 og re
staureret 1952, pelseriet er fra
1980 og siden udvidet flere gan
ge, lade opført 1917 og gylletank
1988, der er bygget 24 minkhal
ler fra 1977 til i dag. Minkproduktionen er på 2.500 minktæver. Planteproduktionens
salgsafgrøde er byg. Der findes 3 traktorer, plansilo, varm og kold lufts tørreri samt
halmfyr. På gården er 2 faste medarbejdere og der bruges lidt maskinstation.
ELLEKJÆRVEJ 6, "HOLMGÅRD",
ØLBY, 7600 STRUER, tlf. 97865112.
NIELS KR. ANDERSEN, gårde
jer, født den 25.-7.-1951, søn af
Elna og Hartvig Andersen, bor
sammen med Hanne Laursen,
landpost, født den 22.-8.-1955,
datter af Edith og Jens Chr.
Laursen.
N.K.A. er slagteriarbejder. Han
overtog gården den 1.-5.-1987
fra sin far, som købte den i 1966.
Ejendomsskyld 690.000. Areal 13,1 ha. Der er lejet 4 ha.
Stuehuset er opført 1912 og restaureret 1988, kostalden fra 1912 er udvidet i 1963 og
restaureret 1980, svinestald opført 1912 og lade 1960. Gården drives med en svinepro
duktion på 3 årssøer, der produceres ca. 50 slagtesvin årligt, desuden er der 1 amme
ko og 4 slagtekalve af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, hvede
og byg. Der findes 2 traktorer og plansilo. Maskinstation bruges til markarbejdet.

ELLEKJÆRVEJ 8, "PRÆSTHOLM", ØLBY, 7600 STRUER, tlf. 97-865090.
SVEND AAGE ANDERSEN, gårdejer, født den 31.-8.-1944, søn af Kristine og Hans
Erik Andersen, gift den 6.-12.-1969 med Ellen Gade Jensen, medhjælpende hustru, født
den 27.-5.-1946, datter af Benny og Richard Jensen. Parret har børnene: Mogens, født
den 6.-9.-1970 og Jesper, født den 7.-5.-1974.
S.AA.A. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-10.-1978
fra sine svigerforældre, som købte den i 1943.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 45 ha., heraf tilkøbt 30 ha.
Stuehuset er opført 1903 og restaureret 1976, kostalden fra 1959 er ændret til svi
nestald i 1981, farestald, goldsostald og lade opført 1979, fravænningsstald og
gylletank 1982, slagtesvinestald og gylletank 1988 samt maskinhuse 1974 og 1984.
Gården drives med en svineproduktion på 130 årssøer, der produceres ca. 2.600 slag
tesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter, hvede og byg. Der
findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, gastæt kornsilo, plansilo, varm og kold lufts tørreri
samt halmfyr.

FLADSKÆRVEJ 3, "SKOVVANG", FOUSING, 7600 STRUER.
TAGE ANDERSEN, gårdejer, omtales under Hedevej 9, Fousing.
T.A. overtog gården i 1965 fra Egon Andersen.
Ejendomsskyld 380.000. Areal 22 ha., heraf tilkøbt 5 ha.
Stuehuset er opført 1942.
T.A. ejer og driver også Hedevej 9, Fousing.

GADEGÅRDSVEJ 4, "AUNSBJERG",
HUMLUM, 7600 STRUER, tlf.
97-861290.
JOHN HAGEN NIELSEN, land
mand, født den 9.-11.-1955, søn
af Eva og Mads Hagen Nielsen,
gift den 24.-4.-1982 med Lisbeth
Kristensen, pædagog, født den
13.8.-1958, datter af Stinne og
Kristian Kristensen. Parret har
børnene: Niels, født den 29.-7.1982, Kristian, født den 14.-12.1983 og Mads, født den 25.-6.-1985.
J.H.N. er værkfører på B. & O. Han overtog gården den 15.-3.-1988 fra sin far, som
købte den i 1954.
Ejendomsskyld 590.000. Areal 7,7 ha. Der er forpagtet 3 ha.
Stuehuset er opført 1850, tilbygget 1968 og restaureret 1974, kostald opført 1961 og
lade 1966. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af hvede, ærter
og raps. Der findes 1 traktor, plansilo, varm og kold lufts tørreri samt fastbrændsels
fyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

GALGEBJERG 1, "VESTERGÅRD", ASP, 7600 STRUER, tlf. 97-487182.
HENNING FREDERIKSEN, gårdejer, født den 13.-7.-1939, søn af Maren og Helmer
Frederiksen, gift den 21.-5.-1963 med Anne Lise (Lis) Kristensen, medhjælpende
hustru, født den 26.-2.-1942, datter af Ester og Harald Kristensen. Parret har børne
ne: Rita, født den 29.-11.-1964, Maja, født den 27.-7.-1967, Preben, født den 2.-4.1971 og Torben, født den 7.-5.-1974.
H.F. har været på Haslev Højskole med landbrugsfag, han er domsmand i Viborg
Vestre Landsret og medlem af Skolenævnet. Han overtog gården den 1.-12.-1981 fra
Jakob Borg.
Ejendomsskyld 2.400.000. Areal 43 ha., heraf 6 ha. eng. Der er lejet 10 ha.
Stuehuset er opført 1900 og restaureret 1976, kostalden fra 1930 er restaureret i
1970, ungdyrstald opført 1971, slagtesvinestald 1985, lade 1974, maskinhus 1986,
gylletank 1983, roehus 1985 og køresilo 1970. Gården drives med en kvægproduktion
på 56 årskøer, 60 ungdyr og 28 slagtekalve af racen SDM. Desuden er der en slagtesvineproduktion på 2.400 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede
og rajgræs. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, gastæt silo
samt varm lufts tørreri. På gården er 1 fast medhjælper og maskinsation bruges til en
del af markarbejdet.
H.F. ejer og driver også Galgebjerg 3.
GALGEBJERG 3, ASP, 7600 STRUER, tlf. 97-487182.
HENNING FREDERIKSEN, gårdejer, omtales under Galgebjerg 1.
H.F. overtog gården den 1.-4.-1986 fra Marius Lauridsen.
Ejendomsskyld 830.000. Areal 15,5 ha.
Bygningerne er opført efter en brand i 1976 med stuehus, kostald, svinestald, lade og
maskinhus. Gården drives med en slagtesvineproduktion på. 500 stk. årligt. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er byg, hvede, rajgræs og ærter. Der findes 1 traktor og
plansilo med varm lufts tørreri.
Gården drives sammen med Galgebjerg 1.
GRYDHØJ 3, "VANDBORG", LINDE, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-487262.
JESPER HORNSTRUP, gårdejer, født den 3.-10.-1946, søn af Anna og Tage Hornstrup,
gift den 20.-2.-1971 med Martha Pedersen, sygehjælper, født den 17.-9.-1949, datter
af Anna og Karl Pedersen. Parret har børnene: Eli, født den 6.-12.-1971, Jana, født
den 1 1 .-5.-1973, Ebbe, født den 24.-9.-1977 og Randi, født den 29.-4.-1987.
J.H. har været på Hammerum .Landbrugsskole. Han overtog gården den 3.-11.-1971 fra
Ove Stamp.
Ejendomsskyld 1.220.000. Areal 50 ha., heraf tilkøbt 11 ha.

-313"Vandborg"s stuehus er opført
1918 og restaureret 1980, kostald
opført 1952, ungdyrstald 1976,
lade 1918, maskinhus 1974, fo
derhus 1984 og gylletank 1976.
Gården drives med en kvægpro
duktion på 36 årskøer, 48 ungdyr
og 16 slagtekalve af racen SDM.
Planteproduktionens salgsafgrø
der er byg, hvede og ærter. Der
findes 2 traktorer, 1 mejetærsker
og 1 mark\ midingsanlæg. På går
den er 1 skoledreng som med-

hjælp og der bruges en del maskinstation.
GRYDHØJ 4, "LILLE TORP", LINDE, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-487071.
MADS PEDER NIELSEN, gårdejer, født den 26.-3.-1943, søn af Signe Marie og Jens
Kr. Nielsen, gift den 5.-12.-1970 med Ester Slot Jakobsen, pædagog, født den 27.3.-1950, datter af Ane og Oluf Jakobsen. Parret har børnene: Kjeld, født den 10.4.-1972, Brian, født den 12.-7.-1975 og Lone, født den 3.-3.-I983.
M.P.N. har været på Haslev Landbrugsskole. Han overtog gården den 5.-12.-1970 fra
sin far, nuværende ejer er 7. generation på gården, som har været i slægtens eje siden
1799.
Ejendomsskyld 1.750.000. Areal 38,5 ha., heraf 1 ha. skov.
Stuehuset er opført 1912 og restaureret 1979, kostald og gylletank opført 1975, svinestalden er ændret til kalvestald i 1979, hvor der også blev bygget foderhus, lade
opført 1912 og maskinhus 1942. Gården drives med en kvægproduktion på 33 årskøer,
45 ungdyr og 17 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er
ærter, raps, byg og hvede. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker og 1 markvandings
anlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
GRYDHØJ, 8, "TJØRNEBO",
LINDE, 7500 HOLSTEBRO, tlf.
97-487180.
EGON SEJBJERG, landmand,
født den 5.-6.-1926, søn af Laurine og Bernhard Sejbjerg, gift
den 13.-3.-1951 med Krista Lau
ridsen, husmor, født den 1.-10.—
1927, datter af Johanne og Lau
rids Lauridsen. Parret har børne
ne: Vita, født den 8.-2.-1952,
Ole, født den 15.-2.-1955, Per,
født den 1.-5.-1962 og Fin, født den 24.-2.-1965.
E.S. har været på Nørre Nissum Højskole med landbrugsfag. Han overtog gården den
1.-4.-1961 fra sin far, som købte den i 1926. Ejendomsskyld 500.000. Areal 16,5 ha.
Stuehuset er opført 1926 og restaureret 1976, kostald opført 1926, lade 1950 og
maskinhus 1956. Gården drives med en kvægproduktion på 14 årskøer, 15 ungdyr og 10
slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der findes 1
traktor, plansilo og tårnsilo. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

HAVSTOKKEN, 24, VENØ, 7600 STRUER, tlf. 97-868019.
MARINUS JENSEN, gårdejer, født den 29.-7.-1918, søn af Elisabeth og Jens Jensen.
M.J. overtog gården i 1958 fra sine forældre, som købte den i 1938.
Areal 14,7 ha., heraf tilkøbt 4 ha., der er 3 ha. eng og skov.
Stuehuset er opført 1968, kostalde 1949 og 1955, lade 1960 og maskinhus 1970. Går
dens besætning er på 10 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder
er byg og hvede. Der findes 2 traktorer, plansilo, varm og kold lufts tørreri. Maskin
station bruges til en del af markarbejdet.

-314HEDEGÅRDVEJ 10, "LILLE HEDEGÅRD", RESEN, 7600 STRUER.
BENT OTTO BENDTSEN, gårdejer, født den 1.-12.-1933, søn af Ann Margrethe og
Søren Kr. Bendtsen, gift den 8.-10.-1960 med Minna Sørensen, medhjælpende hustru,
født den 8.-8.-1939, datter af Kirstine og Milter Sørensen. Parret har børnene: Henrik,
født den 7.-4.-1962, Iver Kristian, født den 7.-1 1.-1963, Else Marie, født den
21.-4.-1969 og Helle, født den 23.-12.-1971.
B.O.B. overtog gården den 1.-10.-1977 fra Niels Kristensen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 35,3 ha., heraf 2 ha. eng.
Stuehuset er opført 1874, kostald, svinestald og lade ligeledes 1874 og maskinhus
1978. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af ærter, hvede,
raps og byg. Gården drives sammen med Stadionalle 1, Ølby, hvor ejeren bor.
HEDEVEJ 9, "NØRREMARK", FOUSING, 7600 STRUER, tlf. 97-865179.
TAGE ANDERSEN, gårdejer, født den 12.-6.-1942, søn af Elna og Jens Andersen, gift
i 1985 med Anne Margrethe Villadsen, specialarbejder, født den 18.-3.-1943, datter af
Lilly og Arne Villadsen. Parret har sønnen Lars, født den 23.-9.-1978.
T.A. overtog gården den 1.-3.-1975 fra sine forældre.
Ejendomsskyld 810.000. Areal 17 ha.
Stuehuset er restaureret 1976, kostald 1963, 4 minkhaller 1985-1988. Gårdens mink
produktion er på 450 minktæver, desuden er der 10 ammekøer og 10 slagtekalve, dels
af blandet race og dels Limousine. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps,
byg og hvede. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg og
minkfodervogn, desuden er der varm og kold lufts tørreri samt tårnsilo. Gården drives
sammen med Fladskærvej 3. Fousing.
HEDEVEJ 10, "SØNDER FOUSINGGÅRDSHUS", FOUSING, 7600 STRUER, tlf. 97865002.
HERLUF NIELSEN, landmand, født den 11.-1.-1926, søn af Margrethe og Kristian
Kirkegaard Nielsen.
H.N. overtog gården den 11.-6.-1957 fra sine forældre, nuværende ejer er 4. ge
neration.
Ejendomsskyld 500.000. Areal 18,9 ha., der er frasolgt 1 ha. og der er 1 ha. eng.
Stuehuset er opført omkring 1800 og restaureret flere gange, kostald opført 1964,
svinestald er indrettet i den gamle kostald fra 1926, den er ændret i 1964, lade opført
1926 og maskinhus 1970. Gården drives med en kvægproduktion på 8 årskøer, 10 ung
dyr og 5 slagtekalve, desuden er der 2 årssøer og der produceres ca. 35 slagtesvin
årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og raps. Der findes 1 traktor, tårn
silo, varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
HEDEVEJ 16, "EGELY", FOUSING,
7600 STRUER, tlf. 97-865013.
AAGE GUNNER NIELSEN, gård
ejer, født den 1.-11.-1932, søn af
Dorthea og Jens Nielsen, gift
den 5.-10.-1958 med Else Damgaard Andersen, husmor, født
den 31.-7.-1937, datter af Elna
og Jens Kr. Damgaard Andersen.
Parret har børnene: Karin, født
den 17.-5.-1960 og Erik, født den
4.-11.-1965.
AA.G.N. er kirkebetjent, han
har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården den 4.-5.-1958 fra Markus
Godskesen. Ejendomsskyld 480.000. Areal 24,2 ha., heraf tilkøbt 5,4 ha.
Stuehuset er opført 1910 og restaureret 1973, kostald og lade opført 1910, kostalden
er ændret i 1973 og laden er indrettet til stald i 1973, maskinhus opført 1979. Går
dens besætning er på 11 ammekøer, 4 ungdyr og 5 slagtekalve af racen Charolais.
Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der findes 2 traktorer, tårnsilo, varm og
kold lufts tørreri samt træfyr.

-315HESTBÆKVEJ 23, "SØNDER
MARK", LINDE, 7500 HOLSTE
BRO, tlf. 97-484019.
CHRISTIAN NYGAARD, gårdejer,
født den 3.-11.-1926, søn af Lau
ra og Alfred Nygaard, gift den
28.-4.-1966 med Ellen Urup Rask
sen, husmor, født den 11.-4.-1940,
datter af Kirstine og Johan Rask
sen. Parret har børnene: Birthe,
født den 1.-8.-1973 og John, født
den 26.-5.-1972.
C.N. har været på Lægård Land
brugsskole, han er i bestyrelsen for D.L.G. Han overtog gården den 1.-5.-1955 fra
Ejnar Mark Jensen.
Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 66 ha., der er frasolgt 5,5 ha.
Stuehuset er opført 1974, svinestalde 1967, 1968 og 1969, kartoffelhus 1975, lade 1964
og maskinhus 1986. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg,
raps og græs til piller. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg,
plansilo, varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

HESTBÆKVEJ 25, "SIVEKJÆR",
HESTBÆK, 7500 HOLSTEBRO,
tlf. 97-487137.
HARALD NØRGAAARD LINDE,
gårdejer, født den 18.-7.-1913,
søn af Kristian Nørgaard Linde,
gift den 29.-10.-1947 med Katri
ne Nielsen, husmor, født den 12.8.-1916, datter af Jensine og Senius Nielsen. Parret har børnene:
Svend, født den 27.-7.-1948, Bo
dil, født den 14.-6.-1951, Mar
git, født den 4.-6.-1953 og Inger Marie, født den 22.-11.-1955.
H.N.L. har været på Haslev Højskole med landbrugsfag. Han overtog gården den
15.-2.-1944 fra Aksel Andersen.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 53 ha.
Stuehuset er opført 1931 efter en brand og restaureret i 1966, kostald opført 1959,
svinestald 1960, lade 1931, maskinhus 1950 og tilbygget 1953 og 1963. Gården drives
med en slagtesvineproduktion på 100 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er
byg, raps og hvede. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo og kold og varm
lufts tørreri.

HESTBÆKVEJ 26, "NØRRE HESTBÆK", HESTBÆK, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-487098.
HUGO SØRENSEN, gårdejer, født den 19.-7.-1934, søn af Eva og Bernhard Sørensen,
gift den 12.-5.-1964 med Gerda Sørensen, medhjælpende hustru, født den 6.-9.-1941,
datter af Else Kristine og Milter Sørensen. Parret har børnene: Kirsten, født den
17.-11.-1965, Bernhard, født den 22.-2.-1968 og Bjarne, født den 11.-12.-1974.
H.S. har været på Haslev Højskole med landbrugsfag. Han overtog gården den 27.3.-1963 fra Else Jakobsen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 42 ha.
Stuehuset er restaureret 1975, foderhus og maskinhus 1974 og kostalden er af ældre
dato. Gården drives med en kvægproduktion på 26 årskøer, 32 ungdyr og 13 slagtekalve af racen SDM. Svineproduktionen er på 15 årssøer, der produceres ca. 300 slag
tesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der findes 2 traktorer, 1
mejetærsker og gastæt silo. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

-316HESTBÆKVEJ 27, "BÆKKELUND",
HESTBÆK, 7500 HOLSTEBRO,
tlf. 97-487136.
ELIAS JAKOBSEN, gårdejer, født
den 4.-1.-1942, søn af Laura og
Peder Jakobsen, gift den 22.-11.1969 med Sonja Andersen, med
hjælpende hustru, født den 16.8.-1950, datter af Herdis og Gun
nar Andersen. Parret har børne
ne: Lene, født den 9.-6.-1971,
Bente, født den 1.-6.-1974, Al
lan, født den 9.-10.-1978 og Elsebeth, født den 20.-3.-1981.
E.J. har været på Haslev Højskole med landbrugsfag. Han overtog gården den 5.-10.1969 fra sine forældre, nuværende ejer er 3. generation på gården, som blev købt i
1906.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 23 ha. Der er forpagtet 13 ha.
Stuehuset er opført 1907 og restaureret flere gange, kostald opført 1959, svinestald
1975, lade 1963 og maskinhus 1978. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvæg
produktion på 37 årskøer, 45 ungdyr og 20 slagtekalve af blandet race. Svinepro
duktionen er på 20 årssøer, der produceres ca. 350 slagtesvin årligt. Planteproduk
tionens salgsafgrøde er byg. Der findes 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsan
læg og tårnsilo. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

HESTBÆKVEJ 29, "HESTBÆKHUSE", HESTBÆK, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-487120.
VERA NIELSEN, landmand, født den 3.-8.-I920, datter af Klemmens Nielsen.
V.N. overtog gården i 1962 fra sine forældre, som overtog den i 1925.
Ejendomsskyld 260.000. Areal 9 ha. Jorden er lejet ud.
Stuehuset er opført 1885 og senere restaureret, kostald og lade opført 1885, kostalden
er tilbygget i 1962.

HESTBÆKVEJ 31, "LILLE HESTBÆK", HESTBÆK, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-487016.
JENS PEDER KVISTGÅRD, landmand, født den 22.-7.-1938, søn af Marie og Edvard
Kvistgård, gift den 10.-7.-1966 med Anni Jakobsen, medhjælpende hustru, født den
31.-8.-1945, datter af Marie og Niels Kr. Jakobsen. Parret har børnene: Betina, født
den 18.-5.-1967 og Niels Kristian, født den 13.-4.-1971.
J.P.K. har været på Langeland Landbrugsskole. Han overtog gården den 15.-11.-1963
fra Jens Pedersen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 34 ha., heraf tilkøbt 10 ha. Der er forpagtet 16 ha.,
heraf 8 ha. vedvarende græs.
Stuehuset er opført 1966 efter en brand, det er tilbygget i 1978, kostald, maskinhus
og lade er opført 1966, laden er tilbygget i 1972 og 1980. Gården drives med en
kvægproduktion på 32 årskøer, 45 ungdyr og 16 slagtekalve af racerne SDM og RDM.
Planteproduktionens salgsafgrøder er kartofler og byg. Der findes 2 traktorer, 1
markvandingsanlæg, 1 kartoffeloptager, 1 plansilo og korntørreri. Maskinstation bruges
til en del af markarbejdet.
HJERMVEJ 55, "ØSTER MAUSTGÅRD", GIMSING, 7600 STRUER, tlf. 97-850063.
CHRISTIAN HOLMGAARD, gårdejer, født den 26.-5.-1913, søn af Inger og Peder
Holmgaard, gift den 19.-7.-1946 med Gudrun Hedvig Østergaard, husmor, født den
1.-11.-1916, datter af Maren og Kresten Østergaard. Parret har børnene: Peder, født
den 13.-2.-1949 og Inga, født den 14.-11.-1951.
C.H. har været på Dalum Landbrugsskole, han har været vurderingsmand for Kreditfor
eningen og i mejeribestyrelsen. Han overtog gården den 1.-3.-1983 fra Niels Knudsen.
Ejendomsskyld 930.000. Areal 22,1 ha., heraf 2 ha. eng og plantage.
Stuehuset er opført 1750 og restaureret 1954 og siden løbende vedligholdt, kostalden
er restaureret i 1960 og lade opført 1800, desuden er der et maskinhus. På gården er
der 2 traktorer og 1 mejetærsker. Den drives sammen med sønnen Peder.

HJERMVEJ 63, "KROG", 7560
HJERM, tlf. 97-464629.
THORVALD HENRIKSEN, gård
ejer, født den 14.-1.-1922, søn af
Marie og Michael Henriksen, gift
den 7.-4.-1954 med Lis Brokholm,
husmor, født den 3.-11.-1931, dat
ter af Sigrid og Marinus Brok
holm. Parret har børnene: Ole,
født den 24.-8.-1957, Bodil, født
den 30.-11.-1960 og Sigrid, født
den 16.-6.-1963.
T.H. har været på Lægård Land
brugsskole. Han overtog gården den 1.-4.-1954 fra Alfred Mikkelsen.
Ejendomsskyld 820.000. Areal 12,6 ha., heraf tilkøbt 5 ha.
Stuehuset er opført 1868 og restaureret 1976, kostald opført 1963 og lade 1928.
Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af raps, ærter, byg og
hvede. Der findes 1 traktor og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

HJERMVEJ 66, "VESTER MOUSTGÅRD", GIMSING, 7600 STRU
ER.
KAREN JAKOBSEN, MARGRE
THE og KRISTIAN HVIDBJERG,
gårdejere.
K.J. er født den 14.-3.-1915,
K.H. den 10.-8.-1924 og M.H.
den 1.-3.-1913.
De 3 ejere overtog gården den
1.-1.-1969 fra deres forældre,
nuværende ejere er 3. generati
on på gården, som har været i familiens eje siden 1913.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 20 ha., heraf 4 ha. eng og krat. Jorden er udlejet.
Stuehuset er opført 1918 og restaureret 1985/86, svinestald og lade opført 1918 og
kostald 1924.
HJERMVEJ 90, "LILLE HILLES
BORG", 7560 HJERM, tlf. 97464596.
VAGN HOLMGÄRD, gårdejer,
født den 3.-2.-1947, søn af Ing
rid og Svend Aage H. Nielsen,
gift den 3.-8.-1968 med Inger
Lund Madsen, sygehjælper, født
den 15.-3.-1946, datter af Mar
tha og Herluf Madsen. Parret har
børnene: Tina, født den 26.-II.1971, Lars, født den 11.-9.-1975
og Søren, født den 2.-6.-1986.
V.H. er specialarbejder ved Struer Kommune. Han overtog gården den 1.-11.-1974 fra
Hulda Espersen. Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 17 ha.
Stuehuset er opført 1945 og restaureret flere gange, kostalden fra 1945 er ændret til
svin i 1986, lade opført 1945 og gylletank 1986. Gården er opført efter en brand, som
opstod da tyskerne brændte den af som en‘slags hævn. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 1.900 SPF-slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er
raps, byg, ærter, hvede og rajgræs. Der findes 2 traktorer, 1 plansilo, varm og kold
lufts tørreri samt halmfyr. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
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DYRFARM", 7560 HJERM, tlf.
97- 464136.
AKSEL DALGAARD, minkfarmer,
født den 18.-8.-1925, søn af Ma
rie og Frederik Dalgaard, gift
den 20.-6.-1959 med Lilly Høj
bjerg, sygemedhjælper, født den
29.-5.-1935, datter af Marie og
Peder Højbjerg. Parret har børne
ne: Henning, født den 24.-12.1960 og tvillingerne Svend Erik
og Inger Lis, født den 18.-1.-1963.
A.D. er næstformand i Husmandsforeningen. Han overtog gården den 1.-10.-1959 fra
Jens Chr. Thomsen.
Ejendomsskyld 950.000. Areal 4 ha.
Stuehuset er opført 1874 og restaureret 1965, pelseriet er bygget i 1975, 16 mink
haller opført fra 1963 og til i dag, lade fra 1978. Gården drives med en besætning på
1.250 minktæver, desuden er der 20 moderfår. Der findes 1 traktor, 1 udmugnings
traktor og 1 minitraktor samt halmfyr. På gården er lidt deltids medhjælp.

HJERMVEJ 96, "TIPSMARK", 7560 HJERM, tlf. 97-464588.
KARL LOFTAGER, gårdejer og maskinstationsejer, født den 15.-3.-1935, søn af Pouline og Peder Loftager, gift den 30.-4.-1960 med Inger Pedersen, medhjælpende hu
stru, født den 19.-8.-1934, datter af Anna og Marinus Pedersen. Parret har børnene:
Anne Lise, født den 21.-12.-1963, Flemming, født den 17.-1.-1965 og Erik, født den
26.-6.-1966.
K.L. overtog gården den 1.-4.-1968 fra sine forældre, som købte den i 1963.
Ejendomsskyld 2.250.000. Areal 38,5 ha., heraf tilkøbt 6,5 ha. Desuden er der forpagtet 20 ha.
Stuehuset er opført 1909 og senere restaureret, maskinhuse opført 1970, 1974 og 1976,
værksted 1980, lade 1981 og garage 1983. Gården drives med maskinstation og der er
12 traktorer, 5 mejetærskere, 2 rendegravere, 1 slamsuger, 1 spuler, 2 finsnittere, 2
storballepressere, 2 skårlæggere samt almindelige maskiner. Der findes 1 kornsilo med
varm og kold lufts tørreri. På maskinstationen er der 7 medarbejdere.
HJERMVEJ 98, "LUNDGAARD", 7560 HJERM, tlf. 97-464787.
PETER OFFERSEN, svineproducent, født den 8.-1.-1950, søn af Ellen og Niels Offer
sen, gift den 5.-8.-1979 med Bodil Glibstrup Sørensen, sygehjælper og medhjælpende
ægtefælle, født den 21.-6.-1955, datter af Selma og Mads Sørensen. Parret har
datteren Louise, født i 1980.
P.O. er landbrugstekniker (planteavl). Han overtog gården den 1.-10.-1977 fra sine
forældre, nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægens eje fra
1928. Ejendomsværdi 3.800.000. Areal 39 ha.
Stuehuset er opført 1880 og senere restaureret, avlsbygningerne består af farestald,
drægtighedsstald, løbestald, fravænningsstald, ungdyrstald, 2 slagtesvinestalde, korn
lager med mølleri og plantørreri samt 2 maskinhuse og 2 gylletanke, produktions
apparatet er opført fra 1982 til 1985. Gården drives med en svineproduktion på 300
årssøer, der produceres ca. 6.000 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder
er græsfrø og raps. Der findes 4 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo med varm lufts
tørreri samt halmfyr. På gården er 1 fodermester, 1-2 medhjælpere samt 1 skoledreng
og der er løbende praktikanter.
HJORTBORGVEJ 2, "STENSMARK", 7560 HJERM, tlf. 97-464207.
VAGN BORG, gårdejer, født den 2.-6.-1943, søn af Agnes og Peder Borg, gift den
4.-3.-1967 med Helga Simonsen, husmor, født den 25.-9.-1946, datter af Margrethe og
Nis Simonsen. Parret har sønnen Allan, født den 5.-11.-1968.
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rum Landbrugsskole. Han overtog
gården den 7.-10.-1966 fra Mag
nus Davidsen.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal
15 ha.
Stuehuset er opført 1941 efter
en brand, det er restaureret se
nest i 1982, kostalden fra 1941
er ændret til svinestald i 1969,
svinestald opført 1973, laden er
ændret til svinestald i 1968, ma
skinhus opført 1975, foderhus
1976 og gylletank 1978. Gården drives med en svineproduktion på 40 årssøer, der pro
duceres ca. 750 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, byg og
hvede. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 slamsuger, plansilo, varm og kold
lufts tørreri samt halmfyr.

H3ORTBORGVE3 6, "LILLE
H3ORTBORG", 7560 H3ERM,
tlf. 97- 464258.
PEDER CHRISTIAN SØRENSEN,
landmand, født den 8.-3.-1917,
søn af Maren og 3ørgen Søren
sen, gift den 2.-11.-1947 med
Thora Marie Nielsen, husmor,
født den 22.-1.-1925, datter af
Ane og Laurids Nielsen. Parret
har børnene: Else Marie, født
den 10.5.-1947, 3ens 3ørgen,
født den 18.-7.-1948, Anne Ire
ne, født den 3.-3.-1952 og Grethe Elisabeth, født den 28.-9.-1958.
P.C.3. overtog gården den 1.-11.-1947 fra Svend Aage Andreasen.
Ejendomsskyld 500.000. Areal 11,2 ha., heraf tilkøbt 3 ha.
Stuehuset er opført 1890, tilbygget 1979 og restaureret 1976, kostald opført 1890,
ældre lade er ændret til svin i 1972, maskinhus opført 1966 og lade 1972. Gården
drives med en besætning på 2 årskøer og 4 ungdyr af racerne SDM og RDM, desuden
er der 3 årssøer og der produceres ca. 150 slagtesvin. Planteproduktionens salgs
afgrøder er raps, byg og hvede. Der findes 2 traktorer og 1 plansilo. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.
H3ORTBORGVE3 8, "H3ORTBORG", 7560 H3ERM, tlf. 97464257.
PEDER V. MADSEN, gårdejer,
født den 9.-5.-1939, søn af Em
ma og Poul Madsen, gift den 28.3.-1965 med Ruth Dahl 3ensen,
køkkenassistent, født den 6.-9.1945, datter af Gudrun og Thor
vald Dahl 3ensen. Parret har bør
nene: Bent, født den 28.-11.-1966,
3an, født den 29.-7.-1971 og
Kim, født den 15.-6.-1976.
P.V.N. er specialaarbejder. Han overtog gården den 1.-11.-1962 fra sin far, som købte
den i 1936.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 15,5 ha. Der er lejet 3,5 ha.
Stuehuset er opført 1864 og restaureret 1971, kostalde opført 1953 og 1971, svinestald
1964 og maskinhus 1974. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående

-320af raps, ærter, byg og hvede. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, varm og
kold lufts tørreri samt halmfyr.

HOLMEVEJ 2, "SDR. HESTBÆK", HESTBÆK, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-487090.
OLGA BYSKOV, husmor, født den 18.-1.-1909, datter af Ane og Severin Møller, gift
den 26.-4.-1952 med Otto Byskov, gårdejer, født den 1.-9.-1908, søn af Dorthea og
Peter Byskov. Parret har sønnen Peder, født den 22.-4.-1958.
Otto Byskov døde den 20.-3.-1978. Han overtog gården den 17.-4.-1945 fra sin far,
bedstefaderen købte den i 1893.
Ejendomsskyld 1.850.000. Areal 61 ha.
Stuehuset er opført 1905 efter en brand, det blev restaureret i 1960, kostald, svinestald og lade er opført 1965, maskinhuse 1947 og 1970 samt hønsehus 1963. Gården
drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg, raps, ærter og rug. Der
findes 2 traktorer, tårnsilo samt kold og varm lufts tørreri. Sønnen hjælper med
gårdens drift og der bruges lidt maskinstation og lidt løs hjælp.

HOLSTEBROVEJ 69, "VESTERMARK", GIMSING, 7600 STRUER, tlf. 97-851018.
JOHANNE BORG KRISTENSEN, landmand, født den 13.-8.-1911, datter af Kirstine og
Kresten Knudsen, gift den 9.-12.-1934 med Anders Borg Kristensen, gårdejer, født den
21.-9.-1907, søn af Mette og Thomas Kristensen. Parret har børnene: Kaj, født den
27.-5.-1939, Bent, født den 12.-9.-1942, Gunnar, født den 27.-3.-1948 og Henry, født
den 4.-6.-1951.
A.B.K. døde den 9.-9.-1974. Han overtog gården den 1.-12.-1947 fra Niels O. Nielsen,
z^real 9 ha. Jorden er udlejet til en søn.
Stuehuset er opført 1890 og restaureret flere gange, avlsbygningerne består af
kostald, svinestald, lade og maskinhus.
HOLSTEBROVEJ 71, "VESTERMARK", GIMSING, 7600 STRUER, tlf. 97-851797.
VAGN ANDERSEN, gårdejer, født den 14.-2.-1928, søn af Mette og Christian Ander
sen, gift den 20.-12.-1969 med Edel Haislund Pedersen, medhjælpende hustru, født den
8.-11.-1935, datter af Anna og Niels Haislund. Parret har børnene: Henning, født den
13.-4.-1971, Kristian, født den 11.-4.-1973 og Anna Mette, født den 29.-10.-1977.
V.A. overtog gården den 1.-8.-1962 fra sine forældre, som købte den i 1926.
Areal 7 ha., desuden er der forpagtet 10 ha.
Stuehuset er restaureret og tilbygget 1977, kostald og svinestald er opført 1964,
svinestalden er tilbygget 1970, maskinhus opført 1966 og lade 1972. Gården drives
med en kvægproduktion på 10 årskøer, 14 ungdyr og 6 slagtekalve af blandet race.
Desuden produceres 350 slagtesvin årligt. Der findes 2 traktorer, 1 plansilo og varm
og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

HOLSTEBROVEJ 77, "0. AUSUMDAL", VEJRUM, 7600 STRUER,
tlf. 97-464601.
JOHANNES GJELSTRUP, gårde
jer, født den 4.-1.-1950, søn af
Edith og Niels Gjelstrup, gift den
19.-4.-1975 med Mona Nielsen,
kontorassistent, født den 7.-4.1954, datter af Alfred og Thea
Nielsen. Parret har børnene: Ma
riane, født den 1.-1.-1977, Bir
gitte, født den 1.-8.-1980 og
Charlotte, født den 27.-5.-1985.
J.G. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 6.-1.-1977 fra
Otto Slot.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 26 ha., heraf 1 ha. eng og skov.
Stuehuset er restaureret 1980, kostald opført 1966 efter en brand, den er renoveret i
1979, svinestald opført 1970, svinestalden fra 1940 er ændret til spaltestald i 1982,
minkhaller bygget 1987 og 1988, laden fra 1966 er delvis ændret til kreaturer i 1985,
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drives med en kvægproduktion på 35 årskøer, 50 ungdyr og 20 slagtekalve af racen
SDM, der produceres ca. 100 slagtesvin årligt. På gården er der 270 minktæver.
Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, ærter og hvede. Der findes 3 traktorer,
plansilo, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.

HOLSTEBROVE3 79, "BRANDGÅRD", VE3RUM, 7600 STRUER, tlf. 97-464341.
NIELS B3ERRE, gårdejer, født den 17.-11.-1951, søn af Karen og 3ohannes Bjerre, gift
den 11.-9.-1976 med 3ette Harre Ravnborg, korrespondent, født den 3.-2.-1953, datter
af Kirsten og Mogens Ravnborg. Parret har børnene: Claus, født den 23.-10.-1977,
Martin, født den 9.-8.-1979 og 3acob, født den 26.-9.-1982.
N.B. har været på Næsgård Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-6.-1976 fra sin
far, nuværende ejer er 4. generation på gården, som kom i familiens eje i 1869.
Ejendomsskyld 3.750.000. Areal 71 ha. Desuden er der forpagtet 36 ha.
Stuehuset er opført 1889 og restaureret 1951/52, kostalden fra 1918 er ændret til
svinestald i 1967, svinestald opført 1947, klimastald 1978, slagtesvinestald 1981, lade
1947, maskinhus 1984 og gylletank 1978. Gården drives med en svineproduktion på
2.700 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter, byg, hvede
og rajgræs. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, tårnsilo, varm og kold
lufts tørreri samt halmfyr.
HOLSTEBROVE3 82, "TRUDSHOVED", GIMSING, 7600 STRUER,
tlf. 97-855452.
AAGE NIELSEN, landmand, født
den 28.-7.-1947, søn af Anna og
3ohannes Nielsen, gift den 30.-5.1970 med Kirsten Vangsgaard, kli
nikassistent, født den 7.-4.-1950,
datter af Bodil og Søren Vangs
gaard. Parret har børnene: Dor
te, født den 28.-12.-1972, Uffe,
født den 7.-3.-1974 og Leo, født
den 9.-6.-1979.
AA.N. er tømrer. Han overtog gården den 1.-5.-1980 fra Pouline Kamstrup.
Ejendomsskyld 560.000. Areal 5,5 ha.
Stuehuset er opført 1881, tilbygget 1939 og restaureret 1984, kostalden er ændret til
fårestald i 1988, lade opført 1955 og maskinhus 1984. Gårdens besætning er på 10
moderfår, planen er at udvidet til ca. 40, alle af racen Oxforddown. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er hvede, byg og raps. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker og
halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
HOLSTEBROVE3 87, "LØRUPGÅRD", VE3RUM, 7600 STRUER,
tlf. 97-464314.
PETER NØRSØLLER, gårdejer,
født den 13.-4.-1949, søn af As
ta og Kresten Nørsøller, gift den
10.-8.-1973 med Inger Poulsen,
sygeplejerske, født den 8.-11.1946, datter af Elly og 3ohannes
Poulsen. Parret har børnene: Anette, født den 14.-8.-1974 og
Martin, født den 7.-12.-1977.
P.N. har været på Hammerum
Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-7.-1973 fra sin faf/ nuværende ejer er 3.
generation på gården.
Ejendomsskyld 2.500.000.' Areal 55 ha., heraf tilkøbt 3,3 ha. Der er lejet 5 ha. bakker.
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Stuehuset er opført 1908 og senere restaureret, kostalden fra 1959 er ændret i 1958,
lade opført 1986, maskinhus 1979 og gylletank 1978. Gården drives med en kvægpro
duktion på ca. 30 årskøer, 30 ungdyr og 15 slagtkalve, alle af racen SDM. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er byg, hvede og ærter. Der findes 2 traktorer, plansilo,
varm og kold lufts tørreri og der bruges staldvarme til opvarmning af stuehuset.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

HOLSTEBROVEJ 99, "MOESGÅRD",
VEJRUM, 7560 HJERM, tlf. 97464317.
KIRSTINE NIELSEN, gårdejer,
født den 2.-7.-1913, datter af
Karen og Kristian Nikolajsen,
gift den 1.-4.-1939 med Henry
Nielsen, gårdejer, født den 17.11.-1907, søn af Karen og Niels
Chr. Nielsen. Parret har børnene:
Niels Chr., født den 26.-1.-1940,
Jørgen, født den 12.-4.-1941,
Hans Mogens, født den 7.-7.1942, Annelise, født den 2.-10.-1943, Ellen Grethe, født den 3.-4.-1947 og Ole Gryrup,
født den 27.-3.-1949.
H.N. døde den 26.-10.-1981. Han overtog gården den 1.-4.-1948 fra Niels Pedersen.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 36,5 ha., der er frasolgt 3 ha. Jorden er bortforpagtet
til en søn.
Stuehuset er opført 1917 og senere restaureret, kostalden fra 1945 er genopført efter
en brand, svinestald opført 1945 og tilbygget 1956 og lade opført 1945. På gården er
der plansilo og varm og kold lufts tørreri.

HUMMELMOSEVEJ 1, "VESTERGÅRDLILLE", 7560 HJERM, tlf. 97-464574.
HANS PEDER SØNDERGÅRD, gårdejer, født den 6.-2.-1952, søn af Ninna og Ole
Søndergård, gift den 13.-5.-1979 med Ulla Nielsen, butiksassistent, født den
15.-3.-1954, datter af Magda og Karl Jørgen Nielsen. Parret har datteren Lone.
H.P.S. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-7.-1976 fra sin
mor, som købte den i 1961.
Ejendomsskyld 1.175.000. Areal 11 ha., heraf tilkøbt 3 ha. Desuden er der lejet 24 ha.
Stuehuset er opført 1930 og restaureret 1985, kostald fra 1930 er ændret til svin i
1976, farestald opført 1979, klimastald 1982, ungsvinestald 1985, drægtighedsstald
1989, løbestalden er ombygget i 1970, lade opført 1983 og 2 gylletank fra 1939 og
1985. Gården drives med en svineproduktion på 140 årssøer, der sælges ca. 2.800 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter, hvede og byg. Der
findes 1 traktor, plansilo, varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del
af markarbejdet.
HUMMELMOSEVEJ 8, "NYGÅRD", 7560 HJERM, tlf. 97-464251.
JENS STOKKENDAHL, husmand, født den 15.-7.-1925, søn af Anne Marie og Kresten
Stokkendahl, gift den 15.-12.-1956 med Dagny Larsen, husmor, født den 22.-11.-1929,
datter af Jensine og B. Larsen. Parret har børnene: Kresten, født den 2.-3.-1958,
Anne Marie, født den 10.-10.-1959 og Bodil, født den 13.-7.-1963.
J.S. overtog gården den 1.-3.-1951 fra sine forældre, som købte den i 1912.
Ejendomsskyld 970.000. Areal 21,8 ha., heraf tilkøbt 6 ha.
Stuehuset er opført 1878 og restaureret 1967, kostalden fra 1936 er ændret til svin i
1979, lade opført 1878 og maskinhus 1972. Gården drives udelukkende med plantepro
duktion bestående af ærter, raps og byg. Der findes 1 traktor, plansilo og varm og
kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
HØJLUNDVEJ 2, "STENTOFTE HØNSERI", ØLBY, 7600 STRUER.
STRUER FJERKRÆSLAGTERI, FREDE SØGÅRD, bestyrer, født den 27.-2.-1952, søn
af Ester og Jens Nielsen, gift den 25.-10.-1975 med Birthe Korsgaard Andersen,
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Tommy, født den 2.-7.-1978, Brian, født den 18.-3.-1980 og Majbritt, født dén
11.-1.-1983.
F.S. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han blev bestyrer den 1.-2.-1985.
Areal 7 ha.
Stuehuset er opført 1967, kyllingehuse bygget 1954 til 1971. Der er haller til en
årsproduktion på 1.000.000 slagtekyllinger. På gården er 1 skoledreng til medhjælp.
HØJLUNDVEJ 4, "HINDKJÆR",
ØLBY, 7600 STRUER.
KNUD HENNING KIRKEBY MAD
SEN, gårdejer, født den 6.-9.1929, søn af Anna og Kristen
Kirkeby Madsen, gift den 27.-6.1952 med Gerda Marianne Jen
sen, husmor, født den 4.-11.-1929,
datter af Krestine og Kristian
Jensen. Parret har børnene: Em
ma, født den 14.-4.-1953, Kresten,
født den 15.-10.-1956 og Anni,
født den 17.-2.-1958.
K.H.K.M. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han forpagtede gården fra 1952
til 1957, hvorefter han købte den fra faderen, nuværende ejer er 4. generation på
gården, som blev købt af oldefaderen den 1.-4.-1874.
Ejendomsskyld 780.000. Areal 12,1 ha., der er frasolgt 4 ha.
Stuehuset er opført 1923 og restaureret 1976, kostald og lade er genopført efter en
brand i 1928. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af ærter,
raps, byg og hvede. Der findes 1 traktor, maskinstation bruges til en del af mark
arbejdet.
JEGBJERGVEJ 6, "MARIESMINDE", 7560 HJERM, tlf. 97-464486.
ANDREAS STUBKJÆR, gårdejer, født den 5.-4.-1934, søn af Marie og Anders Stubkjær, gift den 26.-3.-1960 med Sonja Haugaard Andersen, køkkenassistent, født den
21.-6.-1938, datter af Laura og Marius Andersen. Parret har datteren Karin, født den
24.-5.-1968.
A.S. overtog gården den 1.-4.-1971 fra Frederikke Jensen.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 13 ha.
Stuehuset er restaureret 1976, sostald opført 1974, goldsostald 1979, goldsostald 1984
og løbeafdeling er restaureret i 1989, lade opført 1979 og gylletank 1983. Gården
drives med en svineproduktion på 120 årssøer, der sælges ca. 2.500 smågrise årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, byg og hvede. Der findes 1 traktor, plansilo
og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

JEGBJERGVEJ 9, "KOSBJERG
HUS", HJERM, 7500 HOLSTEBRO,
tlf. 97-464213.
CHRISTIAN WAD, gårdejer, født
den 12.-9.-1927, søn af Meta og
Knud Wad, gift den 26.-9.-1954
med Dorthea Thomsen, husmor,
født den 31.-12.-1932, datter af
Katrine og Karl Thomsen. Parret
har børnene: Birthe, født den
17.-10.-1956, Gerda, født den
17.6.-1958, Hanne, født den
18.-7.1961 og tvillingerne Anne
Marie og Carl Christian, født den 17.-8.-1967.
C.W. har været på Haslev Landbrugsskole og han har været organist ved Hjerm KirkeHan overtog gården 1.-3.-1964 fra sin far, bedstefaderen købte den i 1884.
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Ejendomsskyld 990.000. Areal 11 ha., heraf tilkøbt 2,5 ha.
Stuehuset er opført efter en. brand i 1952, det er restaureret i 1978, kostald og lade
er opført 1951, kostalden er udvidet senest i 1976, maskinhus opført 1986. Gården
drives med en slagtesvineproduktion på 210 stk. årligt. Planteproduktionens salgsaf
grøder er byg og hvede. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og varm og
kold lufts tørreri.
JEGBJERGVEJ 10, "ØSTER AUSUM", 7560 HJERM.
JØRGEN BANG NØRGAARD,
gårdejer, født den 2.-4.-1950, søn
af Kristine og Poul Nørgaard,
gift den 7.-7.-1973 med Lillian
Skov Lausen, ergoterapeut, født
den 9.-1.-1950, datter af Olga og
Jens Kristian Lausen. Parret har
børnene: Jane, født den 15.-9.1976 og Kristian, født den 14.-4.1978.
J.B.N. har været på Lægård
Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-7.-1983 fra sine forældre, nuværende ejer
er 8. generation på gården, som kom i slægtens eje i 1741. Gården har været fæste
gård under "Ausumgård".
Ejendomsskyld 1.650.000. Areal 37,5 ha., heraf tilkøbt 10,5 ha. Der er lejet 4,5 ha.
Stuehuset er opført 1906 og restaureret 1983-1985, svinestald og lade opført 1906,
kostald 1956 og maskinhus 1968. Gården drives udelukkende med planteproduktion
bestående af raps, ærter, rajgræs, byg, hvede og rødsvingel. Der findes 2 traktorer, 1
mejetærsker, plansilo, tårnsilo og varm og kold lufts tørreri.
JEGBJERGVEJ 11, "JEGBJERG", HJERM, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-464215.
PETER og AKSEL JEGBJERG, gårdejere.
P.J. er født den 18.-11.-1910 og A.J. er født den 11.-8.-1913.
Brødrene overtog gården i 1977 fra deres forældre. Bedstefaderen byggede den i 1887
på jord fra en nabogård, som han også ejede.
Ejendomsskyld 820.000. Areal 16 ha.
Stuehuset er opført 1887 og tilbygget 1910, det er senere restaureret, kostald og svi
nestald er opført 1903, maskinhus 1928 og lade 1962. Gårdens besætning er på 15
ungdyr og 15 slagtekalve af racen DRK, desuden er der 3 Jyske heste. Planteproduk
tionens salgsafgrøde er byg. Der findes 1 plansilo, maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
JEGBJERGVEJ 13, "VESTER JEGBJERG", HJERM, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-404006.
JOHN SKATSGAARD, gårdejer, født den 4.-3.-1960, søn af Anna og Johannes Skatsgaard, gift den 21.-9.-1985 med Berrit Ørskov, pædagogmedhjælper, født den 19.-5.1965, datter af Inger og Roland Madsen. Parret har børnene: Pernille, født den
26.-2.-1986 og Nicolaj, født den 5.-1.-1988.
J.S. har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-7.-1988 fra Erik
Jegbjerg. Gården er en gammel slægtsgård for slægten Jegbjerg.
Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 27,5 ha.
Stuehuset er opført 1934 og restaureret 1975, kostalden fra 1928 er ændret til svine
stald, sostald opført 1974, klimastald 1987, slagtesvinestald moderniseret 1987, lade
opført 1934 og maskinhus 1981. Gården drives med en svineproduktion på 115 årssøer,
der sælges ca. 2.200 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps,
ærter, hvede og byg. Der findes 1 traktor, 1 mejetærsker, plansilo, tårnsilo og varm
og kold lufts tørreri.

JEGBJERGVEJ 14, "ROSENHOLM", 7560 HJEM, tlf. 97-464571.
JØRN GRØNKJÆR, gårdejer, født den 21.-6.-1944, søn af Anna Ingeborg og Thomas
Grønkjær, gift den 25.-11.-1976 med Kirsten Rauth Sørensen, medhjælpende hustru,
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Marie, født den 2.-4.-1977 og Søren Kristian, født den 1.-2.-1981.
K.R.S. har været på Lægård Landbrugsskole.
J.G. er udlært murer. Han overtog gården den 1.-3.-1975 fra Laurids Ingerman. Går
den har tidligere været fattiggård.
Ejendomsskyld 1.950.000. Areal 23 ha.
Stuehuset er opført 1880 og restuareret 1976, kostald opført 1978, gammel kostald fra
1912 er ændret til kalvestald i 1982, foderhus opført 1979, maskinhus 1983 og gylle
tanke 1978 og 1987. Gården drives med en kvægproduktion på 44 årskøer, 50 ungdyr
og 30 slagtekalve, alle af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der
findes 3 traktorer, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del
af markarbejdet.

JEGBJERGVEJ 15, "EGEBJERG",
HJERM, 7500 HOLSTEBRO, tlf.
97-423273.
HANS JØRGEN PEDERSEN, gård
ejer, født den 30.-6.-1947, søn af
Ane og Thorvald Pedersen, gift
den 13.-3.-1971 med Maren Lis
Tang Knudsen, medhjælpende hu
stru, født den 28.-5.-1948, datter
af Elisabeth og Aksel Knudsen.
Parret har børnene: Henriette,
født den 26.-7.-1973, Else Jane,
født den 23.-4.-1975 og Søren,
født den 14.-4.-1982.
H.J.P. har været på Haslev Landbrugsskole, han er i Menighedsrådet og Skolenævnet,
Han overtog gården den 15.-8.-1970 fra sine forældre, som købte den i 1946.
Ejendomsskyld 2.400.000. Areal 40 ha., heraf tilkøbt 2 ha.
Stuehuset er opført efter en brand i 1924, det er restaureret 1975-1979, kostalden fra
1924 er tilbygget 1972, ungdyrstalden fra 1914 er restaureret i 1974, kalvestald opført
1959, maskinhus 1974, foderhus 1975, gylletank 1978 og lade 1983. Gården drives med
en kvægproduktion på 75 årskøer, 100 ungdyr og 50 slagtekalve af racen Jersey. Plan
teproduktionens salgsafgrøde er byg. Der findes 4 traktorer, tårnsilo og varm og kold
lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

KILENVEJ 13, "MØLLEGÅRD",
ØLBY, 7600 STRUER, tlf. 97865039.
NIELS AAGE SIMONSEN, gård
ejer, født den 18.-12.-1914.
N.AA.S. overtog gården i 1955
fra sine forældre, som købte
gården i 1909.
Ejendomsskyld 1.350.000. Areal
65 ha., heraf 13 ha. hede og 12
ha. eng.
Stuehuset er opført 1898 og re
staureret 1987, kostald, svinestald og lade er bygget 1928 efter en brand, garagen er fra 1978. Gården drives
udelukkende med planteproduktion bestående af byg. Der findes 2 traktorer, plansilo
med varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
KILENVEJ 15, "MØLBJERG", ØLBY, 7600 STRUER, tlf. 97-865048.
BENT KNUDSEN, gårdejer, født den 7.-7.-1950, søn af Johanne og Jens Knudsen.
B.K. har en plejedatter ved navn Tina, født den 9.-9.-1970. Han overtog gården den
1.-7.-1986 fra sin far, nuværende ejer er 3. generation på gården, som blev købt af
bedstefaderen i 1910.
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1.600.000. Areal 54,3 ha., heraf
13 ha. eng og 2,5 ha. skov.
Stuehuset er opført 1950 og re
staureret i 1989, kostalden fra
1910 er ændret til svinestald i
1975, ny svinestald opført 1974,
lade opført 1910 og maskinhus
1976. Gården drives med en SPFslagtesvineproduktion på 1.000
stk. årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøder er byg, hvede, ærter og raps. Der findes 2 trak
torer, 1 mejetærsker, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.

KIRKEVEJ 16, "BJERREGÅRD",
7560 HJERM, tlf. 97-464013.
PER REFSGAARD, gårdejer,
født den 16.-12.-1937, søn af
Karen og Viggo Refsgaard, gift
den 3.-8.-1963 med Grethe Hulgaard, husmor, født den 24.-3.—
1942, datter af Kirstine og Jens
Hulgaard. Parret har børnene:
Henrik, født den 20.-8.-1964, Er
ling, født den 13.-12.-1966 og
Christian, født den 5.-5.-1971.
P.R. har været på Lægård Land
brugsskole, han er formand for Strueregnens Retskreds Voldgiftsudvalg. Han overtog
gården den 1.-3.-1968 fra sine forældre, nuværende ejer er 3. generation på gården,
som bedstefaderen købte i 1885.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 40 ha., heraf tilkøbt 4 ha., der der 6 ha. brinker og
kalkgrave.
Stuehuset er opført 1931 og senere restaureret, kostalden fra 1951 er ændret til
spaltestald i 1987, spaltestald opført 1974, lade 1977 og maskinhus 1972. Gården
drives med en slagtekalveproduktion på 500 stk. årligt. Planteproduktionens salgsaf
grøde er raps, byg og hvede. Der findes 2 traktorer, andel i mejetærsker, plansilo,
varm og kold lufts tørreri og der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset. En
søn er heltidsmedhjælper på ejendommen.
KIRKEVEJ 17, "NØRHOLM",
7560 HJERM, tlf. 97-464256.
VERNER BØGE, gårdejer,, født
den 2.-11.-1932, søn af Kirstine
og Julius Bøge, gift den 14.-12.1957 med Anna Mikkelsen, hus
mor, født den 14.-9.-1934, datter
af Stinne og Magnus Mikkelsen.
Parret har børnene: Henny, født
den 1.-9.-1960 og Lisbeth, født
den 15.-12.-1964.
V.B. døde den 22.-2.-1981. Han
overtog gården den 1.-11.-1957

fra Asta og Niels Christiansen.
Ejendomsskyld 980.000. Areal 16 ha., heraf tilkøbt 6 ha. Jorden er udlejet.
Stuehuset er opført 1934 og senest restaureret 1985, kostald opført 1960, spaltestald
1974 og maskinhus 1977.
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KIRKEVEJ 21, "AUSUMLUND",
7560 HJERM, tlf. 97-464555.
LINDY LOFTAGER, gårdejer og
maskinstationsejer, født den 5.4.-1932, søn af Pauline og Peder
Loftager, gift den 12.-3.-1955
med Inger Barslund, medhjælpen
de hustru og husmor, født den
19.-11.-1934, datter af Anna og
Marius Barslund. Parret har bør
nene: Peder, født den 29.-11.1955, Birgit, født den 25.-8.1957 og 25.-8.-1957 og Steen,
født den 10.-11.-1961.
L.L. overtog gården i 1968 fra sine forældre, som købte den i 1923.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 26 ha., heraf tilkøbt 14 ha. Desuden er der forpagtet
55 ha.
Stuehuset er opført 1928 og restaureret 1967, kostalden er ændret til bl.a. frokostrum
og lignende, lade opført 1929 og maskinhus 1970, desuden er der værksted. Gården
drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg, hvede, ærter og raps.
Gården drives som maskinstation og der er 9 traktorer, 4 mejetærskere og 1 mini
traktor. På maskinstationen er ansat 7 medarbejdere.

KIRKEVEJ 23, "ØSTER AUSING",
7560 HJERM, tlf. 97-464059.
HENRIK LINDE HENRIKSEN,
gårdejer, født den 17.-7.-1940,
søn af Kirstine og Poul Henrik
sen, gift den 25.-6.-1966 med
Inga Rysbjerg Jensen, husmor,
født den 22.-8.-1945, datter af
Edith og Johannes Jensen. Par
ret har børnene: Lars, født den
21.-6.1968, Hanne, født den 5.5.-1970, Kurt, født den 19.-9.1974 og Marie, født den 9.-4.1979.
I.R.J. er organist ved Hjerm Kirke.
H.L.H. har været på Hammmerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 21.-6.-1966
fra sin far, som købte den i 1928.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 23 ha., heraf tilkøbt 5,5 ha., der er 1 ha. eng.
Stuehuset er opført 1928 efter en brand og restaureret i 1982, kostald opført 1972,
gammel kostald er ændret til ungdyrstald i 1979, svinestald opført 1928 og ændret til
spaltestald i 1974, lade opført 1952 og gylletank 1980, desuden er der indendørs
køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 50 årskøer, 70 ungdyr og 25 slagtekalve af racen RDM. Der findes 2 traktorer, maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.

KJÆRGÅRDSMØLLEVEJ 1, "SØNDERGÅRD", ØLBY, 7600 STRUER, tlf. 97-865054.
JØRGEN FRIIS HANSEN, gårdejer, født den 23.-3.-1944, søn af Kirstine og Hans Friis
Hansen, gift den 27.-9.-1969 med Else Frandsen Dahl, husmor, født den 17.-9.-1944,
datter af Jenny og Kresten Dahl. Parret har børnene: Karen, født den 28.-12.-1973,
Anne, født den 4.-9.-1976 og Søren, født den 25.-11.-1982.
J.F.H. har været på Vejlby Landbrugsskole. Han overtog gården den 11.-6.-1969 fra sin
mor. Forældrene købte den i 1939.
Ejendomsskyld 740.000. Areal 12,3 ha., heraf 1,5 ha. eng.
Stuehuset er opført 1870 og restaureret 1978, kostalden fra 1975 er ændret til sostald
i 1986, svinestald opført 1934 og ændret til smågrise i 1986 og lade opført 1870.
Gården drives med en svineproduktion på 60 årssøer, der sælges ca. 1.200 smågrise
årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, byg og hvede. Der findes 2 traktorer
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og korntørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. Gården drives sammen
med Struer Landevej 24.
KJÆRGÅRDSMØLLEVEJ 4, "ØLBY PRÆSTEGÅRD", ØLBY, 7600 STRUER, tlf. 97865201.
BØRGE THØGERSEN, forpagter, født den 1.-4.-1929, søn af Ester og Hans Thøgersen,
gift den 1.-4.-1955 med Ester Trelborg, medhjælpende hustru, født den 26.-8.1931,
datter af Johanne og Jens Trelborg. Parret har børnene: Niels Kristian, født den
19.-1.-1956, Finn, født den 19.-3.-1958, Birthe, født den 12.-8.-1961 og Hans, født den
24.-6.-1965.
B.T. er opkøber af kvier til eksport, han er medlem af Menighedsrådet. Han forpag
tede gården den 1.-4.-1975 fra Anders Andersen.
Areal 55 ha., heraf 18 ha. skov, eng og bakker.
Stuehuset er opført 1932 efter en brand og restaureret i 1975, kostalden er ændret til
svinestald i 1979, ny svinestald og gylletank er opført 1979 og lade 1932. Gården
drives med en slagtesvineproduktion på 700 stk. årligt, desuden er der 10 ungdyr af
blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede, ærter og raps. Der
findes 2 traktorer og fastbrændselsfyr. Maskinstation bruges til en del af markar
bejdet.
KJÆRGÅRDSMØLLEVEJ 7, "KIKKENBORG", RESEN, 7600 STRUER, tlf. 97-861644.
POUL NYGAARD, gårdejer, født den 19.-11.-1956, søn af Bodil og Erling Nygaard,
gift den 1.-7.-1978 med Lene T. Albrektsen, medhjælpende hustru, født den 23.-1.1959, datter af Ruth og R. Albrektsen. Parret har børnene: Mona, født den 3.-3.-1980,
Gitte, født den 9.-10.-1981, Torben, født den 9.-5.-1984, Sidsel, født den 15.-10.-1986
og Jannie, født den 24.-4.-1988.
P.N. har været på Lundbæk Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for Struer Andels
mejeri. Han overtog gården den 20.-2.-1979 fra Poul Storgaard Kristensen.
Areal 36 ha., heraf 2 ha. eng og skov. Desuden er der forpagtet 5 ha.
Stuehuset er opført 1920 og restaureret 1986, kostalde opført 1965 og 1988, spal
testald 1978, lade 1960, gylletanke 1980 og 1988, desuden er der udendørs køresilo.
Gården drives med en kvægproduktion på 85 årskøer, 100 ungdyr og 49 slagtekalve af
racen SDM. Der findes 2 traktorer og 1 markvandingsanlæg. På gården er 1 fast med
hjælper.

stald og lade
besætning er
salgsafgrøder
og varm og

KJÆRGÅRDSMØLLEVEJ 9, "RESENBORG", RESEN, 7600 STRU
ER, tlf. 97-861160.
JØRGEN KRISTENSEN, gårdejer,
født den 1.-7.-1950, søn af Gud
run og Villy Kristensen.
J.K. er slagteriarbejder, han har
været på Hammerum Landbrugs
skole. Han overtog gården den
1.-4.-1981 fra Verner. Kibsgaard.
Ejendomsskyld 700.000. Areal
16,4 ha., heraf 2 ha. krat.
Stuehuset er.opført 1968,■ko
1938, laden er senere tilbygget og maskinhuset er fra 1934. Gårdens
på 9 ungdyr og 22 slagtekalve af blandet race. Planteproduktionens
er ærter, byg og hvede. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker./ plansilo
kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

KJÆRGÅRDSMØLLEVEJ 12, "ØRGÅRD", RESEN, 7600 STRUER, tlf. 97-861407.
KNUD KIRKEGAARD NIELSEN, gårdejer, født den 14.^10.-1944, søn af Gerda og Sigvald Kirkegaard Nielsen, gift den 26.-1.-1974 med Else Overgaard, bankassistent, født
den 19.-8.-1947, datter af Johanne og Viggo Overgaard. Parret har børnene: Søren,
født den 13.-2.-1975 og Inger, født den 9.-5.-1978.
< ■..
K.K.N. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården den. 1.-1.-1980 fra
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sin far, som købte den i 1967.
Ejendomsskyld 2.600.000. Areal 60 ha., heraf 22 ha. eng og skov.
Stuehuset er opført 1988, lade 1987. Gården drives som hjortefarm, hvor der er 180
moderhjorte, (dådyr). Der findes plansilo, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr.
K.K.N. bor, ejer og driver også Kobbelhøje 10.
KJÆRGÅRDSMØLLEVEJ 28, "SKOVVANG", RESEN, 7600 STRUER, tlf. 97-861018.
LAURITS ERIK ANDERSEN, gårdejer, født den 19.-11.-1940, søn af Marianne og
Mikkel Andersen.
L.E.A. overtog gården i 1972 fra sine forældre, som købte den i 1944, dengang var
den på 8 ha.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 44 ha., heraf tilkøbt 36 ha.
Stuehuset er opført 1920 og restaureret 1972-1974, kostald opført 1968, ungdyrstald
1983, spaltestald 1984, svinestalden er tillagt kostalden i 1981, lade opført 1965,
maskinhus 1982 og foderhus 1978. Gården drives med en kvægproduktion på 45 års
køer, 75 ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er
byg. Der findes 3 traktorer og gastæt silo. På ejendommen er 1 deltids medhjælper og
der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.

KLOSTERHEDEVEJ 4, "NYGÅRD",
ØLBY, 7600 STRUER, tlf. 97865208.
ERLING FORBECH CHRISTENSEN,
gårdejer, født den 21.-4.-1959,
søn af Petra og Bent Forbech
Christensen, gift den 21.-5.-1982
med Jette Balleby, hjemmesyge
plejerske, født den 7.-9.-1959,
datter af Karen og Simon Balle
by. Parret har børnene: Lars,
født den 15.-2.-1984, Anne, født
den 10.-3.-1986 og Helle, født
den 14.-3.-1989.
E.F.C. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-3.-1988
fra Keld Taulbjerg.
Ejendomsskyld 1.850.000. Areal 33 ha., der er forpagtet 26 ha.
Stuehuset er opført 1919 og restaureret 1978, kostald og lade opført 1919, ungdyr
stald, foderhus og gylletank 1980. Gården drives med en kvægproduktion på 70 årskøer
og 80 ugndyr, alle af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og hvede.
Der findes 4 traktorer og andel i mejetærsker. På gården er 1 fast fodermester.

KLOSTERHEDEVEJ
6, "DAL
GÅRDMINDE", ØLBY, 7600
STRUER, tlf. 97-865209.
NIELS PETER JACOBSEN, mink
farmer, født den 22.-2.-1941,
søn af Ellen og Jens Kr. Jacob
sen, gift den 20.-9.-1964 med
Ruth Krabbe, medhjælpende hu
stru, født den 20.-9.-1945, dat
ter af Dagny og Harald Krabbe.
Parret har børnene: Jørgen, født
den 1.-10.1965 og Janni, født
den 4.-11.1976.
N.P.J. er slagter på Struer Slagteri. Han overtog gården den 1.-4.-1983 fra Adolf
Jensen.
Areal 3 ha.
Stuehuset er opført 1936 og tilbygget 1964, kostalden fra 1964 er ændret til pelseri i
1989, minkhallerne er bygget fra 1986 til 1988, lade opført 1964, desuden er der 2
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garager og 2 gylletanke. Minkbestanden er på 600 tæver. Der findes 1 traktor og .1
fodermaskine.
KLOSTERHEDEVEJ 10, "MELDGÅRD", ØLBY, 7600 STRUER, tlf. 97-865005.
JENS MARIUS LUNDGAARD JENSEN, gårdejer, født den 17.-11.-1944, søn af Mar
grethe og Laurids Chr. Jensen, gift den 26.-9.-1970 med Ulla Nielsen, rengørings
assistent, født den 31.-5.-1946, datter .af Anna og Kristian Nielsen. Parret har
børnene: Kurt, født den 4.-5.-1972 og Lone, født den 11.-4.-1975.
J.M.L.J. har været på Haslev Landbrugsskole, han er medlem af Menighedsrådet. Han
overtog gården den 1.-7.-1970 fra sin far, som købte den i 1946.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 17,5 ha., heraf 4,4 ha. eng og bakker.
Stuehuset er opført 1910 og restaureret 1980, kostalden fra 1910 er tilbygget senest i
1974, foderhus og maskinhus er opført 1976 og lade 1910. Gården drives med en
kvægproduktion på 28 årskøer, 38 ungdyr og 14 slagtekalve af racen SDM, desuden er
der 50 slagtesvin årligt. Der findes 2 traktorer, 1 tårnsilo, varm og kold lufts tørreri,
staldvarme bruges til opvarmning af stuehuset. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.

KLOSTERHEDEVEJ 13, "LILLE
DAMGÅRD", ØLBY, 7600 STRU
ER, tlf. 97-865144.
GUNNAR D. ANDERSEN, gård
ejer, født den 15.-3.-1931, søn af
Elna og Jens Damgaard Ander
sen, gift den 17.-11.-1959 med
Metha Dorthea (Tea) Nielsen,
husmor, født den 21.-4.1933, dat
ter af Johanne og Niels Nielsen.
Parret har børnene: Hanne, født
den 16.-10.-1960, Dorthe, født
den 2.-11.-1961, Hans, født den
6.-11.-1963 og Ellen, født den 23.-4.-1966.
G.D.A. arbejder ved en entreprenør. Han ovetog gården den 1.-10.-1959 fra Kristian
Øde.
Ejendomsskyld 670.000. Areal 10 ha., heraf tilkøbt 3,2 haStuehuset er opført omkring 1890 og restaureret efter en brand i 1963, kostalden fra
1938 er udvidet i 1963 og 1978, svinestald opført 1973, lade 1963, maskinhus 1983,
gylletank 1984, desuden er der undendørs køresilo. Gården drives udelukkende med
planteproduktion bestående af byg, hvede og ærter. Der findes 1 traktor, tårnsilo,
varm og kold lufts tørreri samt træfyr. Maskinstation bruges til en del af markar
bejdet.

KLOSTERHEDEVEJ 16, "SØNDER DALGÅRD", ØLBY, 7600 STRUER, tlf. 97-865099.
NIELS KRISTIAN NIELSEN, gårdejer, født den 21.-4.-1933, søn af Johanne og Niels
Nielsen, gift den 5.-10.-1955 med Gerda Storgaard, husassistent, født den 27.-7.-1934,
datter af Petra og Mads Kristian Jensen. Parret har børnene: Randi, født den 15.-3.1956, Jan, født den 20.-9.-1958, Anette, født den 12.-6.-1966 og Torben, født den
9.-8.-1968.
N.K.N. overtog gården den 1.-10.-1959 fra sin svigerfar, som købte den i 1947.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 19 ha., heraf tilkøbt 9,5 ha. Desuden er der forpagtet
30 ha.
Stuehuset er opført 1969, kostalden fra 1956 er ændret til svin i 1972, svinestald
opført 1965, lade 1956 og maskinhus 1975. Gården drives med en svineproduktion på
30 årssøer, der producees ca. 650 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder
er byg, hvede, ærter og raps. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 tårnsilo og
varm og kold lufts tørreri.
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tlf. 97-865030.
BJARNE JAKOBSEN, gårdejer,
født den 13.-12.-1935, søn af
Ingrid og Jeppe Jakobsen, gift
den 29.-9.-1962 med Mathilde
Skadborg, medhjælpende hustru,
født den 28.-1.-1944, datter af
Laura og Kristian Skadborg. Par
ret har børnene: Mads, født den
25.-10.-1963, Jeppe, født den

25.-9.-1965 og Lars, født den 19.-4.-1968.
B.J. overtog gården den 22.-3.-1985 fra søskende Dahl, hvis slægt har haft den siden
1654.
Ejendomsskyld 1.650.000. Areal 60 ha., heraf 9 ha. skov og 4 ha. bakker og eng.
Stuehuset er opført 1892 og restaureret 1987, kostald opført 1956 og lade 1970.
Gårdens besætning er på 4 moderfår. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede,
raps, rajgræs og ærter. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, varm og kold
lufts tørreri samt træfyr.
KLOSTERHEDEVEJ 31, "BJERG",
FOUSING, 7600 STRUER, tlf.
97-865033.
FRANDS BJERG NØRGAARD,
gårdejer, født den 10.-3.-1934,
søn af Mette og Thorvald Nør
gaard, gift den 25.-10.-1958 med
Anne Margrethe (Grethe) Nør
gaard, medhjælpende hustru,
født den 5.-6.-1937, datter af
Anna og Kristian Nørgaard. Par
ret har børnene: Anne Mette,
født den 24.-4.-1960, Kirsten,
født den 27.-4.-1961 og Niels, født den 24.-3.-1967.
F.B.N. har været på Hammerum Landbrugsskole, han er i repræsentantskabet for Vest
jyske Slagterier. Han overtog gården den 1.-11.-1956 fra sin morfars bror, Kresten
Bjerg. Gården har været i slægtens eje siden 1587, den blev selvejergård omkring
1760. Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 40 ha., heraf 4 ha. eng og bakker. Desuden er
der forpagtet 20 haStuehuset er opført 1971, kostalden fra 1963 er ændret til svin i 1979, lade opført
1959, maskinhus 1974 og gylletanke 1968 og 1981. Gården drives med en svineproduk
tion på 62 årssøer, der produceres ca. 1.000 slagtesvin årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøder er byg, hvede, raps og ærter. Der findes 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1
markvandingsanlæg, plansilo, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri, halmfyr og 1
vindmølle. På gården er 1 fast medhjælper.
KLOSTERHEDEVEJ 32, "NØRREDAL", FORUSING, 7600 STRUER, tlf. 97-865058.
ERIK DAHL, gårdejer, født den 3.-12.-1940, søn af Jenny og Kristian Dahl, gift den
17.-12.-1966 med Anna Marie Dahl, sygeplejerske, født den 10.-3.-1943, datter af
Karen og Ejnar Dahl. Parret har børnene: Karen Elise, født den 22.-5.-1968, Jenny
Cathrine, født den 27.-12.-1969, Johanne Sofie, født den 22.-6.-1971 og Mette Helene,
født den 14.-1.-1982.
A.M.D. er medlem af Skolenævnet.
E.D. har været på Haslev Landbrugsskole, han er medlem af Menighedsrådet. Han
overtog gården den 1.-8.-1972 fra sin farbror, Hilbert Dahl.
Areal 38 ha., heraf tilkøbt 2 ha., der er 3 ha. eng.
Stuehuset er opført 1918 og restaureret i 1976, kostalden fra 1974 er ændret til
svinestald i 1986, foderhus og gylletank opført 1974 og desuden er der en gammel
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salgsafgrøder er hvede, byg, ærter og raps. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker,
plansilo og varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

KLOSTERHEDEVEJ 33, "N0GELGÄRD", FOUSING, 7600 STRUER, tlf. 97-865050.
ASGER KOKHOLM, gårdejer, født en 31.-7.-1931, søn af Johanne og Peder Kokholm,
gift den 23.-11.-1957 med Ester Koustrup, medhjælpende hustru, født den 16.-3.-1936,
datter af Ane Elisabeth og Magnus Koustrup.
A.K. har været på Haslev Højskole med landbrugsfag, han er medlem af Menigheds
rådet. Han overtog gården den 1.-8.-1967 fra sin svigerfar, som købte den i 1937.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 27,5 ha.
Stuehuset er opført 1960 og senere restaureret, kostalden fra 1957 er ændret til søer i
1986, slagtesvinestald opført 1974, gammel stald fra 1923 bruges som goldsostald, lade
opført 1923, maskinhus 1962 og 1969. Gården drives med en svineproduktion på 38
årssøer, der produceres ca. 700 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er
ærter, raps, hvede og byg. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, tårnsilo,
varm og kold lufts tørreri.

KLOSTERHEDEVEJ 35, "SDR.
SKRÆDDERGÅRD", FOUSING,
7600 STRUER, tlf. 97-865055.
JENS PETER RASMUSSEN, gård
ejer, født den 30.-9.-1943, søn af
Ida og Kristian Rasmussen, gift
den 6.-4.-1985 med Kirsten Kri
stensen, bogholder, født den 10.7.-1947, datter af Anna og Anton
Kristensen.
J.P.R. har været på Bygholm
Landbrugsskole, han er i bestyrel
sen for Landboforeningen. Han
overtog første halvdel af gården i 1976 og resten i 1979 fra sin far, som købte den
omkring 1960.
Ejendomsskyld 1.950.000. Areal 51 ha., heraf tilkøbt 19 ha., der er 5 ha. eng. Desuden
er der forpagtet 27 ha.
Stuehuset er opført 1956 og restaureret 1985, kostald opført 1976, ungdyrstald 1982,
svinestald 1957, lade og maskinhus 1978, foderhus 1982, garage 1986 og gylletanke
1976 og 1987. Gården drives med en kvægproduktion på 56 årskøer, 70 ungdyr og 35
slagtekalve, desuden produceres ca. 400 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgs
afgrøder er raps, hvede og byg. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, varm
og kold lufts tørreri og der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset. På
gården er 1 fast medarbejder og der bruges en del maskinstation.
KLOSTERHEDEVEJ 60, "NØRRE ØRREVEJLE", FOUSING, 7600 STRUER, tlf. 97865185.
PETER SIMONSEN, gårdejer, født den 13.-7.-1931, søn af Jenny og Sigurd Simonsen,
gift den 16.-8.-1959 med Gunhild Tang Nielsen, sygeplejerske, født den 13.-5.-1932,
datter af Agnete og Kristian Nielsen. Parret' har børnene: Birthe, født den
30,-8.-1959, Lise, født den 30.-3.-1961 og Jens Kristian, født den 3.-4.-1967.
P.S. overtog gården den 1.-8.-1958 fra sin svigerfar, som købte den i 1928.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 28,5 ha., heraf 3 ha. eng. Desuden er der forpagtet 9
ha.
Stuehuset er opført 1969 og restaureret 1984, kostald opført 1967, svinestald 1958,
lade 1987 og maskinhus 1971. Gården drives med en kvægproduktion på 20 årskøer, 30
ungdyr og 10 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 2 årssøer og 4 slagtesvin.
Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter, byg og hvede. Der findes 3 trak
torer, 1 mejetærsker, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.
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SVEND REBBE, gårdejer, født den 2.-7.-1926, søn af Mariane og Jens Laursen, gift
den 30.-9.-1951 med Signe Skaderis, husmor, født den 7.-11.-1930, datter af Hansine
og Kristian Skaderis. Parret har børnene: Inger Lise, født den 26.-11.-1951, Bodil, født
den 29.-1.-1953 og Jens Kristian, født den 20.-2.-1954.
S.R. overtog gården den 1.-3.-1951 fra Peder Martinsen.
Ejendomsskyld 300.000. Areal 8 ha.
Stuehuset er opført 1951 og restaureret 1976, kostald og lade opført 1926 og ombyg
get 1964, maskinhus opført 1980. Gården drives som rideskole, hvor parret selv
underviser, besætningen er på 27 heste, heraf 15 rideheste. Planteproduktionens
salgsafgrøde er byg. Der findes 1 traktor.
og træfyr. Maskinstation bruges til
en del af markarbejdet.
KLØVE HØJ 10 A, "THAGÅRD",
ØLBY, 7600 STRUER, tlf. 97865119.
HENNING BAADSGAARD, gård
ejer, født den 1.-2.-1936, søn af
Ida og Johannes Baadsgaard, gift
den 3.-12.-1966 med Anna Lis T.
Kristensen, rengøringsassi
stent, født den 4.-5.-1948, datter
af Gerda og Hans T. Kristensen.
Parret har børnene: Ulla, født
den 6.-8.-1968, Jørgen, født den
13.-9.-1969, Tove, født den 1.6.-1972 og Charlotte, født den 5.-1.-1981.
H.B. har været på Vinding Husmandsskole. Han overtog gården den 9.-11.-1966 fra
Albert Nielsen.
Ejendomsskyld 940.000. Areal 13 ha., heraf 0,4 ha. eng. Der er forpagtet 2 ha.
Stuehuset er opført 1879 og restaureret 1978, kostald opført 1957, svinestald og lade
1964 og maskinhus 1957. Gården drives med en kvægproduktion på 24 årskøer, 30
ungdyr og 12 slagtekalve af racen SDM. Der findes 2 traktorer, maskinstation bruges
til en del af markarbejdet.
KOBBELHØJE 4, "SKOVLUND",
RESEN, 7600 STRUER, tlf. 97861293.
BENNY BONDE POULSEN, land
mand, født den 26.-3.-1958, søn
af Inga og Tage Bonde Poulsen.
B.B.P. er chauffør ved MD-Food,
han har været på Asmildkloster
Landbrugsskole. Han overtog går
den den 1.-3.-1988 fra sin far,
som købte den i 1963.
Ejendomsskyld 830.000. Areal
20 ha., heraf 0,6 ha. skov og 1 ha. bakker.
Stuehuset er opført 1924 og restaureret 1978, kostald opført 1967, maskinhus 1973 og
lade 1983. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg, hvede
og roer. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo, kornsilo, varm og kold lufts
tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
KOBBELHØJE 8, "VENNELYST", RESEN, 7600 STRUER, tlf. 97-861090.
AKSEL SØRENSEN, gårdejer, omtales under "Vester Lillehumlum", hvor personlige
oplysninger er.
A.S. overtog gården den 1.-4.-1962 fra Niels Gade.
Ejendomsskyld 600.000. Areal 23 ha.
Stuehuset er restaureret 1962. Gården drives udelukkende med planteproduktion
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A.S. ejer og driver også "Vester Lillehumlum", Trehøjevej 2, Resen.

KOBBELHØJE 10, "SKOVLYST", RESEN, 7600 STRUER, tlf. 97-861407.
KNUD KIRKEGAARD NIELSEN, omtales under Klostermøllevej 12.
K.K.N. overtog gården den 1.-1.-1970 fra Erik Riis.
Ejendomsskyld 3.200.000. Areal 60 ha., heraf tilkøbt 12 ha. Desuden er der forpagtet
27 ha.
Stuehuset er opført 1978, sostald 1973, klimastald 1976, fedeslagtestald 1979 og 1981,
lade 1970 og 1983, maskinhus 1983 og gylletanke 1976 og 1979. Gården drives med en
svineproduktion på 450 årssøer, der produceres ca. 10.000. slagtesvin årligt. Der er
bygget minkhaller i 1988 og bestanden er på 900 minktæver. Planteproduktionens
salgsafgrøder er ærter, raps, hvede og byg. Der findes 5 traktorer, 1 mejetærsker,
gastæt silo, plansilo, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr. På gården er 4 faste
medarbejdere, den drives sammen med Kloster møllevej 12.
KOBBERBROVEJ 3, "KVIUMBOEL", 7560 HJERM.
INGER CHRISTENSEN og ANNE LISE CHRISTENSEN, gårdejere.
I.C. er født den 25.-5.-1930 og A.L.C. den 5.-8.-1937, døtre af Thora og Jens Chr.
Christensen.
A.L.C. er arbejdsstudietekniker på B. & O. Søstrene overtog gården i oktober 1972 fra
forældrene, nuværene ejere er 4. generation på gården.
Areal 7 ha.
Stuehuset er opført 1900 og restaureret 1975, kostald opført 1960, lade 1900 og ma
skinhuse 1974 og 1986. Gårdens besætning er på 11 ungdyr og 12 slagtekalve af
blandet race, og der produceres ca. 160 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsaf
grøder er byg, hvede og raps. Der findes 1 traktor, tårnsilo og kold lufts tørreri.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
KOBBERBROVEJ 4, "NYBORG", ØSTER HJERM, 7560 HERM, tlf. 97-464680.
KARL DANIELS, gårdejer, født den 13.-5.-1952, søn af Lis og Otto Daniels, gift den
13.-10.-1984 med Jytte Salmansen, lærer, født den 1.-1.-1942, datter af Karen og
Otto Salmansen. Parret har sønnen Ole, født den 15.-7.-1985.
K.D. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-7.-1984 fra
Andreas Holst.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 13,5 ha., desuden er der forpagtet 25 ha.
Stuehuset er opført 1952 og restaureret 1985, kostalden er ændret til svinestald i
1989, slagtesvinestald og gylletank opført 1989, lade 1920, foderhus 1985 og maskinhus
1987. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 2.000 stk. årligt. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er raps, ærter, byg, hvede, italiensk rajgræs og almindelig
rajgræs. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, varm og kold lufts tørreri
samt halmfyr.
KOKHOLMVEJ 2, "KJÆRGAARDSIG", RESEN, 7600 STRUER, tlf.
97-861258.
VOLMER NØRREMARK, gårdejer,
født den 11.-1.-1941, søn af Ma
rie og Poul Vagn Nørremark, gift
den 21.-11.-1964 med Dorthea
Dyreborg Pedersen, husmor, født
den 6.-10.-1943, datter af Anne
Marie og Ove Dyreborg Peder
sen. Parret har børnene: Henrik,
født den 24.-5.-1966, Frank, født
den 5.-9.-1967 og Annette, født

den 28.-9.-1974.
V.N. har været på Lægård Landbrugsskole, han har været i bestyrelsen for Vestjysk
husmandskreds, næstformand 1982-1988 og er nu i bestyrelsen for Ringkøbing Amts
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Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 19 ha., heraf tilkøbt 6,5 ha., der er 1,5 ha. skov.
Desuden er der forpagtet 6 ha.
Stuehuset er opført 1900 og restaureret 1984, kostalden fra 1972 er udvidet i 1978,
maskinhus opført 1976, lade og foderhus 1982 samt gylletank 1987. Gården drives med
en kvægproduktion på 42 årskøer og 70 ungdyr af racen SDM. Der findes 2 traktorer
og 1 vandingsmaskine. Maskinstation bruges til høst.
Ægteparret er af Jyske Husmandsforeninger i 1984 tilkendt diplom for veldrevet fa
miliebrug.
KOKHOLMVEJ 3, "NYGAARD",
RESEN, 7600 STRUER, tlf. 97i 271,
NIELS KRISTIAN JAKOBSEN,
gårdejer, født den 11.-6.-1911,
søn af Mariane og Jakob Jakob
sen, gift den 8.-10.-1936 med
Mette Marie Makholm, husmor,
født den 12.5.-1912, datter af
Edel og Jeppe Makholm. Parret
har børnene: Hartvig, født den
15.-12.-1931, Kristian, født den
11.-2.-1934, Edel, født den 10.9.-1937, Eivind, født den 6.-5.-1941, Anni, født den 31.-8.-1945 og Ivan, født den
27.-9.-1946.
N.K.J. har været i lokalrådet for Struer Sparekasse og været distriktsforstander for
forsikringsselskabet "Vermund" i Århus. Han overtog gården den 1.-4.-1969 fra Marius
Kristensen.
Ejendomsskyld 680.000. Areal 13 ha., heraf 4 ha. eng. Al jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1890 og restaureret 1980, kostald, svinestald og lade er opført
1890, laden er tilbygget i 1939.

KOKHOLMVEJ 4, "SØNDER
KOKHOLM", RESEN, 7600 STRU
ER, tlf. 97-861321.
KNUD AAGE HESTBÆK, gårdejer,
født den 17.-6.-1938, søn af Ka
ren Marie og Mads Hestbæk, gift
den 13.-5.-1960 med Edel Mak
holm Jakobsen, fodplejer, født
den 10.9.-1937, datter af Marie
og Niels Jakobsen. Parret har
børnene: Rene, født den 20.-11.1961, Vivi, født den 12.-3.-1963,
Ina, født den 5.-5.-1972 og Toni, født den 10.-9.-1974.
E.M.J. driver selvstændig fodklinik i Struer.
K.AA.H. har været på Lægård Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for Kontrolfor
eningen Nordvest, formand for Resen-Humlum Kontrolforening samt medlem af repræ
sentantskabet for M.D. Han overtog gården den 11.-6.-1973 fra sine svigerforældre.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 25,5 ha., heraf 3,5 ha. mose og 1,5 ha. skov. Desuden
er der forpagtet 13 ha.
Stuehuset er opført 1915 og restaureret 1981, maskinhus opført 1958, kostald og
gylletank 1974 og lade 1975. Gården drives med en kvægproduktion på 38 årskøer og
65 ungdyr, alle af racen SDM. Der findes 2 traktorer, 1 vandingsmaskine, plansilo og
korntørreri med kold luft. Maskinstation bruges til høst.
KOKHOLMVEJ 8, "NØRRE KOKHOLM", RESEN, 7600 STRUER, tlf. 97-861049.
ANDERS BROKHOLM JØRGENSEN, gårdejer, født den 23.-11.-1946, søn af Elna og
Jens Jørgensen, gift den 23.-5.-1969 med Margrethe Vestbjerg, datter af Johanne og
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ne: Jens, født den 6.-4.-1970 og
Mette født den 5.-4.-1973.
Anders B. Jørgensen overtog går
den den 1.-8.-1969 fra sin svi
gerfar, nuværende ejer er 3. ge
neration på gården.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal
37,6 ha., heraf tilkøbt 5 ha., der
er 10 ha. eng. Desuden er der
forpagtet 15 ha.
Stuehuset er opført 1973, ko
stalde 1962, 1975 og 1979, ma
skinhus 1976, roehus 1977 og gylletank 1973, desuden er der udendørs køresilo. Gården
drives med en kvægproduktion på 100 årskøer og 70 ungdyr af blandet race. Der fin
des 2 traktorer, 1 vandingsmaskine, 1 rundballepresser samt tårnsilo til foder. På
gården er ansat 1 fast medhjælper og der bruges lidt maskinstation.
KONGSGÄRDVEJ 2, "LILLE
DAMGÅRD", 7560 HJERM, tlf.
97-464490.
PEDER CLAUSEN, gårdejer,
født den 17.-5.-1952, søn af An
na og Hartvig Clausen, gift den
8.-11.1975 med Gurli Helgesen,
medhjælpende hustru, født den
23.4.-1954, datter af Grethe og
Jørgen Helgesen. Parret har bør
nene: Torben, født den 31.-12.1978, Flemming, født den 8.-12.1982 og Preben, født den 12.-6.1987.
P.C. er chauffør, han har været på Hammerum Landbrugsskole og er i bestyrelsen for
Husmandsforeningen. Han overtog gården den 15.-3.-1979 fra Keld Andersen.
Ejendomsskyld 1.210.000. Areal 8,2 haStuehuset er opført 1974, kostalden er ændret til svinestald i 1979, svinestald opført
1976, lade 1981 og gylletank 1985. Gården drives med en svineproduktion på 68
årssøer, der sælges ca. 1.300 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er
raps og hvede. Der findes 1 traktor, maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

KONGSGÄRDVEJ 8, "MOSEBÆK", 7560 HJERM.
PEDER DAASBJERG, gårdejer, født den 21.-6.-1925, søn af Bolette og Johan Daasbjerg, gift den 14.-4.-1951 med Jenny Sørensen, husmor, født den 17.-2.-1925, datter
af Marie og Jens Jepsen Sørensen. Parret har børnene: Jens, født den 18.-2.-1952,
Johan, født den 7.-12.-1955, Jette, født den 4.-8.-1957 og Jørgen, født den 19.-12.1965. P.D. er deltids buschauffør, han har været på Lægård Landbrugsskole og er
formand for Hjerm Husmandsforening. Han overtog gården den 15.-11.-1951 fra Vil
helm Madsen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 12,2 ha., heraf tilkøbt 7 ha. Der er forpagtet 1,5 ha.
Stuehuset er opført 1900 og senere restaureret, kostalden fra 1900 er udvidet 1965 og
ændret til svin i 1974, svinestalde opført 1970 og 1976, lade og maskinhus 1984.
Gården drives med en slagtesvineproduktion på 1.200 stk. årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøder er raps, byg og hvede. Der findes 2 traktorer, maskinstation bruges til
en del af markarbejdet.
KONGSGÄRDVEJ 9, "KONGSGÅRD", 7560 HJERM, tlf. 97-464172.
KRISTIAN LÆGAARD, gårdejer, født den 21.-2.-1940, søn af Anna og Mads Ejnar
Lægaard, gift den 7.-11.-1962 ;ed Lis Lykkegaard, landhusmor, født den 17.-8.-1942,
datter af Klara og Kristian Lykkegaard. Parret har børnene: Kurt, født den 1.-3.-1964,
Karen, født den 23.-1.-1966 og Arne, født den 7.-5.-1972.
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Menighedsrådet.
Kristian Lægaard har været på
Lægård Landbrugsskole, han er
formand for Svinekontrolforeningen og formand for vikarordnin
gen for Holstebro-Struer-Vinderup. Han overtog gården i 1966
fra Jens Noe.
Ejendomsskyld 3.800.000. Areal
83 ha., heraf tilkøbt 60 ha., eller
ialt 8 ejendommen, der er 1,5
ha. eng.

Stuehuset er opført 1977, svinestalde 1970-1974, sostald 1975, slagtesvinestald 1976,
fodercentral 1974, halmlade 1979 og maskinhuse 1972 og 1985. Gården drives med en
svineproduktion på 100 årssøer, der produceres ca. 2.000 slagtesvin årligt. Plan
teproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, vinterbyg, hvede, rajgræs og byg. Der
findes gastæt silo, varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.

KONGSGÄRDVEJ 13, "ZOBBEGÅRD", 7560 HJERM, tlf. 97-464492.
LEON ZOBBE, gårdejer og slagter, født den 18.-11.-1952, søn af Kaja og Hans Zobbe,
gift den 27.-7.-1974 med Ingrid Stensgaard Poulsen, damefrisør, født den 26.-8.-1951,
datter af Anna og Morten Poulsen. Parret har børnene: Hans, født den 18.-2.-1975 og
Kim, født den 4.-8.-1976.
L.Z. er slagter. Han overtog gården den 11.-10.-1987 fra Jens Breum. Areal 6 ha.
Stuehuset er opført 1907 og restaureret 1988, kostald opført 1907, lade 1927 og
maskinhus 1988. Gårdens besætning er på 8 slagtekalve og 1 årsso. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er byg, hvede og ærter. Der findes 1 traktor, plansilo, varm lufts
tørreri samt halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
KRAGELUNDVEJ 3, "NØRRE KRAGELUND", HJERM, 7830 VINDERUP, tlf. 97464148.
NIELS NORDBORG, husmand, født den 15.-3.-1914, søn af Kirstine og Jens Nordborg,
gift den 15.-11.-1945 med Marie Brokholm, husmor, født den 10.-6.-1913, datter af
Margrethe og Jens Brokholm. Parret har børnene: Jens, født den 24.-2.-1948, Kristian,
født den 7.-1.-1952, Else, født den 24.-12.-1953 og Kirsten, født den 3.-1.-1958.
M.B. døde den 25.-8.-1985.
N.N. har været på Borris Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-10.-1945 fra
Magnus Junge.
Ejendomsskyld 850.000. Areal 9 ha., heraf tilkøbt 1 ha.
Stuehuset er opført 1863 og restaureret 1970, kostald opført 1960, lade 1961 og
maskinhus 1972. Jorden er udlejet for 5 år. På gården er der 1 traktor.
KRAGELUNDVEJ
4, "LILLE
FJORDVANG", HJERM, 7830
VINDERUP, tlf. 97-464963.
ANDERS UHRE, minkfarmer,
født den 5.-5.-1957, søn af Ka
ren og Ernst Uhre, bor sammen
med Birthe Hoffmann, minkfar
mer, født den 7.-1.-1959, datter
af Betty og Aage Hoffmann.
Parret har børnene: Tine, født
den 28.-5.1985 og Jette, født
den 21.-8.1987.
A.U. er rørsvejser på gasrør.
Han overtog gården den 1.-12.-1983 fra Lundgård.
Ejendomsskyld 580.000. Areal 7,2 ha.
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svinestalden er ændret til pelseri. Bestanden er på 250 minktæver. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er ærter, raps, byg og hvede. Der findes 1 traktor, maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.

KRAGELUNDVEJ 5, "NØRRE
KRAGELUND", HJERM, 7830
VINDERUP,
tlf.
97-464196.
ANDREAS VESTERGAARD KNUD
SEN, gårdejer, født den 25.-11.1907, søn af Sidsel og Kristian
Knudsen, gift den 29.-10.-1955
med Elly Christensen, husmor,
født den 10.-8.-1920, datter af
Ida og Carl Christensen. Parret
har datteren Ilse, født den 21.7.-1944.
A.V.K. har været på Tommerum
Højskole med landbrugsfag. Han overtog gården den 1.-11.-1942 fra sine forældre, som
købte den i 1911.
Ejendomsskyld 880.000. Areal 16 ha.
Stuehuset er opført 1902 og restaureret 1975, kostald opført 1955, svinestald og lade
1960. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 150 stk. årligt. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er byg, hvede og raps. Der findes 1 traktor, maskinstation bruges
til en del af markarbejdet.
KRAGELUNDVEJ 7, "KRAGE
LUND SYNDRE", HJERM, 7830
VINDERUP, tlf. 97-464729.
JENS B. PEDERSEN, gårdejer,
født den 5.-3.-1949, søn af Inge
borg og Laurids Pedersen, gift
den 31.-5.-1986 med Bente Aabo
Christensen, syerske, født den
24.-4.-1960, datter af Henning
og Karen Margrethe "Grethe"
Christensen. Parret har børnene:
Tanja, født den 23.-8.-1985 og
Brian, født den 14.-10.-1988.
J.B.P. er tillidsmand for Landboforeningen og er i bestyrelsen for Lokalforeningen.
Han overtog gården den 1.-4.-1982 fra Johannes Pasgaard.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 19 ha., der er forpagtet 15 ha.
Stuehuset er opført 1914 og restaureret 1987, kostalden fra 1916 er ændret til svine
stald i 1983, svinestalde opført 1958-1985, lade 1918, maskinhus 1920 og gylletank
1985. Gården drives med en svineproduktion på 125 årssøer, der sælges ca. 2.300
smågrise og 300 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter,
rajgræs, byg og hvede. Der findes 2 traktorer og 1 mejetærsker.

KRAGELUNDVEJ 11, "FREDENSHJEM", HJERM, 7830 VINDERUP, tlf. 97-464186.
TAGE VESTERGÅRD, gårdejer, født den 4.-10.-1938, søn af Margrethe og Niels
Vestergård, gift den 16.-5.-1963 med Maja Mikkelsen, gravermedhjælper, født den
21.-1.-1941, datter af Marie og Kristian Mikkelsen. Parret har børnene: Karsten, født
den 6.-5.-1964 og Lene, født den 19.-3.-1971.
T.V. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-4.-1968 fra
sin far, nuværende ejer er 4. generation på gården.
Ejendomsskyld 750.000. Areal 13 ha., heraf 2 ha. eng.
Stuehuset er opført 1884 og restaureret 1984, kostalden fra 1959 er ændret til svine
stald i 1986, lade opført 1978, maskinhus 1979 og gylletank 1981. Gården drives med
en svineproduktion på 30 årssøer, der sælges ca. 200 smågrise og 400 slagtesvin årligt.
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Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter, byg, hvede og rajgræsfrød. Der
findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo og kold lufts tørreri.
KRAGELUNDVEJ 14, "ØSTERBY", HJERM, 7830 VINDERUP, tlf. 97-464185.
TAGE ØSTERBY LAURSEN, gårdejer, født den 11.-6.-1918, søn af Kirstine og Laurids
Laursen, gift den 18.-7.-1943 med Anna Rasmussen, husmor, født den 13.-1.-1922,
datter af Kristine og Niels Rasmussen. Parret har børnene: Hans Jørgen, født den
20.-1.-1946, Lisbeth, født den 30.-8.-1950 og Finn, født den 22.-1.-1956.
T.Ø.L. har været på Tommerum Højskole med landbrugsfag. Han overtog gården i
1943 fra sin far, nuværende ejer er 4. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 17,6 ha. JnrHnn Pr udlejet.
Stuehuset er opført 1905 og senere restauu.
ctald opført 1956, svinestald 1930,
lade 1905 og maskinhus 1983. På gården er der 2 tra^orer og plansilo med varm lufts
tørreri.

KVIUMVEJ 2, "LINDBERG", 7560 HJERM, tlf. 97-464469.
BJARNE JOHANSEN, minkfarmer, født den 15.-10.-1957, søn af Johanne og Johannes
Johansen, bor sammen med Linda Hau, husmor, født den 10.-11.-1955, datter af Inger
og Poul Hau. Parret har børnene: Camilla, født den 12.-7.-1978 og Charlotte, født den
29.-12.-1981.
B.J. er blikkeslager. Han overtog gården den 15.-6.-1985 fra Marie Emborg.
Ejendomsskyld 600.000. Areal 4,8 ha. Jorden er lejet ud.
Stuehuset er opført 1895 og restaureret 1985-1988, hønsehuset er ændret til pelseri i
1986 og minkhallerne er bygget 1985-1988. Bestanden er på 500 minktæver.
KVIUMVEJ 4, "BENDSBOEL",
7560 HJERM, tlf. 97-464412.
TAGE POULSEN, gårdejer, født
den 15.-3.-1938, søn af Mitte og
Adolf Poulsen, gift den 17.-12.1960 med Inga Andersen, dagple
jemor, født den 13.-7.-1938, dat
ter af Minna og Frode Andersen.
Parret har sønnen Henning, født
den 24.-5.-1977.
T.P. er specialarbejder. Han over
tog gården den 1.-9.-1960 fra sin
far, som købte den i 1932.

Ejendomsskyld 720.000. Areal 6,8 ha.
Stuehuset er opført 1974, kostaldens alder er ukendt og laden er fra 1912. Gården
drives udelukkende med planteproduktion bestående af raps, ærter, byg og hvede. Der
findes 1 traktor, maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
KVIUMVEJ 6, "ØSTERGÅRD",
KVIUM, 7560 HJERM, tlf. 97464168.
CHRISTEN JACOBSEN, gårdejer,
født den 3.-3.-1928, søn af Anne
og Alfred Jacobsen, gift den 10.5.-1958 med Henny Christensen,
husmor, født den 31.-10.-1927,
datter af Karen og Søren Chri
stensen. Parret har børnene: Sø
ren, født den 16.-5.-1959, Anne
Marie, født den 1.-9.-1961 og
Karen Margrethe, født den 24.9.-1962.
C.J. har været på Hammerum Landbrugsskole, han er medlem af Menighedsrådet og i
Skolenævnet. Han overtog gården den 1.-6.-1958 fra sine svigerforældre. Gården har
været i familiens eje fra 1600-tallet, der har været mindst 10 generationer.
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Ejendomsskyld 2.400.000. Areal 36 ha., heraf tilkøbt 6 ha., der er lejet 10 ha.
Stuehuset er opført 1894 og senere restaureret, kostalden fra 1935 er ændret til
svinestald i 1969, svinestalde er opført 1924 og 1979, laden er ændret til svinestald i
1968, maskinhus opført 1975, desuden er der 1 gylletank. Gården drives med en svi
neproduktion på 80 årssøer, der produceres ca. 1.500 slagtesvin årligt. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er raps, ærter, byg, frøgræs og hvede. Der findes 1 traktor,
plansilo, tårnsilo, 2 korntørreri med varm og kold luft samt halmfyr. På gården er 1
deltids medhjælper og der bruges lidt maskinstation.
KVIUMVEJ 7, "DAMGÅRD", 7560 HJERM, tlf. 97-464130.
GUNNAR NØRGAARD, gårdejer, født den 26.-4.-1920, søn af Katrine og Kr. Nør
gaard, gift den 8.-8.-1945 med Else Margrethe Pedesen, husmor, født den 17.-1.-1921,
datter af Sinne og Emanuel Pedersen. Parret har datteren Bente, født den 24.-4.-1954.
G.N. har været på Haslev Højskole. Han overtog gården den 11.-12.-1964 fra Karl
Mortensen.
Ejendomsskyld 1.030.000. Areal 14,9 ha. Oorden er udlejet.
Stuehuset er opført 1922 og senere restaureret, udbygningerne er opført efter en
brand i 1935, der er kostald, svinestald og lade. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 250 stk. årligt
KVIUMVEJ 8, "KVIUMGÅRD",
7560 HJERM, tlf. 97-464181.
JAKOB BJERRE JAKOBSEN,
gårdejer, født den 20.-4.-1902,
søn af Maren og Mads Jakobsen,
gift den 24.-4.-1937 med Marie
Christensen, husmor, født den
29.-3.1916, datter af Kristiane
og Niels Peder Christensen. Par
ret har datteren Anne Grethe,
født den 4.-7.-1944.
J.B.J. døde i 1986. Han overtog
gården den 1.-1.-1937 fra sine

forældre, han var 4. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 23 ha. Jorden er lejet ud.
Stuehuset er opført 1917 og restaureret 1984-1988, kostald opført 1902, svinestald
1904 og lade 1840.
KVIUMVEJ 9, "FELDBORG",
7560 HJERM, tlf. 97-464688.
MARTIN MERRILD, gårdejer,
født den 25.-3.-1955, søn af
Ruth og Laust Merrild, gift den
27.-6.1982 med Ulla Kehlet,
bankassistent, født den 1.-6.-1957,
datter af Lis og Henning Kehlet.
Parret har børnene: Mads, født
den 27.-5.-1982, Morten, født
den 30.-8.-1983, Mikkel, født
den 5.-5.-1986 og Mille, født den
10.-10.-1988.
M.M. har været på Næsgård Landbrugsskole, hvor han blev agra økonom, han er for
mand for Strueregnens Landboforening, formand for samfundsudvalget for Ringkøbing
Amt. Han overtog gården den 12.-2.-1982 fra Jørgen Gosvig.
Ejendomsskyld 3.300.000. Areal 60 ha.
Stuehuset er opført 1883 og senere restaureret. Gården brændte i 1949, kun stuehuset
blev reddet, kostald og svines ild som blev opført i 1951 er siden ændret til korn
lager, i laden er der korntørreri til 2.000 tdr. korn. Fra 1982 til i dag er der bygget
minkhaller og der er eget pelseri. Gårdens minkbesætning er på 1.200 tæver. Plan-
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findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 gummiged, kornsilo, varm og kold lufts tørreri
samt halmfyr. På gården er 1 ung medhjælper i sommerhalvåret. Bygningerne, som
kan rumme 2.000 tdr. korn, udlejes som kornlager.

KÆRGÅRDMARK 2, "ANNELYST", 7560 HJERM.
VAGN REFSGAARD, landmand, født den 15.-12.-1940, søn af Ella og Palle Refsgaard,
gift den 11.-6.-1967 med Hilda Pedersen, husmor, født den 8.-10.-1946, datter af
Gerda og Erhard Pedersen. Parret har børnene: Jan, født den 11.-2.-1967, Connie, født
den 30.-5.-1968 og Randi, født den 15.-5.-1970.
V.R. er murerarbejdsmand. Han overtog gården den 9.-4.-1967 fra Henning Sejbjerg.
Ejendomsskyld 400.000. Areal 3,3 ha.
Stuehuset er opført 1906 og restaureret 1975, kostald opført 1906, laden fra 1906 er
ændret til svinestald i 1976. Gården drives med en svineproduktion på 8 årssøer, der
produceres ca. 150 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede,
raps og ærter. Der findes 1 traktor, maskinstation bruges til markarbejdet.

KÆRGÅRDMARK 3, "KJÆRGÅRDLYST", 7560 HJERM, tlf. 97-464771.
PEDER MARK JENSEN, landmand, født den 15.-12.-1953, søn af Marie og Ejner Jen
sen, gift den 14.-3.-1973 med Kirsten From Pedersen, barneplejer, datter af Anne
From og Henry Jensen. Parret har børnene: Michael, født den 17.-3.-1971, Bjarne,
født den 19.-12.-1973 og Dorthe, født den 11.-3.-1981.
P.M.J. er specialarbejder. Han overtog gården den 1.-3.-1978 fra Hans P. From.
Ejendomsskyld 960.000. Areal 2,6 ha.
Stuehuset er opført 1900, kostald og lade 1978.

KÆRGÅRDMARK 7, "KJÆRGAARD", 7560 HJERM, tlf. 97464240.
EJNER SØRENSEN BRØDBÆK,
gårdejer, født den 7.-1.-1920, søn
af Ingeborg og Jens Sørensen
Brødbæk, gift den 22.-10.-1955
med Bodil Jørgensen, husmor,
født den 3.-7.-1932, datter af
Nielsine og Kresten Jørgensen.
Parret har børnene: Karsten,
født den 29.-9.1959, Erling, født
den 31.-3.-1962 og Flemming,
født den 1.-2.-1968.
E.S.B. har været på Ladelund Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for Lokalforeningen
og i mejeribestyrelsen. Han overtog gården den 1.-10.-1955 fra Jens Katborg.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 16 ha.
Stuehuset er opført 1909 efter en brand, tilbygget og restaureret i 1972, kostalden fra
1965 er ændret til svinestald i 1984, gammel kostald er ændret til svinestald i 1965,
lade opført 1909 og maskinhus 1974. Gården drives udelukkende med planteproduktion
bestående af byg, raps, ærter og hvede. Der findes 2 traktorer, maskinstation bruges
til en del af markarbejdet.

LANGAGERVEJ 3, "ØSTERMARK", ASP, 7600 STRUER, tlf. 97-487146.
EJNAR HENRIKSEN, gårdejer og maskinstationsejer, født den 29.-8.-1929, søn af
Kirstine og Johannes Henriksen, gift den 26.-11.1953 med Oda Olesen, husmor, født
den 25.-4.-1934, datter af Maren og Jens Marinus Olesen. Parret har børnene: Jens
Erik, født den 6.-8.-1954 og John, født den 21.-7.-1959.
E.H. driver maskinstation. Han overtog gården den 11 .-6.-1953 fra sin far, som købte
den i 1915.
Ejendomsskyld 1.470.000. Areal 25,4 ha., heraf tilkøbt 19 ha.
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1976, kostald, lade og foderhus
1967, maskinhuse 1979 og 1988.
Gården drives udelukkende med
planteproduktion bestående af
byg, raps, hvede og ærter. Der
drives maskinstation fra ejendom
men, maskinparken består af 9
traktorer, 3 mejetærskere, 1
markvandingsanlæg, 2 møgspredere,
2 slamsugere, 3 finsnittere, bigballepressere, 2 roeoptagere, 1
rundballepresser, 2 roesåmaskiner og andre nødvendige maskiner. På maskinstationen er ansat 7 faste medarbejdere.
LANGAGERVEJ 4, "LAURALYST", BIRKILD, 7600 STRUER, tlf. 97-487401.
FREDERIK GADE, gårdejer og kyllingefarmer, født den 13.-1.-1956, søn af Anne og
Jens Gade, gift den 18.-5.-1982 med dytte Nielsen, medhjælpende hustru, født den
7.-8.-1958, datter af Inger og Herly Nielsen. Parret har børnene: Lars, født den
11.-3.-1983 og Helle, født den 21.-2.-1987.
F.G. er chauffør ved Struer Fjerkræslagteri. Han overtog gården den 15.-5.-1983 fra
Richard Nørgård Linde.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 19,4 ha.
Stuehuset er restaureret i 1984, kostalden fra 1959 er ændret til kyllingehus, svinestalden er ændret til kyllinger og der er bygget kyllingehal 1987-1989, desuden er der
værksted; silorum og maskinhus påtænkes bygget i 1990. Gårdens kyllingeproduktion er
på 70.000 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, byg, hvede og raps.
Der findes 2 traktorer, andel i mejetærsker, 1 minidoser samt gasfyr til opvarmning
af kyllingehusene, desuden er der halmfyr. På gården er 1 fast medarbejder.

LANGERGÅRDVEJ 2, "ENGBORG", RESEN, 7600 STRUER, tlf. 97-861022.
KNUD ARNBY, gårdejer, født den 1.-2.-1934, søn af Kristian og Johanne Ansby, gift
den 11.-9.-1959 med Elly Marie Villadsen, hjemmehjælper, født den 7.-5.-1935, datter
af Olga og Jens Villadsen. Parret har børnene: Jens Jørgen, født den 22.-6.-1961,
Bjarne, født den 6.-12.-1964 og Bodil, født den 28.-1.-1969.
K.A. overtog gården den 1.-8.-1959 fra sin svigerfar.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 24 ha., heraf 2 ha. eng og mose.
Stuehuset er opført 1972 og tilbygget 1976, kostald, svinestald og lade opført 1964 og
maskinhus 1973. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg,
hvede, raps og ærter. Der findes 2 traktorer, 1 tårnsilo, varm og kold lufts tørreri
samt halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
LANGERGÅRDVEJ 10, "OVERLUND", RESEN, 7600 STRUER, tlf. 97-861136.
EGON LISBJERG, gårdejer, født den 23.-9.-1934, søn af Karoline og Beck Lisbjerg,
gift den 16.-9.-1961 med Ester Sørensen, medhjælpende hustru, født den 23.-6.-1936,
datter af Johanne og Frands Sørensen. Parret har børnene: Jan, født den 8.-2.-1965,
Britt, født den 18.-3.-1968 og Gitte, født den 14.-3.-1975.
E.L. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården den 16.-2.-1961 fra
Helga og Mads Lauridsen.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 25 ha., heraf tilkøbt 7 ha., der er 3 ha. mose.
Stuehuset er opført omkring 1938 og senere restaureret, sostald og lade opført 1976,
slagtesvinestald og maskinhus 1978, klimastald og gylletank 1983. Gården drives med
en svineproduktion på 120 årssøer, der sælges ca. 750 orner til avlsbrug årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der findes 1 gastæt silo. På gården er 1 fast
medarbejder og der bruges lidt maskinstation.

LANGERGÅRDVEJ 12, "ESTHAUGE", RESEN, 7600 STRUER, tlf. 97-861389.
HANS TOFTDAL, gårdejer, født den 24.-10.-1946, søn af Anna og Kristian Toftdal,
gift den 20.-3.-1970 med Karen Hyldgård, medhjælpende hustru, født den 16.-2.-1949,

-wdatter af Anna og Holger Hyldgård. Parret har børnene: Torkild, født den 1.-12.-1972,
Karsten, født den 13.-11.-1975 og Michael, født den 25.-10.-1979.
H.T. er medlem af Menighedsrådet og i bestyrelsen for Husmandsforeningen. Han
overtog gården den 1.-8.-1984 fra Elna og Peter Kristensen. Gården var H.T.s svi
germors barndomshjem. K.H.s tipoldefar købte gården omkring 1845.
Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 27 ha., heraf 3,5 ha. eng og 0,5 ha. skov.
Stuehuset er opført 1968, kostald 1986, svinestald 1957, lade 1964, maskinhus 1978 og
foderhus og gylletank 1989. Gården drives med en kvægproduktion på 36 årskøer, 32
ungdyr og 20 slagtekalve af blandet race, desuden er der en slagtesvineproduktion på
150 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og hvede. Der findes 2
traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo med varm og kold lufts tørreri. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.

LANGERGÅRDVEJ 14, "LANGER
GÅRD", RESEN, 7600 STRUER,
tlf. 97-861145.
AKSEL CHRISTENSEN, gårdejer,
født den 5.-2.-1938, søn af Mette
og Viggo Christensen, gift den
22.-3.-1961 med Gudrun Berthel
sen, husmor, født den 17.-3.-1937,
datter af Sinne og Berthel Ber
thelsen. Parret har børnene:
Hanne, født den 7.-10.-1962,
Henrik, født den 30.-10.-1965 og
Birthe, født den 9.-2.-1970.
A.C. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-3.-1967 fra
sin svigerfar, som købte den i 1945.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 57 ha., heraf 10 ha. skov og eng.
Stuehuset er opført 1960 og tilbygget 1982, kostald opført 1953, spaltestald 1973,
svinestald 1920, lade 1963, maskinhuse 1961 og 1974 samt foderhus 1974. Gårdens
besætning er på 25 ungdyr og 23 slagtekalve af blandet race. Planteproduktionens
salgsafgrøder er ærter, byg, raps og hvede. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1
markvandingsanlæg, 1 slamsuger, gastæt silo, plansilo, kold lufts tørreri samt fastbrændelsfyr.

LANGERGÅRDVEJ 18, "ELLE
BÆKLUND", RESEN, 7600 STRU
ER, tlf. 97-861281.
KAJ ANDREASEN, landmand,
født den 8.-1.-1938, søn af Ma
rie og Niels Andreasen, gift den
10.-12.1961 med Gerda Jensen
Gjedde, hjemmehjælper, født den
14.-3.1945, datter af Elna og
Johannes Jensen Gjedde. Parret
har børnene: Verner, født den
3.-10.-1963, Bjarne, født den
10.-11.-1965, Ole, født den 19.-4.-1971 og Britta, født den 6.-6.-1973.
K.A. er fabriksarbejder. Han overtog gården den 1.-11.-1965 fra Severin Christensen.
Ejendomsskyld 800.000. Areal 15,2 ha., heraf tilkøbt 11,9 ha. Der er lejet 4 ha.
Stuehuset er opført 1907 og restaureret 1976, spaltestald opført 1974, svinestald 1969,
maskinhus 1971 og lade 1979. Gården drives med en svineproduktion på 30 årssøer, der
produceres ca. 200 slagtesvin årligt, desuden er der 50 slagtekalve af racen SDM. Der
findes 2 traktorer, maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
LEMVIGVEJ 1, "LUNDGÅRD", RESEN, 7600 STRUER, tlf. 97-861367.
PAUL AGGER, gårdejer, født den 29.-9.-1934, søn af Marie og Mads Agger, gift den
3.-1.-1964 med Ellen Vestergaard, medhjælpende hustru, født den 21.-6.-1943, datter
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Parret har børnene: Leif, født
den 22.-10-.1964, Solvejg, født
den 14.-3.-1967, Elisabeth, født
den 13.-12.-1968, Lilli, født den
8.-3.-1971, Tove, født den 5.-3.1976 og Mette, født den 4.-2.1980.
Paul Agger har været på Haslev
Landbrugsskole. Han overtog går
den den 22.-3.-1982 fra Kristian
Fomsgård.

Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 17,8 ha.
Stuehuset er opført 1890, senere restaureret og tilbygget i 1988, kostald opført 1956,
svinestald 1971, lade og foderhus 1978, maskinhusets alder er ukendt. Gården drives
med en kvægproduktion på 24 årskøer, 30 ungdyr og 12 slagtekalve af racen SDM.
Svineproduktionen er på 4 årssøer, der produceres ca. 75 slagtesvin årligt. Plantepro
duktionens salgsafgrøde er byg. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandings
anlæg, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri og der anvendes staldvarme til opvarmning
af stuehuset. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
LEMVIGVEJ 6, "STORE HEDE
GÅRD", RESEN, 7600 STRUER,
tlf. 97-861239.
ANTON SAUGMANDSGAARD
KRISTENSEN, gårdejer, født den
11.6.-1930, søn af Laura og Pe
der Fuglsang Kristensen, gift
den 26.9.-1954 med Anne Grethe
Sørensen, husmor, født den
21.-2.- 1932, datter af Ellen og
Kristian Sørensen. Parret har
børnene: Lise, født den 6.-4.-1958,
Lotte, født den 11.-4.-1960 og Mikael, født den 14.-6.-1964.
A.S.K. har været på Hammerum Landbrugsskole, han er i Struer Kommunabestyrelse.
Han overtog gården den 1.-3.-1965 fra Peter Langergaard.
Ejendomsskyld 2.250.000. Areal 54 ha., heraf tilkøbt 9 ha., der 2 ha. mose.
Stuehuset er opført 1906 og restaureret 1965, kostald opført 1965, løbeafdeling 1967,
slagtesvinestald 1970, sostald 1973, ungdyrstald 1985, maskinhus 1974, gylletank 1970,
silohus 1979 og lade 1872. Gården drives med en svineproduktion på 55 årssøer, der
produceres ca. 1.100 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg,
hvede, raps, ærter og rajgræs. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandings
anlæg, plansilo, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr. På gården er 1 deltids med
hjælper.
LEMVIGVEJ 10, "HAUGÅRD",
RESEN, 7600 STRUER, tlf.
97-861016.
EVALD BORUM JENSEN, gård
ejer, født den 7.-9.-1921, søn af
Kirstine og Kristian Jensen, gift
den 27.-10.-1951 med Grethe Kri
stensen, født den 24.-12.-1924,
datter af Dagmar og Martin Kri
stensen. Parret har børnene: Son
ja, født den 27.-9.-1952, Birtha,
født den 30.-10.-1953 og Bent,
født den 24.-9.-1955.
E.B.J. overtog gården den 20.-9.-1951 fra Kristian Haugård Lauridsen.
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er udlejet.
Stuehuset er opført 1961, kostald, svinestald og lade er ligeledes fra 1961 og maskin
hus fra 1954. Gårdens besætning er på 1 årsko, 1 ungdyr og 1 slagtekalv af racen
SDM, desuden er der 10 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg, hvede og
raps. Der findes 1 traktor, plansilo, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr. Maskin
station bruges til en del af markarbejdet.
LERGRAVVEJ 1, "LERGRAV", ASP, 7600 STRUER, tlf. 97-487023.
ALFRED CHRISTENSEN, gårdejer, født den 29.-7.-1905, søn af Mette og Thomas
Christensen, gift den 5.-4.-1929 med Anne Marie Pedersen, husmor, født den
11.-6.-1906, datter af Kirstine og Made Chr. Pedersen. Parret har børnene: Made
Christian, født den 15.-9.-1929, Thomas, født den 9.-6.-1935, Peder, født den
3.-5.-1939, Hans Jørgen, født den 12.-1.-1942, Karl Åge, født den 24.-5.-1944,
Gerhard, født den 1.-4.-1946 og Bent, født i maj 1947.
A.M.P. døde den 23.-7.-1965.
A.C. overtog gården den 1.-11.-1946 fra sin morbror, Theodor Borg.
Ejendomsskyld 1.300.600. Areal 26 ha., heraf tilkøbt 5,5 ha.
Stuehuset er opført 1897 og restaureret 1974, kostald, svinestald og lade er genopført
efter en brand i 1958. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 1.000 stk.
årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter, byg og hvede. Der findes 1
traktor og andel i mejetærsker. På gården er 1 søn som medhjælp.

LERGRAVVEJ 3, "BJERREGÅRD", ASP, 7600 STRUER, tlf. 97-464820.
JENS KRISTIAN NØRMARK, gårdejer, født den 11.-4.-1963 søn af Edna og Kaj Nørmark, gift den 18.-7.-1987 med Dorthe Thesbjerg, syerske, født den 5.-6.-1966, datter
af Grethe og Laurids Thesbjerg.
J.K.N. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 15.-2.-1985
fra Peter Jensen.
Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 39 ha.
Stuehuset er opført 1903 og restaureret 1989, kostalden fra 1961 er ændret til svine
stald i 1987, lade opført 1961, maskinhus 1975 og gylletank 1987. Gården drives med
en slagtesvineproduktion på 1.500 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er
raps, ærter, hvede og byg. Der findes 2 traktorer og halmfyr. Faderens maskiner
bruges til markarbejdet og der bruges lidt maskinstation.

LERGRAVVEJ 5, "LILLE BA
STRUP", ASP, 7600 STRUER,
tlf. 97- 464403.
JACOB SKOVGAARD MORTEN
SEN, landmand, født den 29.-11.1954, søn af Ragna og Marius
Mortensen, gift den 4.-8.-1979
med Lillian Bæklund Jensen, slag
teriarbejder, født den 6.-12.1958, datter af Laura og Jens
Bæklund. Parret har børnene:
Christina, født den 18.-7.-1983
og Michael, født den 9.-11.-1985.
J.S.M. har været på Lægård Landbrugsskole, han er overkonstabel ved Jysk Dragonre
giment i Holstebro. Han overtog ejendommen den 1.-1.-1979 fra sin mor.
Ejendomsskyld 520.000. Areal 10 ha.
Stuehuset er opført 1958, kostald, svinestald og lade er ligeledes fra 1958. Gården
drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg, hvede, raps og ærter. Der
findes 1 traktor, tårnsilo med kold lufts tørreri samt andel i mejetærsker.
LINDEBORGVEJ 15, "SOFIENDAL", 7560 HJERM, tlf. 97-464465.
EJVIND SØRENSEN, major, født den 20.-8.-1936, søn af Maren og Nis Sørensen, gift
den 14.-6.-1958 med Edith Haug-Sørensen, sygehjælper, født den 22.-6.-1939, datter af
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Mary og Børge Haug. Parret har børnene: Ulla, født den 4.-11.-1959, Kent, født den
23.-3.-1962 og Micael, født den 21.-8.-1963.
E.S. er major i Hæren. Han overtog gården den 1.-4.-1971 fra Conni Bomberg.
Ejendomsskyld 880.000. Areal 8,1 ha., heraf 2 ha. eng og skov.
Stuehuset er opført 1947 og senere restaureret, kostald og lade opført 1947 og
maskinhus 1986. Gårdens besætning er på 5 ammekøer og 3 ungdyr. Planteprodukti
onens salgsafgrøder er raps og byg. Der findes 1 traktor, maskinstation bruges til en
del af markarbejdet.
LINDEBORGVEJ 19, "SKJÆTTRUP", 7560 HJERM, tlf. 97464169.
SØREN og GUNNAR HOLST,
gårdejere. Søren er søn af Anna
og Gunnar Holst.
S.H. er født den 6.-5.-1961. Han
er ansat ved Ringkøbing Amts
Regnskabskreds i Holstebro, han
har været på Næsgård Landbrugs
skole.
Gården blev overtaget i 1976 fra
boet efter brødrene Hoved. Ejendomsskyld 1.850.000. Areal 44 ha.
Stuehuset er opført 1913 og delvis restaureret, svinestald opført 1880, de øvrige
bygninger er nedrevet i 1987. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestå
ende af frø, ærter, raps og korn. Den drives sammen med Øster Hjermvej 25-27,
Vinderup Kommune, som ejes af Gunnar Holst.
LINDEKÆRVEJ 4, "KÆRGÅRD",
LINDE, 7500 HOLSTEBRO, tlf.
97-487005.
OVE ØGENDAHL, gårdejer, født
den 28.-2.-1915, søn af Ane og
Hans Øgendahl, gift den 30.-12.1943 med Ane Johanne Jakob
sen, husmor, født den 18.-3.-1922,
datter af Marie og Lars Jakob
sen. Parret har børnene: Erik,
født den 7.-10.-1944, Frede, født
den 10.-3.-1948 og Henny, født
den 21.-8.-1957.
O.Ø. overtog gården den 1.-6.-1947 fra sin far, som købte den i 1906.
Ejendomsskyld 660.000. Areal 22 ha.
Stuehuset er opført 1900 og senere restaureret, kostald opført 1941, lade 1917 og
maskinhus 1960. Gårdens besætning er på 40 slagtesvin og 2 får med lam. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er byg og raps. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, tårn
silo og korntørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
LINDEKÆRVEJ 6, "LINDHOLM",
LINDE, 7500 HOLSTEBRO, tlf.
97-487176.
PEDER SØVNDAL, gårdejer, født
den 12.-1.-1915, søn af Frandsine
og Jens Søvndal, gift den 2.-1.1939 med Agnes Pedersen, husmor,
født den 2.-1.-1919, datter af
Sørine og Hans Pedersen. Parret
har børnene: Bent, født den 7.-7.1940, Egil, født den 18.-6.-1942,
Linda, født den 21.-10.-1948,
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P.S. overtog gården den 8.-3.-1943 fra Kristian Jensen.
Ejendomsskyld 360.000. Areal 11 ha., heraf tilkøbt 3 ha.
Stuehusets alder er ukendt og senest restaureret i 1984, kostald opført 1957, lade
1954 og maskinhus 1961. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 100 stk.
årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, raps, hvede og ærter. Der findes 1
traktor, tårnsilo og kold lufts tørreri. 1 søn hjælper ved høst.

LINDEKÆRVEJ 8, "OFFESGÅRD", LINDE, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-487220.
ANDREAS BIRKKJÆR, gårdejer, født den 27.-11.-1940, søn af Johanne og Kristian
Birkkjær, gift den 31.-10.-1964 med Birgit Øgendal, husmor, født den 14.-12.-1943,
datter af Anna og Jens Kr. Øgendal. Parret har børnene: Kristian, født den 26.-4.1966, Birthe, født den 4.-12.-1967 og Anna, født den 23.-1.-1973.
A.B. driver maskinstation, han har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog
gården den 1.-1.-1972 fra sin far, som købte den den 1.-4.-1944.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 22,8 ha., der er forpagtet 13 ha.
Stuehuset er opført 1924 og senere restaureret, kostalden fra 1924 er om- og til
bygget i 1979, lade opført 1924 og maskinhus 1983. Gården drives med en kvægproduk
tion på 30 årskøer, 40 ungdyr og 15 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens
salgsafgrøder er ærter, byg og hvede. Der findes 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 rende
graver, 1 roeoptager og 1 rundballepresser. På gården er 1 skoledreng til hjælp og der
er nogle medhjælpere på maskinstationen.

LINDEKÆRVEJ 12, "PETERSDAL", LINDE, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-487454.
ERIK JENSEN, gårdejer, født den 11.-7.-1941, søn af Selma og Jens Kr. Jensen, gift
den 30.-10.-1965 med Anne Lise Rusbjerg, husmor, født den 14.-3.-1945, datter af
Anna og Søren Rusbjerg. Parret har børnene: Birthe, født den 26.-2.-1966, Jens
Kristian, født den 14.-9.-1967 og Dorthe, født den 20.-10.-1975.
E.J. har været på Lægård Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for D.L.G. Han overtog
gården den 10.-8.-1988 fra Alfred Møller.
Ejendomsskyld 970.000. Areal 18,6 ha.
Stuehuset er opført 1928 og restaureret 1988, kostalden fra 1966 er ombygget til
svinestald, lade opført 1966 og maskinhus 1973. Gården drives med en svineproduktion
på 17 årssøer, der produceres ca. 400 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsaf
grøder er byg og hvede. Der findes 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg og plansilo.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. Gården drives sammen med Ravns
bjergvej 2, Linde, hvor ejeren bor.
LINDEVEJ 25, "NY DALGÅRD (ENGGÅRD)", ØLBY, 7600 STRUER, tlf. 97-865880.
PREBEN BUNDGÅRD, gårdejer, født den 23.-4.-1936, søn af Karen og Jens Bundgård,
gift den 30.-5.-1970 med Gerda Christensen, medhjælpende hustru, født den
23.-6.-1932, datter af Mariane og Andreas Christensen. Parret har datteren Hanne,
født den 16.-4.-1971.
P.B. overtog gården den 8.-4.-1970 fra sin svigerfar.
Areal 14,8 ha. desuden er der forpagtet 15,5 ha.
Stuehuset er opført 1903 og restaureret 1974, kostald opført 1973 og lade 1986.
Gården drives med en kvægproduktion på 24 årskøer, 28 ungdyr og 12 slagtekalve af
racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der findes 2 traktorer, ma
skinstation bruges til en del af markarbejdet.
LINDEVEJ 26, "NY THAGÅRD", ØLBY, 7600 STRUER, tlf. 97-865043.
NIELS PEDER JENSEN, gårdejer, født den 27.-9.-1943, søn af Maren Kirstine og
Johannes Jensen, gift den 28.-7.-1966 med Ruth Tange Mortensen, medhjælpende
hustru, født den 4.-9.-1944, datter af Laura og Jens Mortensen. Parret har børnene:
Michael, født den 29.-3.-1968 og Lene, født den 26.-7.-1971.
N.P.J. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-7.-1966
fra Jens Thygesen.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 18,2 ha., desuden er der lejet 18 ha.
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1900 og restaureret 1976, kostald
opført 1973, ungdyrstald 1978,
svinestalden fra 1923 er ændret i
1970, lade opført 1923, maskin
hus og foderhus 1978 og udendørs
køresilo 1987. Gården drives som
alsidigt landbrug med en kvæg
produktion på 38 årskøer, 40 ung
dyr og 19 slagtekalve af racen
SDM. Svineproduktionen er på 15
årssøer, der sælges 175 smågrise
og 50 slagtesvin årligt. Plante
produktionens salgsafgrøde er byg. Der findes 3 traktorer, andel i mejetærsker, korn
silo, varm og kold lufts tørreri og der bruges staldvarme til opvarmning af stuehuset.
På gården er 1 skoledreng til hjælp og der bruges en del maskinstation til markar
bejdet.

LINDEVEJ 27, "RYSBJERG", FOUSING, 7600 STRUER, tlf. 97-865031.
THOMAS CHRISTENSEN, gårdejer, født den 9.-6.-1935, søn af Marie og Alfred Chri
stensen, gift den 5.-5.-1962 med Elly Møller Jensen, husmor, født den 16.-1.-1936,
datter af Karen og Arne Møller Jensen. Parret har børnene: Henning, født den 27.9.-1962, Annette, født den 23.-2.-1965 og Bjarne, født den 20.-2.-1975.
T.C. er i bestyrelsen for Lokalforeningen. Han overtog gården den 1.-4.-1965 fra sin
svigerfar, nuværende ejer er 3. generation på gården, som blev købt af bedstefaderen
i 1892.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 15 ha., desuden er der lejet 17 ha.
Stuehuset er opført 1907 og restaureret senest i 1976, kostalden fra 1967 er tilbygget
i 1978 og ændret til svinestald i 1985, lade opført 1955, maskinhus 1976 og foderhus
1978. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 1.600 stk. årligt. Planteprodukt
ionens salgsafgrøder er ærter, raps, byg og hvede. Der findes 3 traktorer og 1 meje
tærsker. Gården drives sammen med Lindevej 39.
LINDEVEJ 29, "ØSTERBJERG",
FOUSING, 7600 STRUER, tlf. 97865024.
NIELS DIDERIKSEN, gårdejer,
født den 12.-1.-1918, søn af Lou
ise og Jakob Dideriksen, gift i
1946 med Frida Bjerg, husmor,
født den 7.-12.-1914, datter af
Emma og Niels Bjerg. Parret har
sønnen Jakob, født den 22.-12.1948.
N.D. har været på Borris Land
brugsskole. Han overtog gården
i 1946 fra sine svigerforældre, som købte den i 1896.
Ejendomsskyld 1.950.000. Areal 55 ha., heraf 1 ha. skov og 2 ha. mose.
Stuehuset er opført 1960, kostald, svinestald og lade 1957 og maskinhus 1970. Gården
drives udelukkende med planteproduktion bestående af raps, hvede, ærter og byg. Der
findes 2 traktorer, plansilo, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr. Der
bruges lidt løs medhjælp og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
LINDEVEJ 30, "FÆRDAMGÅRD", FOUSING, 7600 STRUER, tlf. 97-865019.
JENS GADE, gårdejer, født den 28.-9.-1923, søn af Maren og Albert Gade, gift den
10.-6.-1951 med Anna Christensen, husmor, født den 6.-12.-1929, datter af Else og
Jens Kr. Christensen. Parret har børnene: Helene, født den 28.-7.-1953, Laurids, født
den 9.-9.-1954, Frederik, født den 13.-1.-1956, Carl, født den 29.-5.-1959, Jens
Christian, født den 17.-3.-1962 og Else Mariane, født den 19.-10.-1966.
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ration på gården, som blev købt af oldefaderen i 1850.
Ejendomsskyld 1.850.000. Areal 47 ha.
Stuehuset er opført 1914 og restaureret 1976, kostald 1975, løsdriftstald og roehus
1974, lade 1900, maskinhus 1976 og udendørs køresilo 1978. Gården drives med en
kvægproduktion på 87 årskøer, 130 ungdyr og 45 slagtekalve af blandet race. Plante
produktionens salgsafgrøde er byg. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo,
varm og kold lufts tørreri samt halmfyr. På gården er 2 sønner faste medhjælpere.
LINDEVEJ 33, "KVOLSÅGRD",
FOUSING, 7600 STRUER, tlf. 97*65163.
k ' BALLEBY MØLDAMSBJERG,
gårdeje . født den 23.-4.-1939,
søn af Dagmar og Ejnar Balleby
Møldamsbjerg, gift den 27.-3.1968 med Ann Winther Christen
sen, medhjælpende hustru, født
den 11.-8.-1948, datter af Con
stance og Vilhelm Winther Chri
stensen. Parret har børnene:
Carl, født den 23.-12.-1969, Claus,
født den 16.-8.-1974, Ulrik, født den 19.-4.-1976 og Brian, født den 21.-5.-1984.
K.B.M. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-3.-1968 fra
Johannes Pedersen.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 20,6 ha.
Stuehuset er opført 1896 og restaureret 1979, kostald opført 1972, lade 1958, maskin
hus 1974, foderhus 1978, køresilo og gylletank 1979. Gården drives med en kvægproduk
tion på 50 årskøer og 60 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er
byg. Der findes 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg og 1 slamsuger. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.
LINDEVEJ 37, "HØJLUND", FOUSING, 7600 STRUER, tlf. 97-865056.
SVEND VEJLE SØRENSEN, landmand, født den 1.-12.-1917, søn af Kirstine og Mads
Sørensen, gift den 4.-12.-1941 med Ruth Kirstine Lehbert Nielsen, husmor, født den
15.-1.-1922, datter af Metha og Jens Lehbert Nielsen. Parret har børnene: Kurt, født
den 10.-4.-1945 og Kjeld, født den 25.-10.-1951.
S.V.S. driver vognmandsforretning. Han overtog gården den 17.-9.-1947 fra Mathias
Frølund.
Areal 9 ha., heraf 2 ha. eng.
Stuehuset er opført 1934 efter en brand, det er senere restaureret, kostald og lade er
opført 1934, maskinhus 1957 og garage 1981 og 1986. Gårdens besætning er på 10
slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der findes 1 traktor, maskinsta
tion bruges til en del af markarbejdet.

LINDEVEJ 39, "LERDAL", FOUSING, 7600 STRUER, tlf. 97-865031.
THOMAS CHRISTENSEN, gårdejer, omtales under Lindevej 27.
T.C. overtog gården den 1.-4.-1983.
Ejendomsskyld 570.000. Areal 15,8 ha.
Stuehuset er opført 1957 og restaureret 1984, kostald og lade opført 1955. Gården
drives udelukkende med planteproduktion bestående af ærter, raps, byg og hvede.
Ejendommen drives sammen med Lindevej 27.
LINDEVEJ 42, "VESTERMARK", ASP, 7600 STRUER, tlf. 97-487069.
HANS JØRGEN ANDERSEN, gårdejer, født den 12.-5.-1934, søn af Bertha og Thorvald
Andersen, gift den 19.-7.-1955 med Rosa Frederiksen, dagplejemor, født den
13.-7.-1935, datter af Signe og Anker Frederiksen. Parret har børnene: Søren, født den
6.-1.-1956, Eva, født den 26.-11.-1957, Kaj, født den 2.-7.-1959, Arne, født den
11.-8.-1961, Svend Åge, født den 2.-4.-1963 og Lis, født den 31.-3.-1969.
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Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 13 ha., heraf tilkøbt 2,7 ha.
Stuehuset er opført 1959 og restaureret 1976, kostald opført 1959 og tilbygget 1975,
svinestald og gylletank opført 1980, lade 1959 og maskinhus 1984. Gården drives med
en kvægproduktion på 20 årskøer, 15 ungdyr og 65 slagtekalve af blandet race, des
uden er der en slagtesvineproduktion på 900 stk. årligt. Planteproduktionens salgsaf
grøder er byg og hvede. Der findes 3 traktorer og træfyr. Maskinstation bruges til en
del af markarbejdet og der er 1 skoledreng til hjælp.
LINDEVEJ 46, "HØJRIS", ASP, 7600 STRUER, tlf. 97-487217.
SEVERIN PEDERSEN, landmand, født den 3.-8.-1926, søn af Maren og Kristian S.
Pedersen.
S.P. overtog gården den 11.-12.-1963 fra Viggo Nielsen.
Ejendomsskyld 960.000. Areal 25,8 ha., heraf tilkøbt 7 ha.
Stuehuset er opført 1929 og restaureret 1964, kostald, svinestald og lade er opført
1964 og maskinhus 1972. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 400 stk.
årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og hvede. Der findes 1 traktor
og 1 mejetærsker, maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
LINDEVEJ 47, "NYHOLM", ASP,
7500 HOLSTEBRO.
LAURITS JØRGENSEN, gårdejer,
født den 17.-10.-1938, søn af
Gerda og Kristian Jørgensen, gift
den 29.-9.-1962 med Karen Marie
Chrsitensen, dagplejemor, født
den 2.-7.-1942, datter af Marie
og Poul Christensen. Parret har
børnene: Kristian, født den 20.2.-1967, Malene, født den 15.1.-1971, Ingerlise, født den 24.-

4.-1972 og Anne-Mette, født den 6.-1.-1976.
L.J. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 15.-9.-1962 fra
sin far, som købte den i 1936.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 18 ha., heraf tilkøbt 7 ha.
Stuehuset er opført 1929 og restaureret 1983, kostald opført 1971, lade 1979 og
gylletank 1968. Gården drives med en kvægproduktion på 40 årskøer, 70 ungdyr og 20
slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der findes 2
traktorer og 1 markvandingsanlæg. På gården er 1 skoledreng til hjælp og der bruges
lidt maskinstation.

LINDTORPVEJ 1, "VESTERMARK",
LINDE, 7500 HOLSTEBRO, tlf.
97-487049.
IVAN BASTRUP JAKOBSEN,
gårdejer, født den 5.-1.-1964,
søn af Erna Marie og Sigvald
Jakobsen, gift den 4.-6.-1988
med Mona Svarre, køkkenleder,
født den 21.-11.-1965, datter af
Bente og Niels Svarre. Parret
har 1 barn, født den 9.-4.-1989.
I.B.J. er gravemester. Han over
tog gården den 1.-7.-1986 fra sine forældre, nuværende ejer er 5. generation på
gården, som har været i familiens eje siden 1840.
Ejendomsskyld 910.000. Areal 23 ha., der er lejet 11 ha.
Stuehuset er opført 1910 og restaureret 1975, kostald og gylletank opført 1963,
svinestald 1910 og lade 1964. Gården drives udelukkende med planteproduktion be-
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og varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

LINDTORPVEJ 2, "ØSTERGÅRD",
LINDE, 7500 HOLSTEBRO, tlf.
97-487010.
TAGE JAKOBSEN, gårdejer, født
den 27.-5.-1936, søn af Marie og
Kristian Jakobsen, gift den 30.9.-1964 med Birthe K. Madsen,
plejeassistent, født den 27.-12.1940, datter af Maren og Laurids
.via sen. Parret har børnene:
Gert, født den 5.-9.-1965, Ralf,
født den 13.-8.-1969 og Mette,
født den 6.-9.-1972.
T.J. har været på Tommerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-10.-1964 fra
sin far, nuværende ejer er 7. generation på gården, som har været i familiens eje
siden 1750.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 30 ha., heraf tilkøbt 1 ha., der er 4 ha. skov og krat.
Stuehuset er opført 1898 og restaureret 1975-1980, kostald opført 1966, svinestalden
fra 1916 er ændret til værksted i 1975, lade opført 1956, maskinhus 1946, gylletanke
1966-1986. Gården drives med en kvægproduktion på 30 årskøer, 25 ungdyr og 15
slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der findes 3 trak
torer, tårnsilo og kold og varm lufts tørreri.

LINDTORPVEJ 6, "LINDTORP",
LINDE, 7500 HOLSTEBRO, tlf.
97-487004.
EBBE TOFTGAARD, gårdejer,
født den 21.-1.-1953, søn af Ma
rie og Mogens Toftgaard.
E.T. har været på Grindsted
Landbrugsskole, han er i repræ
sentantskabet for MD-Food. Han
overtog gården den 1.-7.-1976
fra sin far, Mogens Toftgaard,
og sin bror, Søren Toftgaard,
nuværende ejer er 3. generation
på gården, som bedsteforældrene købte i 1936.
Ejendomsskyld 2.700.000. Areal 83 ha., der er forpagtet 10 ha. græs, som bruges til
flyveplads.
Stuehuset er opført 1878 og restaureret 1977, kostald opført 1973, kostalden fra 1878
er ændret til svin i 1977, lade opført ca. 1925, maskinhuse 1956 og .1981, gylletank
1981, foderhus 1961 og kartoffelhus 1956. Gården drives med en kvægproduktion på 70
årskøer, 100 ungdyr og 35 slagtekalve af racerne SDM og RDK. Desuden er der en
slagtesvineproduktion på 1.200 stk. årligt. Planteproduktionens salgsfagrøder er kartof
ler, raps, ærter, byg og hvede. Der findes 5 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvan
dingsanlæg, 1 slamsuger, 1 kartoffeloptager, plansilo, tårnsilo, varm og kold lufts
tørreri, halmfyr og der bruges staldvarme til opvarmning af stuehuset. På gården er 1
fast fodermester og 1 fast medhjælper, maskinstation bruges til en del af mark
arbejdet.
LUCERNEMARKEN 9, "BÆKHØJ", RESEN, 7600 STRUER, tlf. 97-861548.
LEIF BREINHOLT, landmand og kyllingefarmer, omtales under Lucernemarken 28.
L.B. overtog gården den 31.-12.-1984 fra Ricard Pedersen.
Ejendomsskyld 590.000. Areal 11 ha., heraf 2 ha. eng.
Stuehuset er opført 1925 og restaureret 1977, kostald opført 1971 og svinestald 1925.
Gården drives sammen med Lucernemarken 28.
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POUL O. MAKHOLM, landmand, født den 16.-1.-1959, søn af Ilse og Edmund Makholm, bor sammen med Susanne Pedersen, husmor, født den 11.-7.-1963, datter af
Magda og Teddy Pedesen.
P.O.M. overtog gården i 1984 fra Arne Jensen.
Ejendomsskyld 370.000. Areal 9,9 ha. Oorden er udlejet til 1989.
Stuehuset er opført 1864 og restaureret 1982.
LUCERNEMARKEN 19, "ROSEN
BORG", RESEN, 7600 STRUER,
tlf. 97-861358.
I/S ESRA og JØRGEN RAUNHOLT,
gårdejere.
E.R. er født den 20.-3.-1930, gift
den 12.-5.-1954 med Else Marie
Sørensen, husmor, født den 11.6.-1930, datter af Eva og Bern
hard Sørensen. Parret har børne
ne: Jørgen, født den 12.-10.-1957
og Eva, født den 3.-6.-1960.
J.R. er født den 12.-10.-1957 og
gift den 17.-10.-1981 med Karin Sørensen, født den 5.-5.-1957, datter af Karen Lydia
og Erling Sørensen. Parret har børnene: Kristina, født den 21.-2.-1984, Birgitte, født
den 13-.6.-1985, Maria, født den 29.-8.-1987 og Nicolaj, født den 4.-5.-1989.
Både far og søn har været på Hammerum Landbrugsskole. E.R. overtog gården den
1.-8.-1970 fra sin bror, Anders Raunholt. Jørgen fik halvpart i gården den 1.-1.-1985,
de er 3. og 4. generation på gården, som drives som I/S.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 41,6 ha., heraf tilkøbt 9 ha., der er 2,4 ha. mose. 1,5
ha. eng er forpagtet.
Stuehuset er opført 1923 og senere restaureret, kostald opført 1960, ungdyrstald
1973/74, svinestald 1974 og 1977, lade 1948, maskinhus 1975, udendørs køresilo
1983-1986 og gylletank 1986. Gården drives med en kvægproduktion på 58 årskøer, 70
ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM, desuden er der en slagtesvineproduktion på
200 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, raps og byg. Der findes 3
traktorer, 1 markvandingsanlæg, plansilo og varm og kold lufts tørreri. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet og der er 1 skoledreng til hjælp.

LUCERNEMARKEN 26, "HØJ
MARK", RESEN, 76009 STRUER,
tlf. 97-861795.
FREDDY KRISTENSEN, landmand
og tømrer, født den 14.-12.-1957,
søn af Ester og Harald Kristen
sen, gift den 27.-6.-1981 med
Karin Østergaard Sørensen, kli
nikassistent, født den 19.-9.-1957,
datter af Elna og Kristian Øster
gaard Sørensen. Parret har børne
ne: Anne, født den 3.-10.-1982
og Morten, født den 21.-2.-1986.
F.K. er tømrer, han har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården den
1.-3.-1985 fra sin far, som købte den i 1940.
Ejendomsskyld 840.000. Areal 17,6 ha.
Stuehuset er opført 1900 og restaureret 1972-1986, kostald opført 1961, svinestald og
lade 1957 og maskinhus 1969. Gården drives med en svineproduktion på 10 årssøer, der
sælges 100 smågrise og 100 slagtesvin årligt, desuden er der 1 ungkreatur. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er byg, hvede, raps og ærter. Der findes 2 traktorer, tårnsilo,
varm og kold lufts tørreri, halmfyr og andel i vindmølle. Maskinstation bruges til en
del af markarbejdet.
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LEIF BREINHOLT, kyllingefarmer, født den 2.-1.-1958, søn af Metha og Anders
Breinholt.
L.B. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-7.-1989 fra sine
forældre, nuværende ejer er 4. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.520.000. Areal 13,9 ha., heraf tilkøbt 7 ha.
Stuehuset er opført 1967, kostald 1961, svinestald og lade 1959, kyllingehuse 1970,
1974 og 1986, maskinhus 1976. Gården drives med en kyllingeproduktion på 625.000
stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede og raps. Der findes 1
traktor, 1 markvandingsanlæg, plansilo og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
L.B. ejer og bor på Lucernemarken 9.

LUCERNEMARKEN 30, "FRISEN
BORG", RESEN, 7600 STRUER,
tlf. 97-861024.
JENS DALGÅRD SØRENSEN,
gårdejer, født den 12.-12.-1948,
søn af Ninna og Laurids Dalgård
Sørensen, gift den 27.-12.-1975
med Karen Tove Ultang, medhjæl
pende hustru, født den 24.-5.-1955,
datter af Gerda og Svend Aage
Ultang. Parret har børnene: Dor
the, født den 16.-12.-1976, Tho
mas, født den 6.-2.-1980 og
Anette, født den 25.-10.-1987.
J.D.S. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 30.-12.-1977
fra sine forældre, nuværende ejer er 3. generation på gården, som kom i slægtens eje
i 1924. Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 25 ha., heraf 0,5 ha. skov. Desuden er der
forpagtet 11,5 ha.
Stuehuset er opført 1955, kostald 1964, ungdyrstald 1978, maskinhus 1975 og gylletank
1989. Gården drives med en kvægproduktion på 45 årskøer, 60 ungdyr og 25 slagtekalve. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der findes 2 traktorer og gastæt silo.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet og 1 skoledreng bruges til hjælp.
LUNDBYGADE 3, "DALGÅRD",
VEJRUM, 7600 STRUER, tlf. 97464387.
ALFRED DALGAARD SØRENSEN,
gårdejer, født den 5.-1.-1929,
søn af Kirstine og Niels P. Sø
rensen, gift den 16.-11.-1957
med Else Marie Sørensen, med
hjælpende hustru, født den
26.-8.-1934, datter af Else Kri
stine og Milter Sørensen. Parret
har børnene: Peder, født den
12.-1.-1959, Inger, født den
5.-7.-1962, Jørgen, født den 21.-4.-1967 og Carsten Milter, født den 30.-11.-1970.
A.D.S. har været på Haslev Landbrugsskole. Han overtog gården i 1952 fra sine for
ældre. Gården har været i slægtens eje i ca. 250 år.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 29 ha., heraf tilkøbt 6 ha., der er 4 ha. eng.
Stuehuset er opført 1900 og restaureret flere gange, kostalden fra 1965 er tilbygget
1972, svinestalden fra 1965 er ændret i 1987, lade opført 1900 og maskinhus 1973.
Gården drives med en svineproduktion på 32 årssøer, der produceres ca. 600 slagtesvin
årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, byg, hvede og raps. Der findes 2
traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges
til en del af markarbejdet.
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VAGN MADSEN, gårdejer, født den 1.-3.-1934, søn af Ester og Kristian Madsen, gift
den 6.-11.-1957 med Vitta Fomsgård, medhjælpende hustru, født den 22.-2.-1935,
datter af Krista og Jens Fomsgård. Parret har børnene: Mogens, født den 31.-5.-1950,
Dorthe, født den 22.-7.-1961 og Merete, født den 2.-8.-1963.
V.M. har været på Tommerum Højskole med landbrugsfag. Han overtog gården den
1.-11.-1957 fra sin far, nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.260.000. Areal 7,2 ha., heraf 2 ha. eng og bakker.
Stuehuset er opført 1927, restaureret og tilbygget 1979, smågrisestald og goldsostald
er opført 1969, sostald 1977, lade 1979 og maskinhus 1973. Gården drives med en
svineproduktion på 55 årssøer, der sælges ca. 1.100 smågrise og 50 slagtesvin årligt.
Desuden er der 3 ammekøer af racen Limousine. Planteproduktionens salgsafgrøder er
raps, byg og hvede. Der findes 2 traktorer, plansilo, varm og kold lufts tørreris, Maskin
station bruges til en del af markarbejdet.
LUNDBYGADE 6, "VESTER LUNDBY", VEJRUM KIRKEBY, 7600 STRUER, tlf. 97465080.
PETER MICHAEL MIKKELSEN, gårdejer, født den 30.-10.-1959, søn af Gerda og Niels
Ingvard Mikkelsen, gift den 8.-8.-1987 med Gitte Albertsen, køkkenassistent, født den
28.-2.-1964, datter af Grethe og Frits Albertsen. Parret har datteren: Caroline, født
den 29.-7.-1988.
P.M.M. er uddannet landbrugstekniker på Vejlby Landbrugsskole, han er pelsdyrkon
sulent. Han overtog gården den 15.-2.-1989 fra Anders Halgaard.
Ejendomsskyld 1.550.000. Areal 39 ha., heraf 2 ha. mose og 3,5 ha. eng.
Stuehuset er opført 1941 og restaureret 1979, kostalden fra 1927 er restaureret til
svinestald i 1979, svinestaldene er opført 1927, 1968 og 1979, lade 1927, maskinhus
1975 og gylletank 1979. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 500 stk. årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, byg, frøgræs, raps og hvede. Der findes 1
traktor, 1 mejetærsker, plansilo, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr.
LYSKÆRVEJ 1, "STORE LYSGÅRD", FOUSING, 7600 STRU
ER, tlf. 97865164.
FINN DAHL HANSEN, gårdejer,
født den 16.-4.-1962, søn af Ma
rie og Ejnar Hansen, gift den 13.7.-1984 med Birtha Thøgersen,
plejehjemsassistent, født den 12.8.-1961, datter af Ester og Børge
Thøgersen. Parret har børnene:
Henrik, født den 10.-10.-1986 og
Else, født den 17.-3.-1989.
F.D.H. har været på Hammerum
Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-7.-1988 fra sin far, nuværende ejer er 4.
generation på gården, oldefaderen købte den i 1890.
Ejendomsskyld 1.750.000. Areal 40 ha., heraf 2,5 ha. skov. Der er forpagtet 4 ha.
græs.
Stuehuset er opført 1975, kostald 1964, svinestalden er ændret til kvier i 1989, lader
opført 1943 og 1982 og gylletank 1989. Gården drives med en kvægproduktion på 60
årskøer, 70 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder
er byg og hvede. Der findes 3 traktorer, 1 tårnsilo, varm og kold lufts tørreri.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet og desuden hjælper faderen og 1
skoledreng til.

MAKHOLMVEJ 33, "BÆK", RESEN, 7600 STRUER, tlf. 97-861027.
POUL KJÆR NIELSEN, gårdejer, født den 11.-3.-1946, søn af Marie og Emil Kjær
Nielsen, gift den 9.-8.-1980 med Nora Fleurhaaij, sygeplejerske, født den 18.-3.-1957,
datter af Jetta og Hendrik Fleurhaaij. Parret har børnene: Jesper, født den
27.-2.-1982, Johan, født den 5.-7.-1983, Emil, født den 8.-3.-1986 og Jette, født den
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29.-9.-1988.
P.K.N. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han købte første halvdel af gården
den 1.-7.-1972 og anden halvdel den 1.-1.-1983 fra sin far, som købte den i 1936.
Ejendomsskyld 1.550.000. Areal 38,5 ha., heraf tilkøbt 3 ha., der er 3 ha. eng.
Stuehuset er opført 1871 og senere restaureret, kostalden fra 1908 er ændret og
senere udvidet, ungdyrstald opført 1979, svinestalden fra 1926 er ændret i 1975, lade
opført 1926, maskinhus 1979 og foderhus 1989. Gården drives med en kvægproduktion
på 36 årskøer, 50 ungdyr og 14 slagtekalve af racen RDM, desuden produceres ca. 400
slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og hvede. Der findes 3
traktorer, gastæt silo og fastbrændselsfyr.
MAKHOLMVEJ 36, "HØJGÅRD", RESEN, /u00 ^RUER, tlf. 97-861001.
TAGE LINDBJERG, gårdejer, født den 5.-10.-1923, søn af Maren og Niels Lindbjerg,
gift den 21.-10.-1955 med Kirsten Bukbjerg, sygehjælper, født den 22.-8.-1932, datter
af Mitte og Knud Kristensen. Parret har børnene: Helen, født den 7.-9.-1956, Hanne,
født den 12.-9.-1957, Knud, født den 19.-3.-1960 og Elsebeth, født den 18.-1.-1965.
T.L. overtog gården den 11.-12.-1965 fra Anker Bech.
Areal 23 ha., der er frasolgt 3 ha. 3 ha. bakker er i forpagtning.
Stuehuset er opført 1913 og senere restaureret, gammel kostald er opført 1912 og en
ny i 1972, svinestald og lade 1912, maskinhus 1974. Gården drives med en kvæg
produktion på 20 årskøer, 30 ungdyr og 10 slagtekalve af blandet race. Plantepro
duktionens salgsafgrøde er byg. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo og
varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
MAKHOLMVEJ 45, "SØNDER MAKHOLM", RESEN, 7600 STRUER, tlf. 97-861015.
ILSE MAKHOLM, gårdejer, født den 27.-7.-1934, datter af Kristine og Otto Hansen,
gift den 2.-12.-1953 med Eivind Makholm, gårdejer, født den 17.-11.-1922, søn af
Kristine og Jeppe Makholm. Parret har børnene: Niels Anker, født den 3.-5.-1954 og
Poul Otto, født den 16.-2.-1959.
E.M. døde den 25.-7.-1965. Han overtog gården i 1948 fra sin far, nuværende ejer er
3. generation.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 32 ha.
Stuehuset er opført 1869 og senere restaureret, kostald og lade er opført 1958,
svinestalden og maskinhusets alder er ukendt. Gården drives med en kvægproduktion
på 24 årskøer, 34 ungdyr og 12 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgs
afgrøder er ærter, byg, havre og raps. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1
markvandingsanlæg, tårnsilo og varm og kold lufts tørreri. På gården er 1 bestyrer og
der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.
MAKHOLMVEJ 47, "MELLEM MAKHOLM", RESEN, 7600 STRUER, tlf. 97-861006.
EMIL JACOBSEN, gårdejer, født den 11.-4.-1923, søn af Mette og Laurids Jacobsen,
gift den 14.-6.-1950 med Margrethe Jensen, husmor, født den 27.-7.-1922, datter af
Nelly og Marinus Jensen. Parret har børnene: Henning, Henny og Ulla.
Gården drives som I/S sammen med sønnen Henning.
E.J. har været på Lægård Landbrugsskole og H.J. har været på Hammerum Land
brugsskole.
E.J. overtog gården den 2.-5.-1950 fra Bernhard Sørensen.
Ejendomsskyld 2.900.000. Areal 54 ha., heraf tilkøbt 28 ha.
Stuehuset er restaureret i 1972, kostalden er udvidet i 1956, løsdriftstald opført 1974,
svinestald 1916, lade 1967, foderhus 1975 og maskinhus 1985. Gården drives med en
kvægproduktion på 65 årskøer, 80 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM, desuden er
der en svineproduktion på 9 årssøer, der produceres ca. 160 slagtesvin årligt. Plante
produktionens salgsafgrøde er byg. Der findes 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvan
dingsanlæg, 1 finsnitter, 1 skårlægger, 1 plansilo, tårnsilo og varm og kold lufts
tørreri. På gården er 1 fast medhjælper.
MAKHOLMVEJ 49, "NØRRE MAKHOLM", RESEN, 7600 STRUER, tlf. 97-861500.
HENNING SØRENSEN, gårdejer, født den 11.-1.-1946, søn af Eva og Bernhard
Sørensen, gift den 22.-11.-1968 med Elna Christensen, medhjælpende hustru, født den
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Johannes Christensen. Parret har
børnene: Hanne, født den 2.-7.1970, Birte, født den 13.-1.-1972,
Keld, født den 10.-4.-1974, Lene,
født den 13.-2.-1977, Jonna, født
den 1.-4.-1980 og Søren, født den
5.-6.-1982.
Henning Sørensen har været på
Haslev Landbrugsskole. Han over
tog første halvdel af gården den
1.-7.-1971 og resten den l.-l.Ejendomsskyld 2.450.000. Areal 100 ha., heraf tilkøbt 45 ha., der er 4 ha. eng.
Stuehuset er opført 1973, kostalden fra 1951 er tilbygget i 1975 og udvidet i 1986,
svinestald opført 1953, lade 1952, maskinhuse 1966 og 1980 samt gylletank 1987.
Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 50 årskøer, 55 ungdyr
og 25 slagtekalve af racen RDM. Svineproduktionen er på 25 årssøer, der produceres
ca. 500 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede og raps. Der
findes 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, 1 finsnitter, gastæt silo og
staldvarmen bruges til opvarmning af stuehuset. På gården er 1 fast medhjælper.
MELDGÅRDSVEJ 3, "MELDGÅRD", FOUSING, 7600 STRU
ER, tlf. 97-865032.
POUL DAHL, gårdejer, født den
11.-7.-1936, søn af Anne Katrine
og Zakarias Dahl, gift den 27.5.-1961 med Elisabeth Møller
Jensen, medhjælpende hustru,
født den 19.-8.-1932, datter af
Karen og Arne Jensen. Parret
har børnene: Kristian, født den
20.-2.-1962 og Anne-Marie, født
den 1.-12.1963.
P.D. har været på Tommerum Højskole med landbrugsfag. Han overtog gården den
1.-11.-1962 fra sin far, nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 35 ha. Der er lejet 15 ha.
Stuehuset er opført 1885 og senere restaureret, kostalden fra 1966 er ændret til
svinestald i 1985, svinestald opført 1953, lader 1973 og 1979. Gården drives med en
slagtesvineproduktion på 800 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg,
hvede, ærter, raps og rajgræs. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo,
tårnsilo, varm og kold lufts tørreri samt træfyr.

MELDGÅRDSVEJ 5, "SKADBORG",
FOUSING, 7600 STRUER, tlf. 97865003.
LAURA SKADBORG, født den
14.-1.-1918, datter af Mathilde
og Carl Pedersen, gift den 18.5.-1943 med Kristian Skadborg,
gårdejer, født den 6.-5.-1908, søn
af Marie og Søren Skadborg. Par
ret har børnene: Mathilde, født
den 28.-1.1944, Marie, født den
24.-3.-1945, Marianne, født den
4.-2.-1948, Karen, født den 16.3.-1953 og Elisabeth, født den / .-12.-1958.
K.S. døde den 8.-3.-1973. Han overtog gården i juni 1941 fra sin far, nuværende ejer
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Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 38,5 ha. Jorden er lejet ud.
Stuehuset er opført 1882 og restaureret 1975, kostald og svinestald er opført 1898,
gammel hestestald 1915 og lade 1960.

MELDGÅRDSVEJ 13, "NYGÅRD",
ASP, 7600 STRUER, tlf. 97487420.
HENRY NØRBY, gårdejer, født
den 30.-7.-1915, søn af Kirstine
og Dusinius Nørby, gift den 15.9.-1944 med Martha Simonsen,
husmor, født den 30.-6.-1918, dat
ter af Marianne og Niels Simon
sen. Parret har børnene: Vagn,
født den 17.-5.-1945, Lisbeth,
født den 19.-7.-1947, Bodil, født
den 15.-8.-1949, Minna, født den
8.10.-1951, Gunnar, født den 18.-11.-1952, Niels, født den 31.-1.-1956 og Ellen, født den
18.-9.-1958.
H.N. har været på Tommerup Højskole med landbrugsfag, han har været viceborgme
ster i Struer Kommune og været i Menighedsrådet. Han overtog gården den 1.-3.-1970
fra Jens Jørgen Ørts. Gården har været i familiens eje fra 1913.
Ejendomsskyld 800.000. Areal 19 ha. Jorden er udlejet til en søn.
Stuehuset er opført 1901 og restaureret i 1975, kostald, svinestald og lade opført
1952, maskinhuse 1953 og 1977. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 150
slagtesvin årligt Der findes 1 traktor.
MELDGÅRDSVEJ 22, "NAURSGÅRD", FOUSING, 7600 STRU
ER, tlf. 97-865237.
CHRISTEN BJRRUM, gårdejer,
født den 1.-9.-1953, søn af Ka
trine og Laurits Bjerrum, gift
den 16.-7.-1982 med Nanna Mar
grethe Trillingsgaard, hjemmesy
geplejerske, født den 25.-3.-1958,
datter af Marie og Alfred Tril
lingsgaard. Parret har børnene:
Gitte, født den 24.-5.-1984 og
Nikolaj, født den 22.-3.-1987.
C.B. har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-3.-1978 fra
Anders Kattenshøj Pedersen.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 22 ha., heraf 2,2 ha. mose.
Stuehuset er opført 1908 og restaureret 1972, kostald og lade er opført 1964, svi
nestald 1966, ungdyrstald og gylletank 1978. Gården drives som alsidigt landbrug med
en kvægproduktion på 33 årskøer, 40 ungdyr og 16 slagtekalve af racen SDM. Svine
produktionen er på 18 årssøer, der sælges ca. 40 smågrise og 320 slagtesvin årligt.
Der findes 2 traktorer, maskinstation bruges til en del af markarbejdet og der er 1
skoledreng som hjælp.
MELDGÅRDSVEJ 24, "KJELDGÅRD", FOUSING, 7600 STRUER, tlf. 97-865136.
NIELS THØGERSEN JENSEN, gårdejer, født den 16.-2.-1939, søn af Agnes og Peder
Jensen, gift den 13.-6.-1964 med Irma Gråkjær Nielsen, medhjælpende hustru, født den
2.-12.-1942, søn af Ninna og Harald Gråkjær Nielsen. Parret har børnene: Hanne, født
den 3.-8.-1965, Else, født den 17.-11.-1967 og Peder, født den 14.-3.-1972.
N.T.J. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården den 15.-5.-1964 fra
sin far, som købte den i 1936.
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"Kjeldgård"s ejendomsskyld er
1.550.000. Areal 24,4 ha., der er
lejet 9 ha.
Stuehuset er opført 1942 og re
staureret 1974 og senere, svinestald opført 1956, kostald og gyl
letank 1969, maskinhus og foder
hus 1974 og 6 minkhaller 1986-1988.
Gården drives med en kvægpro
duktion på 35 årskøer, 40 ungdyr
og 18 slagtekalve, alle af racen
SDM. Svineproduktionen er på 25
årssøer, der sælges ca. 450 smågrise årligt. Der er i tidens løb solgt en del kvier til udlandet. Planteproduktionens
salgsafgrøde er byg. Der findes 2 traktorer, tårnsilo og varm og kold lufts tørreri.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet, desuden er der 1 skoledreng til hjælp.

MELDGÅRDSVEJ 30, "LILLE
STADSBJERG", ASP, 7600 STRU
ER, tlf. 97-487142.
ANDREAS TANG NIELSEN, gård
ejer, født den 28.-11.-1926, søn
af Karen og Johannes Nielsen,
gift den 9.-11.-1952 med Gunda
Bæk Jensen, medhjælpende hustru,
født den 23.-4.-1928, datter af
Anna og Peder Bæk Jensen. Par
ret har børnene: Anna Karin,
født den 3.-7.-1954, Peder, født
den 28.-6.-1957 og Johannes, født den 29-.-3.-1964.
G.B.J. er omsorgsassistent.
A.T.N. har været på Tommerup Højskole med landbrugsfag. Han overtog gården den
8.-4.-1954 fra Henry Nørby og Kristian Nygaard.
Ejendomsskyld 760.000. Areal 21,1 ha.
Stuehuset er opført 1890 og restaureret 1970 og senere, kostald og svinestald er
opført 1960, lade 1976, foderhus 1978 og køresilo 1989. Gården drives med en kvæg
produktion på 21 årskøer, 25 ungdyr og 10 slagtekalve af racen SDM, desuden pro
duceres ca. 300 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der findes
2 traktorer, maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
MOSEVEJ 4, "SØNDER HJERMGÅRD", 7560 HJERM, tlf. 97464106.
ARNE NIELSEN, gårdejer, født
den 30.-3.-1925, søn af Maren og
Laurids Nielsen, gift den 19.-5.1954 med Gudrun Grue Sørensen,
husmor, født den 19.-5.-1932, dat
ter af Magdalene og Svend Grue
Sørensen. Parret har børnene:
Svend Erik, født den 20.-7.-1955,
Jens, født den 24.-9.-1956 og
Eva, født den 14.-6.-1964.
A.N. har været på Borris Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-6.-1958 fra sin
svigerfar, som købte den den 1.-9.-1934.
Ejendomsskyld 2.300.000. Areal 41 ha., heraf tilkøbt 5 ha.
Stuehuset er opført 1909 og restaureret 1980, kostalden fra 1909 er senest ændret til
søer i 1975, svinestald og lade opført 1951 og maskinhus 1986. Gården drives
udelukkende med planteproduktion bestående af raps, ærter, byg og hvede. Der findes
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tion bruges til en del af markarbejdet.,

NØRSKOVVEJ 15, "LILLE NØRSKOV", VENØ, 7600 STRUER, tlf. 97-868001.
HERLUF THOUSTRUP, gårdejer, født den 24.-10.-1918, søn af Johanne og Kristian
Thoustrup, gift den 21.-11.-1949 med Hanna Godskesen, sygeplejerske, født den 30.-5.1925, datter af Sofie og Anders Godskesen. Parret har børnene: Anders, født den
27.-2.-1950, Asbjørn, født den 17.-3.-1954 og Inger Margrethe, født den 17.-7.-1955.
H.T. har været på Korinth Landbrugsskole. Han overtog gården i 1946 fra Ove Bendix.
Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 73 ha., heraf tilkøbt 4 ha., der er 18 ha. strand,
læhegn, eng og småbeplantning.
Stuehuset er opført 1967, kostald og lade 1960, svinestald og maskinhus 1950 og
kartoffelkælder 1954. Gårdens besætning er på 4 heste. Planteproduktionens salgsaf
grøder er kartofler, ærter, byg og hvede. Der findes 4 traktorer, 1 mejetærsker, I
markvandingsanlæg, 1 kartoffeloptager, 1 kartoffellægger og 1 sorteringsmaskine,
tårnsilo, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr. På gården er 1 fast medhjælper.

ODDESUNDVEJ 4, "NØRRE LILLE HUMLUM", RESEN, 7600 STRUER, tlf. 97-861067.
JØSS LAURSEN, gårdejer, født den 14.-10.-1927, søn af Marie og Kristian Laursen,
gift den 27.-10.-1951 med Inga Pedersen, medhjælpende hustru, født den 25.-5.-1926,
datter af Dorthea og Peder Pedersen. Parret har børnene: Kristian, født den 28.-9.1952, Bjarne, født den 14.-5.-1955 og Henning, født den 21.-4.-1960.
J.L. overtog gården den 1.-1.-1952 fra sine svigerforældre, nuværende ejer er 4. ge
neration.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 27,4 ha., der er frasolgt 3 ha.
Stuehuset er opført 1972, kostalden fra 1960 er ændret til svinestald i 1975, svinestald
opført 1960, lade 1915 og maskinhus 1970. Gården drives med en slagtesvineproduktion
på 700 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, raps og hvede. Der findes
2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr. Maskin
station bruges til en del af markarbejdet.

ODDESUNDVEJ 11, "SDR. PAL
LISGÅRD", HUMLUM, 7600 STRU
ER, tlf. 97-861020.
GEORG H. STOKKENDAL, gård
ejer, født den 24.-3.-1925, søn af
Martha og Jens Hedegaard Stok
kendal, gift den 14.-5.-1954 med
Anna Krarup Kristensen, medhjæl
pende hustru, født den 27.-3.-1931,
datter af Elisabeth og Laurids
Kristensen. Parret har børnene:
Jens, født den 25.-9.-1958 og
Ove, født den 27.-5.-1963.
G.H.S. overtog gården den 1.-10.-1962 fra Jens Pedersen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 31,5 ha., heraf tilkøbt 2 ha. mose. Der er lejet 3,5 ha.
Stuehuset er opført 1907 og senere restaureret, kostald opført 1958, ungdyrstald 1973,
maskinhus 1971 og foderhus 1983, desuden er der en svinestald. Gården drives med en
kvægproduktion på 22 årskøer, 30 ungdyr og 12 slagtekalve af racen SDM og der pro
duceres ca. 400 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 2
traktorer og gastæt silo. Der er 1 søn som deltids medhjælper.
ODDESUNDVEJ 12, "RYTTERSGÅRD", HUMLUM, 7600 STRUER.
JENS OLSEN RIIS og KNUD KRISTIAN RIIS, gårdejere.
K.K. er født den 12.-8.-1936, gift den 17.-11.-1965 med Gerda Mortensen, special
arbejder, født den 4.-1.-1942, datter af Karen og Magnus Mortensen.
G.M. er uddannet maskinsmed.
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Jens O. Riis omtales under Timlingvej 6, Asp.
Nuværende ejere overtog gården
den 1.-1.-1978 fra deres morbror
Ejnar Olesen.
Ejendomsskyld 710.000. Areal 15
ha.
Stuehuset er opført 1896 og se
nere restaureret. Gården drives
af J.O.R., som bor på Timlingvej
6, Asp.
ODDESUNDVEJ 17, "VAGNGÄRD", HUMLUM, 7600 STRUER, tlf. 97-861224.
KRISTIAN SIMONSEN, landmand, født den 24.-6.-1936, søn af Magda og Peder Simon
sen, gift den 20.-7.-1963 med Karen Britha Lorentsen, køkkenassistent, født den
5.-3.-1943, datter af Misse og Frederik Lorentsen. Parret har børnene: Jens Jørgen,
født den 3.-10.-1966 og Niels Henrik, født den 20.-5.-1971.
K.B.L. er pedel, havemand og madudbringer samt køkkenassistent på Rosengården.
K.S. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 7.-5.-1963 fra
Peder Madsen.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 26 ha., heraf tiikøbt 3,5 ha.
Stuehuset er opført 1905 og restaureret senere, kostald, svinestald og lade opført 1927
og maskinhus 1981. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 300 stk. årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, byg, rug og hvede. Der er 1 traktor, tårn
silo og varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

PALLISGÄRDVEJ 3, "BJERG",
HUMLUM, 7600 STRUER, tlf.
97-861165.
BENT NIELSEN, gårdejer, født
den 19.-8.-1934, søn af Anna og
Marius Nielsen, gift den 13.-5.1961 med Birgit Jeppesen, med
hjælpende hustru, født den 10.6.-1940, datter af Gudrun og
Kresten Jeppesen. Parret har
børnene: Ole, født den 28.-5.-1962,
Kirsten, født den 21.-7.-1964 og
Lillian, født den 22.-8.-1966.
B.N. har været på Haslev Landbrugsskole, han er formand for Menighedsrådet. Han
overtog gården den 1.-5.-1960 fra sin far, som købte den i 1942.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 33 ha., heraf tilkøbt 7 ha., der er 3 ha. eng og skov.
Stuehuset er opført 1972, kostalden er ændret til svinestald i 1987, svinestalde opført
1956 og 1964, lade 1956, maskinhus 1979, udendørs køresilo 1969 og gylletank 1988,
desuden er der bygget minkhal i 1988/89. Gården drives med en slagtesvineproduktion
på 950 stk. årligt. Minkproduktionen er på 500 tæver, som drives sammen med en søn.
Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede, raps og ærter. Der er 2 traktorer,
plansilo, kold lufts tørreri samt halmfyr. Maskinstation bruges til en del af mark
arbejdet.
PALLISGÄRDVEJ 8, "NØRRE PALLISGÄRD", HUMLUM, 7600 STRUER, tlf. 97861117.
JØRGEN NØRBY DAHL, gårdejer, født den 7.-5.-1935, søn af Kirstine og Peder
Nørby Dahl, født den 24.-11.-1962 med Jytte Blæsbjerg, medhjælpende hustru, født
den 25.-10.-1939, datter af Magdalene og Kristian Blæsbjerg. Parret har børnene:
Anette, født den 30.-8.-1966, og tvillingerne Peder og Vibeke, født den 22.-12.-1969.
J.N.D. har været på Haslev Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-5.-1972 fra sin
far, nuværende ejer er 3. generation på gården.
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"Nørre Pallisgård"s ejendomsskyld
er 1.200.000. Areal 27,5 ha.
Stuehuset er opført 1.912 og sene
re restaureret, kostald opført
1952, ungdyrstald 1975, svinestalden fra 1910 er ændret til søer i
1986, lade opført 1920, maskin
hus 1960 og foderhus 1974. Går
den drives med en svineprodukti
on på 65 årssøer, der sælges ca.
1.400 smågrise årligt, desuden er
der 5 ammekøer og 5 slagtekalve
af racen DRK. Planteproduktionenssalgsafgrøder er byg, hvede og raps. Der er 2 traktorer, plansilo, varm og kold
lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
PALLISGÅRDVEJ 9, "TING",
HUMLUM, 7600 STRUER, tlf.
97- 861618.
JUUL NIELSEN, landmand, født
den 1.-12.-1922, søn af Karen
Marie og Jens Kr. Nielsen, gift
den II.-12.-1945 med Laura
Meldgaard Poulsen, husmor, født
den 16.-8.-1917, datter af Jensine og Kristian Poulsen. Parret
har børnene: Irma, født den
19.-10.-1946, Benny, født den
8.-2.-1949, Anni, født den 16.12.-1950 og Britta, født den 24.-2.-1958.
J.N. overtog gården den 12.-11.-1948 fra Hans Gottrup.
Ejendomsskyld 380.000. Areal 5,2 ha.
Stuehuset er opført 1896 og restaureret 1970, kostald og lade er af ældre dato, laden
er tilbygget i 1966. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af
byg. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri samt
halmfyr.
PILGÅRDVEJ 1, "BUSKBOEL", FOUSING, 7600 STRUER, tlf. 97-865040.
KIM NYBO, elektriker og landmand, født den 26.-11.-1959, søn af Ella og Mathias
Nybo, gift den 24.-7.-1982 med Lisbeth Møller Nielsen, kontorassistent, født den
11.-5.-1961, datter af Rigmor og Børge Møller Nielsen. Parret har børnene: Kenneth,
født den 1.-7.-1985 og Brian, født den 19.-5.-1989.
K.N. overtog gården den 1.-5.-1986 fra Kristian Grysbæk.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 7,5, heraf 2 ha. skov og eng.
Stuehuset er opført 1920 og senere restaureret, avlsbygningerne består af kyllingehus,
lade og maskinhus. Der er en slagtekyllingeproduktion på ca. 100.000 stk. årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede og raps. På gården er der 1 fast
brændselsfyr. Maskinstation bruges til sprøjtning og høst.

PILGÅRDVEJ 4, "RÅBJERG", FOUSING, 7600 STRUER, tlf. 97-865160.
JOHANNES KRISTENSEN, gårdejer, født den 8.-8.-1926, søn af Ane og Anders Kri
stensen.
J.K. overtog gården i 1975 fra sin mor, nuværende ejer er 3. generation på gården,
som kom i slægtens eje i 1874.
Ejendomsskyld 620.000. Areal 28,6 ha., heraf 10 ha. eng og skov.
Stuehuset er opført 1888 og senere restaureret, kostald opført 1927, lade 1937 og
svinestald 1960. Gården drives med en svineproduktion på 12 årssøer, der produceres
ca. 200 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, byg, hvede og rug.
Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr.
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PILGÅRDVEJ 10, "NØRRE FOUSINGGÅRD", FOUSING, 7600
STRUER, tlf. 97-865186.
OLUF BECH JAKOBSEN, gård
ejer, født den 16.-6.-1931, søn af
Ingrid og Jeppe Jakobsen, gift
den 3.-1.-1959 med Ruth Skaarup, husmor, født den 3.-1.-1934,
datter af Ester og Mølle Skaarup. Parret har børnene: Lotte,
født den 5.6.-1961, tvillingerne
Jette og Jytte, født den 22.-3.-1964
og Jane, født den 26.-12.-1966.
O.B.J. har været på Lægård Landbrugsskole, han har været i USA og er vurderingsmand for Struer Kommune. Han overtog gården den 26.-11.-1958 fra Jakob Jensen.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 27 ha., heraf 4 ha. skov og bakker. Desuden er der
forpagtet 17 ha.
Stuehuset er opført 1931 og restaureret 1969, svinestald og lade opført 1931, kostald
1962 og maskinhus 1975. Gården drives med en minkbesætning på 130 tæver. Plante
produktionens salgsafgrøder er maltbyg, raps, ærter og hvede. Der er 3 traktorer, 1
mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr.
PRÆSTEGÅRDS PLANTAGE 3, "STADSBJERGHUS", FOUSING, 7600 STRUER.
GRETHE PEDERSEN, køkkenleder, født den 25.-10.-1930, datter af Kristine (Tine) og
Niels S. Larsen, gift den 22.-7.-1951 med Ejgil Pedersen, landmand, født den
1.-6.-1925, søn af Matine og Andreas Pedersen. Parret har børnene: Niels, født den
29.-8.-1952 og Lise-Lotte, født den 9.-3.-1960.
E.P. døde den 11.-4.-1971. Han overtog gården i 1954 fra sin far, nuværende ejer er 3.
generation på gården, som kom i slægtens eje omkring 1900.
Ejendomsskyld 280.000. Areal 6 ha. Jorden er udlejet.
Stuehuset er restaureret i 1974, kostald opført 1960 og lade 1959.

PRÆSTEGÅRDS PLANTAGE 4, "FRIFELT", FOUSING, 7600 STRUER, tlf. 97-865075.
KAJ SLYK, landmand, født den 9.-4.-1931, søn af Katrine og Johannes Slyk, gift den
24.-9.-1960 med Britta Hauskov Knudsen, husmor, datter af Grethe og Jens Hauskov
Knudsen. Parret har børnene: Grethe og Kent.
K.S. er skovarbejder og chauffør. Han overtog gården den 1.-8.-1950 fra Aksel Fyring.
Ejendomsskyld 270.000. Areal 3,3 ha.
Stuehuset er opført 1906 og senere restaureret, kostald og lade er af ældre lade og
maskinhuset fra 1960. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af
byg, hvede og ærter. Der er 1 traktor, maskinstation bruges til markarbejdet.
PRÆSTEVEJ 1, "SØNDERLUND", RESEN, 7600 STRUER, tlf. 97-861087.
PEDER PEDERSEN, gårdejer, født den 31.-1.-1934, søn af Stinne og Anders Pedersen,
gift den 14.-5.-1960 med Maren Henriksen, medhjælpende hustru, født den 6.-2.-1935,
datter af Marie og Kristian Henriksen. Parret har børnene: Hanne, født den
19.-2.-1963 og Karin, født den 18.-11.-1966.
P.P. driver maskinstation fra gården, han har været på Lægård Landbrugsskole og er i
bestyrelsen for Landboforeningen. Han overtog gården den 1.-4.-1960 fra Cecilie og
Sigurd Ringgård.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 22 ha., heraf tilkøbt 5,5 ha., der er 1,5 ha. bakker.
Der er lejet 8 ha.
Stuehuset er opført 1971, kostalden fra 1963 er ændret til svinestald i 1979, svinestald
opført 1977, lade og maskinhus 1973. Gården drives med en svineproduktion på 22
årssøer, der produceres ca. 400 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er
byg, hvede, ærter og raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og 1 gastæt silo.

PRÆSTEVEJ 12, "EGDAL", RESEN, 7600 STRUER, tlf. 97-861537.
HANS MORTENSEN, gårdejer, født den 30.-12.-1944, søn af Thea og Jens Mortensen,
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og Jens Nielsen. Parret har børnene: Henrik, født den 3.-11.-1973, Malene, født den
31.-3.-1976, Anders, født den 17.-10.-1979 og Mikael, født den 17.-11.-1987.
H.M. er elektriker. Han overtog gården den 1.-7.-1971 fra Ole Villadsen.
Areal 11,3 ha. Der er lejet 8 ha.
Stuehuset er restaureret i 1974, slagtesvinestald er opført 1975, sostald og goldsostald
1979, lade og maskinhus 1985. Gården drives med en svineproduktion på 16 årssøer,
der produceres ca. 80 slagtesvin årligt, desuden er der 7 ammekøer, 3 ungdyr og 4
slagtekalve. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, raps, ærter og hvede. Der er 2
traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr.
PRÆSTEVEJ 14, "STORE HEDEGÅRDHUS", RESEN, 7600 STRUER, tlf. 97-861082.
BØRGE MADSEN, landmand, født den 2.-10.-1921, søn af Kristine og Alfred Madsen,
gift den 15.-5.-1954 med Kirsten Marie Larsen, husmor, født den 26.-3.-1930, datter
af Marie og Adolf Larsen. Parret har børnene: Sonja, født den 5.-6.-1957 og Else
Marie, født den 21.-5.-1967.
B.M. overtog gården den 1.-4.-1954 fra Poul Poulsen.
Ejendomsskyld 430.000. Areal 9 ha., heraf tilkøbt 3 ha. Jorden er lejet ud.
Stuehuset er opført 1939 og restaureret flere gange, senest i 1988, kostalden er gen
opført efter en brand i 1939, laden fra 1927 er ændret til kostald i 1967, garage
opført 1966 og maskinhus 1965.

RAVNSBJERGVEJ 2, "DALGÅRD",
LINDE, 7500 HOLSTEBRO, tlf.
97-487454.
ERIK JENSEN, gårdejer, født
den 11.-7.-1941, søn af Selma og
Jens Kr. Jensen, gift den 30.-10.1965 med Anne-Lise Rusbjerg,
husmor, født den 14.-3.-1945,
datter af Anna og Søren Rusbjerg.
Parret har børnene: Birthe, født
den 26.-2.-1966, Jens Kresten,
født den 14.-9.-1967 og Dorthe,
født den 20.-10.-1975.
E.J. har været på Lægård Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for D.L.G. Han overtog
gården den 31.-7.-1977 fra sin far, som købte den i 1946.
Ejendomsskyld 980.000. Areal 22,1 ha., heraf 1 ha. skov og vej.
Stuehuset er opført 1961 og restaureret 1985, kostald opført 1978, svinestalden er
ændret til kvæg i 1986, lade opført 1952. Gården drives med en kvægproduktion på 48
årskøer, 50 ungdyr og 24 slagtekalve af racen Jersey. Planteproduktionens salgsafgrø
de er byg. Der er 2 traktorer og 1 markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til en del
af markarbejdet. Gården drives sammen med Lindekærvej 12.

REMMERSTRANDVEJ 206, "VESTER TAFTUM", HUMLUM, 7600 STRUER, tlf. 97861120.
JENS SKOVMOSE, gårdejer, født den 19.-3.-1940, søn af Anna og Niels Skovmose, gift
den 3.-8.-1968 med Inger Marie Østergård, kontorassistent og medhjælpende hustru,
født den 19.-4.-1947, datter af Marie og Ingvard Østergård. Parret har børnene:
Susanne, født den 11.-6.-1974 og Niels, født den 29.-11.-1978.
J.S. har været på Korinth Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-1.-1967 fra sine
forældre, som købte den i 1933.
Areal 53 ha., der er forpagtet 4 ha.
Stuehuset er opført 1916 og senere restaureret, løsdriftstalden fra 1970 er bygget
efter en brand, sostald og drægtighedsstald er opført 1972, klimastald, halmfyrrum og
maskinhus 1976, løbeafdeling 1977, slagtesvinestalden fra 1958 er ændret i 1979, laden
fra 1954 er senere moderniseret, gylletank opført 1984. Gården drives med en svine
produktion på 150 årssøer, der sælges ca. 1.000 smågrise og 2.000 slagtesvin årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, byg, hvede, raps og havre. Der er 2 trak

torer, 1 mejetærsker, 1 slamsuger, gastæt silo og halmfyr. På gården er 1 fast
medarbejder. Gården drives sammen med Remmerstrandvej 208.

REMMERSTRANDVEJ 209, "VIDEN", HUMLUM, 7600 STRUER, tlf. 97-861428.
CARSTEN BACH, landmand, født den 13.-11.-1962, søn af Inga og Johannes Bach, bor
sammen med Tina Klaus, husmor, født den 16.-1.-1962.
C.B. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-12.-1988 fra sin
far. Areal 12,1 ha., desuden er der forpagtet 22 ha.
Stuehuset er restaureret. Gården drives med en besætning på 13 ammekøer, 6 ungdyr
og 7 slagtekalve af blandet race, der er 1 Limousinetyr. Planteproduktionens salgsaf
grøde er vinterbyg, raps, vårbyg og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo,
varm og kold lufts tørreri samt halmfyr.
RESENBORGVEJ 1,
"BJERREGÅRD", RESEN, 7600 STRUER,
tlf. 97-861147.
KAJ BORG, gårdejer, født den
27.-5.-1939, søn af Johanne og
Anders Borg Christensen, gift
den 26.-11.-1964 med Inger Ri
sum Pedersen, medhjælpende hu
stru, født den 5.-10.-1942, datter
af Johanne og Jens P. Pedersen.
Parret har børnene: Henrik, født
den 24.-11.-1967, Lilbeth, født
den 3.-2.-1971 og Peter, født
den 1.-4.-1975. K.B. overtog gården den 15.-10.-1964 fra Katrine Jensen.
Ejendomsskyld 1.650.000. Areal 44 ha., heraf tilkøbt 10 ha., der er 1 ha. skov og 8 ha.
eng. Desuden er der forpagtet 35 ha.
Stuehuset er opført 1906 og senere restaureret, kostald opført 1966, svinestald og lade
1970, svinestald 1975 og foderhus 1989. Gården drives med en kvægproduktion på 28
årskøer, 35 ungdyr og 14 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 8 ammekøer, 4
ungdyr og 8 slagtekalve af racen Hereford. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps,
ærter, byg og hvede. Der findes 2 traktorer, gastæt silo, plansilo og varm og kold
lufts tørreri. På gården er 1 fast medarbejder.

ROENBORGVEJ 1, "ROENBORG",
VEJRUM, 7600 STRUER, tlf.
97-850057.
HOLGER BJERRE, gårdejer,
født den 1.-7.-1946, søn af Aksel
Bjerre, bor sammen med Else
Bjerre, lærer. Parret har børne
ne: Kirsten, Marianne, Lisbeth
og Troels.
H.B. er bestyrelsesmedlem i Strueregnens Landboforening, er i re
præsentantskabet for Vestjyske
Slagterier og medlem af teknisk
udvalg for Ringkøbing Amt nedsat af Landboforeningen. Han overtog gården den 1.4.-1977 fra sin far.
Ejendomsskyld 2.300.000. Areal 56 ha., heraf 3 ha. eng. Desuden er der forpagtet 24
ha.
Stuehuset er opført 1953 og 1961, svinestald 1956, lade 1944 og restaureret 1983,
maskinhuse 1940 og 1982. Gården drives med en slagtesvineproduktion, der er plads til
330 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er græsfrø, raps og korn. Der findes
3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, varm lufts tørreri samt halmfyr. På gården er 1
halvtids medhjælper. Gården drives sammen med "Quistgård" i Vejrum.
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ROENBORGVEJ 2, "KVISTRUP
MØLLE", GIMSING, 7600 STRU
ER, tlf. 97-851048.
HANS JAKOBSEN, gårdejer, født
den 27.-3.-1918, søn af Petrea og
Kristian Jakobsen, gift den 12.10.-1950 med Karen Hvidberg,
husmor, født den 14.-3.-1915, dat
ter af Kirstine og Kristen Hvid
berg. Parret har børnene: Børge
og Lene.
H.J. har været på Gråsten Land
brugsskole, han er i bestyrelsen
for Hundsballe Frøfirma. Han overtog gården den 1.-11.-1945 fra sin svigerfar, som
købte den i 1920.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 26 ha., heraf 6 ha. skov og eng.
Stuehuset er opført 1966 og senere restaureret, kostald opført 1919 og ændret til
svinestald i 1964, svinestald opført 1964, gammel svinestald moderniseret i 1964, lade
opført 1919 og maskinhus 1965. Gården drives udelukkende med planteproduktion be
stående af hvede, byg, italiensk rajgræs, raps og ærter. Der er 3 traktorer, 1
mejetærsker, plansilo, tårnsilo og varm og kold lufts tørreri.

RUBJERGHØJ 1, "LAULUND", VEJRUM, 7600 STRUER, tlf. 97-851963.
IMANUEL CARLSEN, landmand, søn af Petrea og Kristian Carlsen, gift med Ane
Thomsen, husmor, datter af Sofie og Marie Thomsen. Parret har børnene: Alice, Inga,
Benny og Hanne.
I.C. er forhenværende truckfører. Han overtog gården den 1.-6.-1967 fra Marius
Jensen. Ejendomsskyld 490.000. Areal 4 ha.
Stuehuset er opført 1942 og senere restaureret, kostalden er restaureret 1951, garage
opført 1978, maskinhus 1979 og ladens alder er ukendt. Gården drives udelukkende
med planteproduktion bestående af byg, ærter, raps og hvede. Der er 1 traktor, ma
skinstation bruges til markarbejdet.

RUBJERGHØJ 5, "BJERREGÅRD",
VEJRUM, 7600 STRUER, tlf. 97852250.
JENS ERIK SKOV NIELSEN,
landmand, født den 23.-5.-1957,
søn af Ester og Jesper Nielsen,
gift den 6.-6.-1981 med Dorte
Fomsgård Madsen, bankassistent,
født den 22.-7.-1961, datter af
Vita og Vagn Madsen. Parret har
sønnen Jesper, født den 26.-9.-1985.
J.E.S.N. er landbrugsmedhjælper.
Han overtog gården den 1.-10.-1986 fra Kirstine Emkjær Jensen.
Ejendomsskyld 570.000. Areal 11,5 ha.
Stuehuset er opført 1989, kostalden fra 1957 er ændret til slagtesvin i 1987, lade
opført 1926. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 400 stk. årligt. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er byg, hvede, raps og ærter. Der er 1 traktor, tårnsilo, varm
og kold lufts tørreri samt halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
RUBJERGHØJ 6, "GRØNNEVANG", GIMSING, 7600 STRUER, tlf. 97-853195.
KARL EJNAR ROLIGHED, gårdejer og assurandør, født den 22.-4.-1943, søn af Petra
og Johannes Rolighed.
K.E.R. overtog gården den 1.-11.-1986 fra Peter Andreas Poulsen.
Ejendomsskyld 680.000. Areal 10 ha.
Stuehuset er opført 1887 og restaureret 1980, udhus opført 1980. Gården drives ude-
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lukkende med planteproduktion bestående af byg, hvede, raps og ærter. Der er 1
traktor og 1 mejetærsker.
RUB3ERGH03 7, "GRØNENG", GIMSING, 7600 STRUER, tlf. 97-851569.
WAGNER BERTHELSEN, landmand og salgskonsulent, født den 10.-12.-1925, søn af
Agnes og 3ens Berthelsen, gift den 25.-4.-1953 med Lydia Andersen, husmor, født den
5.-10.-1926, datter af Anne Marie og Anders Andersen. Parret har datteren Solvej,
født den 2.-7.-1957.
W.B. overtog gården den 1.-11.-1951 fra sin far, nuværende ejer er 3. generation på
gården, som kom i slægtens eje i 1900.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 13,8 ha. Oorden er udlejet.
Stuehuset er opført 1973, kostald 1930 og lade 1970. På gården er der 1 traktor,
plansilo, tårnsilo og varm og kold lufts tørreri.
RUB3ERGH03 11, "ØSTERGÅRD", ØLBY, 7600 STRUER, tlf. 97-865029.
3ENS DAHL, gårdejer, født den 30.-6.-1934, søn af 3enny og Kristian Dahl.
3.D. har været på Nr. Nissum Højskole med landbrugsfag. Han købte første halvdel af
gården den 1.-5.-1970 og sidste halvdel den 1.-1.-1979 fra sine forældre, som købte
den i 1933.
Ejendomsskyld 960.000. Areal 20 ha.
Stuehuset er opført 1951 og restaureret omkring 1980, kostalden er ændret i 1970,
svinestald og lade er af ældre dato og maskinhuset er fra 1970. Gården drives
udelukkende med planteproduktion bestående af byg og raps. Der findes 1 traktor,
plansilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
RUB3ERGH03 12, "LUNDGÅRD",
GIMSING, 7600 STRUER, tlf. 97865014.
KRESTEN AKSTRUP, gårdejer,
født den 28.-6.-1936, søn af Kir
sten og Marinus Akstrup, gift
den 4.-4.-1960 med Anne Marie
Iversen, medhjælpende hustru,
født den 10.-5.-1936, datter af
Dagmar og Eske Iversen. Parret
har børnene: Elsebeth, født den
10.-4.-1962 og Tommy, født den 6.-10.-1966.
K.A. overtog gården den 15.-7.-1987 fra sin far, som købte den i 1952.
Ejendomsskyld 660.000. Areal 10,5 ha.
Stuehuset er opført 1930, udbygningerne, bestående af kostald, svinestald og lade, er
alle fra 1930. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 300 stk. årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og hvede. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet. Gården drives sammen med Rubjerghøj 13, hvor ejeren bor.

RUB3ERGH03 13, "VESTER
GÅRD", ØLBY, 7600 STRUER,
tlf. 97- 865014.
KRESTEN AKSTRUP, gårdejer,
omtales under Rubjerghøj 12.
K.A. overtog gården den 25.-2.1961 fra Kristian Knudsen.
Ejendomsskyld 810.000. Areal 10
ha., heraf tilkøbt 4 ha.
Stuehuset er opført 1870 og re
staureret 1965, kostald opført
1971, sostald 1967, lade 1964 og
tilbygget i 1974, maskinhus opført
1984. Gården drives med en kvægproduktion på 28 årskøer, alle kalvene sælges, af
racen 3ersey. Desuden er der en svineproduktion på 40 årssøer, der sælges ca. 600
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traktorer, maskinstation bruges til en del af markarbejdet. Gården drives sammen med
Rubjerghøj 12.

RUBJERGHØJ 14, "HØJVANG", ØLBY, 7600 STRUER, tlf. 97-865194.
ALBERT POULSEN, gårdejer, født den 1.-5.-1922, søn af Katrine og Valdemar Poul
sen, gift den 26.-2.-1947 med Erna Hougaard, husmor, født den 27.-7.-1920, datter af
Anna og Emil Grønkær.
A.P. overtog gården den 7.-1.-1947 fra Karl Villadsen.
Ejendomsskyld 470.000. Areal 5,6 ha.
Stuehuset er opført 1914 og restaureret 1973, kostalden er ændret til svinestald i
1964, lade opført 1914 og maskinhus 1966. Gården drives udelukkende med plantepro
duktion bestående af byg og ærter. Der er 1 traktor, 1 plansilo og varm og kold lufts
tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
RUBJERGHØJ 16, "SKRÆDDERGÅRD", ØLBY, 7600 STRUER, tlf. 97-865098.
SIMON BALLEBY MØLDAMBJERG, gårdejer, født den 6.-2.-1931, søn af Dagmar og
Ejner Balleby, gift den 9.-5.-1958 med Karen Elisabeth Pedersen, medhjælpende
hustru, født den 6.-9.-1931, datter af Ellen og Rikard Pedersen. Parret har børnene:
Jette og Lene, født den 7.-9.-1959 og Ninna, født den 15.-2.-1964.
S.B.M. har været på Haslev Landbrugsskole, han er medlem af Menighedsrådet. Han
overtog gården den 1.-9.-1960 fra sin kones farbror, Peter Skræddergård.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 21 ha., heraf tilkøbt 3 ha. Der er lejet 8 ha.
Stuehuset er opført 1902, restaureret og tilbygget 1973, kostald og lade opført 1970,
svinestald 1947, maskinhus 1976 og foderhus 1978. Gården drives med en kvægproduk
tion på 30 årskøer, 25 ungdyr og 15 slagtekalve af blandet race, der er en svine
produktion på 3 årssøer og der produceres ca. 60 slagtesvin årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøder byg og raps. Der er 4 traktorer og andel i mejetærsker. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.
RUBJERGHØJ 17, "NYGÅRD", ØLBY, 7600 STRUER, tlf. 97-865065.
BENT MØLLER HENRIKSEN, gårdejer, født den 16.-7.-1960, søn af Ester og Laurids
Henriksen.
B.M.H. overtog gården den 1.-7.-1984 fra sin far, nuværende ejer er 5. generation på
gården, som kom i familiens eje i 1857.
Ejendomsskyld 670.000. Areal 15,9 ha.
Stuehuset er opført 1902 og restaureret 1988, kostald, svinestald og lade er opført
1902, lade 1857 og maskinhus 1957. Gården drives udelukkende med planteproduktion
bestående af ærter, byg, raps, hvede og græsfrø. Der findes 2 traktorer, tårnsilo og
varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

RUBJERGHØJ 22, "KIRKEGÅRD", ØLBY, 7600 STRUER, tlf. 97-865012.
JENS DEGN, gårdejer, født i 1955, søn af Marie og Henrik Degn, gift i 1980 med Inga
Slot Nielsen, medhjælpende hustru, født i 1956, datter af Margit og Niels Kr. Nielsen.
Parret har børnene: Lise, født i 1981, Henrik, født i 1983 og Kristian, født i 1986.
J.D. har været på Hammerum Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for Landbofor
eningen. Han overtog gården i 1986 fra sin far. Gården har været i slægtens eje i
flere generationer.
Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 60 ha.
Stuehuset er opført 1961, kostalden fra 1929 er ændret til svinestald i 1975, svinestald
opført 1929 og lade 1956. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 2.500 stk.
årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, byg, hvede, italiensk rajgræs
og rapsgræs. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, varm og kold lufts tørreri
samt halmfyr.
RØDEBROVEJ 6, "NØRREGÅRD", LINDE, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-487092.
SIGFRED NØRGAARD LINDE, gårdejer, født den 21.-8.-1925, søn af Katrine og
Kresten Nørgaard, gift den 25.-3.-1953 med Irene Jakobsen, husmor, født den
18.-5.-1933, datter af Marie og Kr. Jakobsen. Parret har børnene: Rita, født den
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og Poul, født den 14.-1.-1973.
Sigfred N. Linde overtog gården
den 25.-3.-1953 fra sin far, som
købte den i 1908.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal
49 ha., heraf 3 ha. mose og eng.
Stuehuset er opført 1924 og sene
re restaureret, kostald opført
1960, svinestald og gylletank
1977, lade 1890 og maskinhus
1985. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 24 årskøer, 20
ungdyr og 15 slagtekalve af racen SDM. Svineproduktionen er på 25 årssøer, der pro
duceres ca. 450 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede og
raps. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, tårnsilo og kold og
varm lufts tørreri.
RØDEBROVEJ 8, "HØJAGER",
ASP, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97487162.
HERDIS ANDERSEN, gårdejer,
født den 17.-4.-1925, datter af
Ane Margrethe og Jakob Groth,
gift den 4.-5.-1948 med Gunnar
Krarup Andersen, født den 4.-11.1920, søn af Marie og Hjalmer
Andersen.
G.K.A. døde den 17.-3.-1964.
Han overtog gården i 1946 fra
Børge Lind.
Ejendomsskyld 390.000. Areal 12 ha. Jorden er lejet ud.
Stuehuset er opført 1939 og restaureret 1975, kostald opført 1939, desuden er der 1
lade.

RØDEBROVEJ 13, "LAULUND",
LINDE, 7500 HOLSTEBRO, tlf.
97-487365.
ERLING KJÆR, gårdejer, født
den 28.-7.-1948, søn af Magda og
Gunnar Kjær, gift den 24.-11.1979 med Tove Rasmussen, med
hjælpende hustru, født den 5.-11.1951, datter af Inga og Oskar
Rasmussen. Parret har børnene:
Michael, født den 13.-4.-1979,
Jesper, født den 5.-7.-1981, Lis
beth, født den 22.-5.-1983 og
Bjarne, født den 27.-10.-1986.
E.K. har været på Bygholm og Vejlby landbrugsskoler. Han overtog gården den 5.1.-1977 fra Karl Bennetsgaard.
Ejendomsskyld 2.360.000. Areal 13 ha., desuden er der lejet 12 ha.
Stuehuset er opført 1974 og restaureret 1986, slagtesvinestald og gylletank opført
1973, sostald og lade 1974, klimastald og lade 1977 og maskinhus 1984. Gården drives
med en svineproduktion på 120 årssøer, der sælges ca. 400 smågrise og 2.000 slag
tesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter, byg og hvede. Der 3
traktorer, 1 mejetærsker, gastæt silo og halmfyr. Der er lidt løs medhjælp og gården
drives sammen med Rødebrovej 23.
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HOLSTEBRO, tlf. 97-487152.
MAGNUS MADSEN, husmand,
født den 17.-1.-1912, søn af Kri
stiane og Søren Madsen, gift den
5.-6.-1944 med Jenny Nielsen,
husmor, født den 7.-6.-1914, dat
ter af Johanne og Jens Marinus
Nielsen. Parret har børnene: Bir
the, født den 12.-11.-1945, Han
ne, født den 5.-1.-1947, Tove,
født den 27.12.-1948, Jens, født
den 20.-3.-1952 og Karen Mar-

grete, født den 26.-5.-1955.
M.M. overtog gården den 22.-5.-1948 fra Erik Madsen.
Ejendomsskyld 440.000. Areal 13 ha. Jorden er udlejet.
Stuehuset er opført 1904 og senere restaureret, kostald og lade opført 1921 og ma
skinhus 1974. På gården er der 1 traktor.

RØDEBROVEJ 17, "GRØNVANG", LINDE, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-487282.
EIGIL SØVNDAL, gårdejer, født den 18.-6.-1942, søn af Agnes og Peder Søvndal, gift
den 19.-11.-1966 med Ruth Frøjk, sygeplejerske, født den 3.-9.-1943, datter af Sofie
og Magnus Frøjk. Parret har børnene: Bente, født den 26.-5.-1967, Steen, født den
11.-12.-1968 og Hanne, født den 8.-3.-1970.
E.S. har været på Haslev Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-10.-1985 fra sin
kones farbror, nuværende ejer er 3. generation på gården, som kom i slægtens eje i
1895.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 56 ha., der er frasolgt 21 ha., der er 5 ha. sandgrav, 3
ha. eng og 3 ha. læhegn.
Stuehuset er opført 1916 og restaureret 1975, svinestald er opført 1916 og lade, roe
hus og kostald 1950. Gårdens besætning er på 4 moderfår. Planteproduktionens salgs
afgrøder er ærter, raps, byg og hvede. Der er 1 tårnsilo samt varm og kold lufts tør
reri. Ejendommen drives sammen med "Højgård", Bækvej 29, Linde, hvor ejeren bor.
RØDEBROVEJ 23, "INGBÆK",
LINDE, 7500 HOLSTEBRO.
ERLING KJÆR, gårdejer, omta
les under Rødebrovej 13.
E.K. overtog gården den 1.-9.1984 fra Ellen Madsen.
Ejendomsskyld 970.000. Areal 43
ha.
Stuehusets alder er ukendt, ko
stald opført 1959, lade 1930 og
foderhus 1975. Gården drives
udelukkende med planteprodukti
on bestående af raps, ærter,
hvede og byg. Ejendommen drives sammen med Rødebrovej 13.
SKARBYVEJ 2, "SØNDERHOLM", 7560 HJERM, tlf. 97-464209.
VILLIAM SØRENSEN, gårdejer, født den 16.-1.-1933, søn af Margrethe og Søren
Sørensen, gift den 9.-11.-1968 med Dagny Pedersen, husmor, født den 20.-4.-1933,
datter af Birgitte og Peder Krag Pedersen. Parret har børnene: Birgitte, født den
14.-5.-1970, Annie, født den 16.-11.-1971 og Mariaane, født den 27.-11.-1976.
V.S. har været på Haslev Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-5.-1961 fra Poul
Poulsen.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 21 ha., heraf tilkøbt 10 ha. Der er forpagtet 3 ha.
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"Sønderholm"s stuehus er opført
1927 efter en brand, kostald,
svinestald og lade er ligeledes
fra 1927 og blev i 1970'erne æn
dret til svinestalde, goldsostald
og sostald opført 1978, slagtesvinestald 1976, ny lade 1975 og ma
skinhus 1970. Gården drives med
en svineproduktion på 50 årssøer,
der sælges 300 smågrise og 650
slagtesvin årligt. Planteprodukti
onens salgsafgrøder er raps, byg,
hvede og rajgræs. Der findes 2
traktorer, andel i mejetærsker, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
SKARBYVEJ 6, "ANNALYST", 7560 HJERM, tlf. 97-464272.
ERIK MADSEN, gårdejer, født den 19.-2.-1931, søn af Agnes og Karsten Madsen, gift
den 11.-5.-1963 med Ingrid Stilling, revisor, født den 28.-3.-1944, datter af Astrid og
Kristian Stilling. Parret har børnene: Bodil, født den 17.-4.-1969 og Helene, født den
11.-11.-1971.
E.M. er specialarbejder, han har været på Rønde Højskole med landbrugsfag. Han
overtog gården den 14.-4.-1967 fra Emanuel Karlsen.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 12,5 ha.
Stuehuset er opført 1915 og restaureret 1975/76, kostalden er i 1971 ændret til
svinestald, sostald og slagtesvinestald opført 1973 og 1975, lade 1927, maskinhus 1971
og gylletank 1976. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 300 stk. årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, ærter, raps og hvede. Der findes 2 trak
torer, 1 tårnsilo og varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.

SKARBYVEJ 12, "PIRREGÅRD", 7560 HJERM, tlf. 97-464140.
KARL PEDERSEN, gårdejer, født den 6.-9.-1925, søn af Agnes og Jens Peter Peder
sen.
K.P. overtog gården i 1961 fra sine forældre, som købte den i 1916.
Ejendomsskyld 740.000. Areal 13,4 ha., heraf tilkøbt 6 ha.
Stuehuset er opført 1962 og restaureret 1978, kostald opført 1962, svinestald og lade
1963. Gården drives med en svineproduktion på 6 årssøer, der produceres ca. 90 slag
tesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, byg og hvede. Der findes 2
traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, tårnsilo, kold lufts tørreri samt halmfyr.
SKAR BYVEJ 16, "SKARBYGÄRD",
7560 HJERM, tlf. 97-464080.
MARGRETHE NIELSEN, EJNAR
NIELSEN og HENRY POULSEN,
gårdejere.
H.P. har været på Haslev Land
brugsskole, E.N. har været på
Tune Landbrugsskole. De overtog
gården i 1949 fra forældrene,
som købte den i 1900.
Ejendomsskyld 2.600.000. Areal
86 ha.
Stuehuset er opført 1850 og se
nere restaureret, kostald opført 1924, svinestald 1919, lade 1943 efter en brand,
maskinhus opført 1916. Gårdens besætning er på 30 ungdyr. Planteproduktionens
salgsafgrøder er raps, byg, havre og hvede. Der findes 2 traktorer og 1 plansilo.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
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PEDER KR. NORDBORG, gårdejer, omtales under Sdr. Hjermvej 15.
P.K.N. overtog gården i 1966 fra sin far, som købte den i 1927.
Ejendomsskyld 650.000. Areal 11 ha.
Bygningerne består af kostald og lade opført 1966. Gården drives sammen med Sdr.
Hjermvej 15.
SKIVEVEJ 147 A, "SMØRBORG",
SDR. HJERM, 7500 HOLSTEBRO,
tlf. 97-464493.
JENS CARL BJERRE, gårdejer,
født den 24.-3.-1945, søn af Kri.j
og Gunnar Bjerre, gift den
25.-1.-1969 med Gunhild Laursen,
hospitalslaborant, født den 6.8.-1947, datter af Anges og Car
lo Laursen. Parret har børnene:
Anne, født den 29.-8.-1972 og
Lise, født den 12.-10.-1974.
J.C.B. er udlært klejnsmed,
han har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-7.-1972 fra Finn
Jensen.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 28 ha., der er lejet 2 ha.
Stuehuset er opført 1924 og restaureret 1974, kostalden fra 1974 er tilbygget med
malkestald i 1980. svinestald opført 1938, laden fra 1938 er ændret til kostald i 1978,
hvor der også blev bygget foderhus, køresiloen er fra 1976. Gården drives udelukkende
med planteproduktion bestående af ærter, raps, hvede, rajgræs og byg. Der findes 1
traktor, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, plansilo og varm og kold lufts tørreri.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

SKOLEVEJ 15, "HAUBO", 7560
HJERM, tlf. 97-464045.
THORVALD LÆGAARD, gårdejer,
født den 20.-8.-1908, søn af An
ne Dorthea og Simon Lægaard,
gift den 2.-6.-1940 med Gunder
Andresen, husmor, født den 19.7.-1915, datter af Anne og Ma
thias Andresen. Parret har bør
nene: Anne Lise, født den 9.7.-1943, Aksel, født den 23.-3.1946 og Astrid, født den 4.-10.1949.
T.L. har været på Korinth Landbrugsskole, han er uddannet agronom fra landbohøj
skole. Han overtog gården den 1.-5.-1940 fra Jens Kr. Hvidbjerg.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 19 ha., der er frasolgt 4 ha.
Stuehuset er opført 1810 og senere restaureret, kostald og svinestald er renoveret i
1954, lade opført 1912 og renoveret i 1930 og maskinhuset fra 1935 er ombygget.
Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af raps, byg og hvede. Der
findes 1 traktor, maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
SKÆRBÆKVEJ 1, "SDR. BYSKOV", HESTBÆK, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-487020.
KRISTIAN BYSKOV, gårdejer, født den 15.-6.-1936, søn af Maren og Søren Byskov,
gift den 1.-12.-1963 med Else Søgaard Frøjk, husmor, født den 28.-6.-1939, datter af
Sofie og Magnus Frøjk. Parret børnene: Karsten, født den 3.-10.-1964 og død den
9.-10.-1988, Conny, født den 21.-3.-1967 og Henrik, født den 19.-7.-1971.
K.B. overtog gården den 11.-6.-1961 fra sin far, som købte den i 1923, da den blev
bygget på jord udstykket fra bedstefaderens gård.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 38 ha., heraf tilkøbt 12 ha. Der er forpagtet 15 ha.

"Sdr. Byskov"s stuehus er opført
1923 og senere restaureret,
kostalden fra 1954 er udvidet i
1970, maskinhus opført 1964, fo
derhus 1980, gylletank 1983 og
lade 1986. Gården drives med en
kvægproduktion på 60 årskøer, 70
ungdyr og 30 slagtekalve af ra
cerne SDM og RDM. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er byg
og hvede. Der er 3 traktorer, 1
markvandingsanlæg og gastæt si
lo. På gården er 1 deltids med-

hjælp og 1 skoledreng til hjælp.

SKÆRBÆKVE3 4, "TRÆHOLM",
HESTBÆK, 7500 HOLSTEBRO,
tlf. 97-487128.
3ENS SANDHOLM PEDERSEN,
gårdejer og chauffør, født den
14.-11.-1947, søn af Marie og
Peder Sandholm Pedersen, gift
den 22.-6.-1974 med Solvejg Niel
sen, sygehjælper, født den 23.-5.1950, datter af Marie og Niels
Led Nielsen. Parret har børnene:
3an, født den 29.-9.-1977 og
Flemming, født den 31.-12.-1980.
3.S.P. er chauffør ved MD-Food, han har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården i 1974 fra sine forældre, nuværende ejer er 4. generation på gården, som
blev købt af oldefaderen i 1897.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 22,2 ha. 3orden er udlejet.
Stuehuset er opført 1870 og restaureret flere gange, senest i 1985, kostalde opført
1960 og 1974, kalvestald 1935, lade 1960, maskinhus 1968 og foderhus 1979. På gården
er der 3 traktorer og 1 markvandingsanlæg.
SKÆRBÆKVE3 6, "SOLVANG", HESTBÆK, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-487964.
RICHARD THOMSEN, gårdejer, født den 28.-2.-1950, søn af Agnes og 3ohannes
Thomsen, gift den 30.-3.-1972 med Lillian Bach Henriksen, forretningsfører, født den
8.-1.-1951, datter af Ester og Laurids Henriksen. Parret har datteren Lene, født den
2.-7.-1973.
R.T. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 13.-8.-1971 fra
sin far, som købte den i 1931.
Ejendomsskyld 1.550.000. Areal 38,5 ha., heraf tilkøbnt 2 ha. Der er lejet 2 ha.
Stuehuset er opført 1942 og restaureret 1975, kostald opført 1959, ungdyrstald og
foderhus 1979, lade 1953, maskinhus 1964 og gylletanke 1960 og 1979. Gården drives
med en kvægproduktion på 54 årskøer, 65 ungdyr og 27 slagtekalve af racen DRK.
Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der findes 3 traktorer, maskinstation bruges
til en del af markarbejdet.

SKÆRBÆKVE3 8, "SKÆRBÆKGÅRD", LINDE, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-487055.
PEDER KRISTENSEN, gårdejer, født den 1.-6.-1912, søn af Inger Marie og Kristian
Kristensen, gift den 18.-11.-1937 med Petra Christensen, husmor, født den 27.-6.1917, datter af Ane og Kristian Christensen. Parret har børnene: Kristian, født den
12.-7.-1938, Finn, født den 29.-12.-1940, Egon, født den 20.-9.-1942, Anna Marie, født
den 10.-1.-1945, Svend Åge, født den 29.-8.-1949 og tvillingerne Bodil og Erik, født
den 26.-6.-1955.
P.K. overtog gården den 1.-7.-1943 fra Peder Pedersen.
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2.500.000. Areal 61 ha., heraf 2
ha. skov.
Stuehuset er opført 1912 og sene
re restaureret, ungdyrstald og svi
nes tald opført 1964, lade 1965,
kostald 1955, løsdriftstald 1976,
maskinhus 1972 og gylletank
1988. Gården drives som alsidigt
landbrug med en kvægproduktion
på 120 årskøer, 100 ungdyr og 65
slagtekalve af blandet race. Svi
neproduktionen er på 20 årssøer,
der produceres ca. 400 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og
rug. Der findes 8 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, 1 bigballepresser, 2
gyllevogne, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri. På gården er 2 sønner som med
hjælpere.
Gården drives sammen med "Dalgård", Nr. Møllevej, Lomborg i Lemvig Kommune.
SKÆRBÆKVEJ 10, "KLITSMINDE", LINDE, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-487213.
HOLGER PEDERSEN, statshusmand, født den 29.-12.-1926, søn af Marie og Peder
Pedersen, gift den 22.-5.-1953 med Gunhild Jakobsen, hjemmehjælper, født den 8.2.-1930, datter af Marie og Lars Jakobsen. Parret har børnene: Øjvind, født den
25.-2.-1954, Kurt, født den 21.-2.-1955, Githa, født den 1.-12.-1959, Lili-Ann, født den
25.-12.-1964, Dorthe, født den 5.-11.-1966 og Lars Peder, født den 31.-1.-1973.
H.P. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-4.-1950 fra
sine forældre, som byggede den i 1926 på jord fra "Lindtorp".
Ejendomsskyld 540.000. Areal 17 ha., heraf 2 ha. eng. Der er lejet 10 ha.
Stuehuset er opført 1926 og restaureret 1963, kostald opført 1960, gammel stald og
lade 1926, svinestald opført 1926 er tilbygget, ungdyrstald opført 1978, laden fra 1926
er ændret til svinestald, maskinhus og roehus er opført 1966. Gården drives med en
kvægproduktion på 16 årskøer, 25 ungdyr og 8 slagtekalve af racen RDM. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er byg, hvede, raps og ærter. Der er 2 traktorer, maskinsta
tion bruges til en del af markarbejdet.

SOFIENLUNDVEJ 12, "SKOVLY",
7560 HJERM, tlf. 97-464060.
KRISTIAN ODGAARD SLOTH,
gårdejer, født den 7.-3.-1929,
søn af Anna og Anders Odgaard
Sloth, gift den 2.-5.-1959 med
Anne Marie Bjerre, husmor, født
den 19.-2.-1939, datter af Dagny
og Ejnar Bjerre. Parret har bør
nene: Knud, født den 28.-3.-1962,
Kirsten, født den 2.-4.-1965 og
Anders, født den 6.-6.-1968.
K.O.S. har været på Gråsten
Landbrugsskole. Han overtog gården i 1955 fra sine forældre, som købte den i 1918.
Ejendomsskyld 1.850.000. Areal 33 ha., heraf 2 ha. eng., som er udlejet.
Stuehuset er opført 1904 og restaureret 1974, kostalden fra 1875 er ændret til søer i
1968, svinestald opført 1960, lade 1976 og maskinhus 1959. Gården drives med en svi
neproduktion på 30 årssøer, der produceres ca. 450 slagtesvin. Planteproduktionens
salgsafgrøder er byg, raps, rajgræs og hvede. Der er 1 traktor, plansilo, varm og kold
lufts tørreri samt halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

STADION ALLE 1, "SØNDERGÅRD", ØLBY, 7600 STRUER, tlf. 97-851554.
BENT OTTO BENDTSEN, gårdejer, født den 1.-12.-1933, søn af Anne Margrethe og
Søren Kr. Bendtsen, gift den 8.-10.-1960 med Minna Sørensen, medhjælpende hustru,
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født den 7.-4.-1962, Iver Kristian, født den 7.-11.-1963, Else Marie, født den 21.4.-1969 og Helle, født den 23.-12.-1971.
B.O.B. har været pä Tommerup Højskole med landbrugsfag. Han overtog gården den
1.-10.-1960 fra sin far, som købte den i 1916.
Ejendomsskyld 980.000. Areal 10,8 ha., der er frasolgt 16,5 ha.
Stuehuset er opført 1918 og restaureret 1979, kostald opført 1965, svinestald og lade
1918 samt maskinhus 1989. Gården drives med en kvægproduktion på 33 årskøer, 45
ungdyr og 26 slagtekalve af racen SDM, desuden produceres ca. 300 slagtesvin årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der findes 2 traktorer, 1 tårnsilo og varm og
kold lufts tørreri. 1 søn er på gården som medhjælper og der bruges maskinstation til
en del af markarbejdet.
Gården drives sammen med "Lille Hedegård", Hedegårdsvej 10.

STADSBJERGVEJ 5, "ØSTER SEJ
BJERG", FOUSING, 7600 STRU
ER, tlf. 97-865150.
NIELS NØRBY, gårdejer, født
den 31.-1.-1951, søn af Martha
og Henry Nørby, gift den 16.-11.1979 med Karin Dahl Hansen,
sparekasseassistent, født den
8.-11.1957, datter af Marie og
Ejnar Hansen. Parret har børne
ne: Karsten, født den 2.-2.-1983
og Henry, født den 12.-1.-1987.
N.N. har været på Hammerum
Landbrugsskole, han er kredsrepræsentant i MD-Food. Han overtog gården den 1.-6.1979 fra sin far, nuværende ejer er 3. generationEjendomsskyld 1.250.000. Areal 30 ha., heraf tilkøbt 9 ha. Der er lejet 22 ha.
Stuehuset opført 1900 og restaureret 1976, kostald og svinestald er opført 1965, lade
1950, maskinhus 1967, foderhus 1970 og ungdyrstald 1976. Gården drives med en kvæg
produktion på 40 årskøer, 40 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM, desuden produ
ceres ca. 500 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og hvede.
Der findes 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg, 1 slamsuger, kornsilo, varm og kold lufts
tørreri. På gården er 1 skoledreng til hjælp og der bruges en del maskinstation.
STADSBJERGVEJ 6, "FOUSING MØLLE", FOUSING, 7600 STRUER, tlf. 97-865185.
PETER SIMONSEN, gårdejer, født den 13.-7.-1931, søn af Jenny og Sigurd Simonsen,
gift den 16.-8.-1958 med Gunhild Tang Nielsen, sygeplejerske, født den 13.-5.-1932,
datter af Agnete og Kristian Nielsen. Parret har børnene: Birthe, født den
30.-8.-1959, Lise, født den 30.-3.-1961 og Jens Kristian, født den 3.-4.-1967.
P.S. overtog gården den 1.-9.-1988 fra sin svigermor.
Ejendomsskyld 190.000. Areal 3 ha.
Stuehuset er opført 1882 og restaureret 1989, kostald opført 1882 og lade 1879.
Gården drives sammen med Klosterhedevej 60.
STADSBJERGVEJ 8, "STORE STADSBJERG", FOUSING, 7600 STRUER, tlf. 97-865074.
GUNNAR NØRBY, gårdejer, født den 18.-11.-1952, søn af Martha og Henry Nørby,
gift den 30.-6.-1979 med Eva Andersen, medhjælpende hustru, født den 26.-11.-1957,
datter af Rosa og Hans Jørgen Andersen. Parret har børnene: Lisbeth, født den 2.12.-1984, Søren, født den 19.-8.-1986 og Stine, født den 30.-9.-1987.
G.N. overtog gården den 1.-8.-1982 fra Dan Skadborg.
Ejendomsskyld 2.500.000. Areal 44 ha., heraf 3 ha. eng. Desuden er der forpagtet 22
ha.
Stuehuset er opført 1974, kostald 1976, gammel stald 1957 og ændret til kalve- og
kviestald, lade opført 1957, maskinhus 1978, gylletank 1976 og foderhus 1986. Gården
drives med en kvægproduktion på 80 årskøer og 160 ungdyr, alle af racen SDM. Plan
teproduktionens salgsafgrøde er byg. Der findes 4 traktorer, 1 markvandingsanlæg, 1
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bruges en del maskinstation.
STADSBJERGVEJ 9, "SEJBJERG", FOUSING, 7600 STRUER, tlf. 97-86M74.
KNUD SCHUBERT, gårdejer, født den 10.-1.-1935, søn af Marie og Magnus 9chubert,
gift den 28.-7.-1978 med Bodil Nørgaard, medhjælpende hustru, født den 15.-1.-1953,
datter af Anna og Jens Nørgaard. Parret har børnene: Anne-Marie, født den 2.-12.1976, Heidi, født den 25.-6.-1978, Lars, født den 6.-6.-1981 og Lene, født den
14.-3.-1986.
K.S. har været på St. Restrup Husmandsskole. Han overtog gården den 1.-1.-1969 fra
sin far, nuværende ejer er 4. generation på gården, som kom i slægtens eje i 1893.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 33 ha.
Stuehuset er opført 1976 og udvidet 1985, kostalde opført 1916 og 1950, lade og foder
hus 1950, svinestald 1968, maskinhus 1963, desuden er der udendørs køresilo. Gården
drives med en kvægproduktion på 25 årskøer, 25 ungdyr og 13 slagtekalve af racen
SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker,
1 tårnsilo og varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af mark
arbejdet.
STADSBJERGVEJ 11, "VESTERKJÆR", FOUSING, 7600 STRU
ER, tlf. 97-865171.
SVEND NØRBY DAHL, gårdejer,
født den 2.-8.-1915, søn af Maria
og Chr. Sakariasen Dahl, gift den
12.-5.-1955 med Gerda Kallesø,
husmor, født den 29.-7.-1933, dat
ter af Signe og Anders Kallesø.
Parret har børnene: Karsten,
født den 20.-2.-1956, Signe, født
den 7.-1.-1959 og Vagn, født den
2.3.-1962.
S.N.D. har været på Haslev Højskole med landbrugsfag. Han overtog gården den 1.-3.1956 fra Kristian Pedersen.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 33 ha.
Stuehuset er opført 1923 og restaureret flere gange, senest i 1980, kostald opført
1960, svinestald og lade 1930, gylletank 1975, udendørs køresilo 1978 og maskinhus
1980. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af raps, ærter, byg
og hvede. Der findes 2 traktorer, gastæt silo og halmfyr. Maskinstation bruges til en
del af markarbejdet.

STOKKENDALVEJ 1, "SDR.
BAK", HUMLUM, 7600 STRUER,
tlf. 97-861108.
ERIK HEDEGAARD STOKKEN
DAL, gårdejer, født den 14.-5.1934, søn af Martha og Jens H.
Stokkendahl, gift den 20.-9.-1974
med Anna Thing, lærer, født den
21.8.-1944, datter af Agnes og
Niels Chr. Thing. Parret har
børnene: Mette, født den 3.-8.-1976
og Christian, født den 24.-4.-1978.
A.T. er medlem af Menighedsrådet
E.H.S. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården i 1960 fra Her
mand Kristensen.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 31 ha., der er forpagtet 10,5 ha.
Stuehuset er opført 1974, kostalden fra 1964 er ændret til svin i 1972, gammel svine
stald er opført 1920, lade 1986 og maskinhus 1970. gården drives med en slagtesvi-
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og vinterbyg. Der er 2 traktorer, andel i mejetærsker, plansilo og varm og kold lufts
tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

STOKKENDALVEJ 3, "STOKKEN
DAL", HUMLUM, 7600 STRUER,
tlf. 97-861146.
EMIL H. STOKKENDAL, gårdejer,
født den 19.-10.-1931, søn af
Martha og Jens H. Stokkendal.
E.H.S. overtog gården den 1.-6.1963 fra sin mor. Gården kom i
familiens eje i 1665.
Ejendomsskyld 1.350.000. Areal
31 ha., der er lejet 5 ha.
Stuehuset er opført 1931 og se
nere restaureret, kostald, svinestald og lade er fra 1927. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 700
stk.årligt, desuden er der 7 ungdyr. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 2
traktorer, andel i mejetærsker, gastæt silo, tårnsilo og varm lufts tørreri.
STORE NØRBYVEJ 1, "NØRBYGAARD", ASP, 7600 STRUER, tlf. 97-487458.
ELLEN MARGRETHE DIDERIKSEN, gårdejer, datter af Karen og Ejnar Dahl, gift den
24.-10.-1976 med Jakob Dideriksen, søn af Frida og Niels Dideriksen. Parret har
børnene: Niels, født den 5.-10.-1977, Anne Louise, født den 28.-11.-1978, Henriette
Kirstine, født den 23.-7.-1981 og Jane Marie, født den 28.-10.-1982.
J.D. døde den 5.-8.-1987. Han overtog gården den 15.-10.-1980 fra Gunnar Søndergaard.
Ejendomsskyld 2.150.000. Areal 57 ha., heraf 3 ha. skov.
Stuehuset er opført 1917 og restaureret 1986-1989, sostald og fravænningsstald er
opført 1980, lade og foderhus 1982, maskinhus 1954 og gylletank 1983. Gården drives
med en svineproduktion på 95 årssøer, der sælges ca. 1.800 smågrise årligt. Plan
teproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede, rajgræs, ærter og raps. Der findes 2
traktorer, 1 markvandingsanlæg, plansilo, korntørreri, varm lufts tørreri samt halmfyr.
På gården er 1 fast medhjælper.
STRUER LANDEVEJ, "BALLEGÅRD", SIR, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-865054.
JØRGEN FRIIS HANSEN, gårdejer, født den 23.-3.-1944, søn af Kirstine og Hans Friis
Hansen, gift den 27.-9.-1969 med Else Frands Dahl, husmor, født den 17.-5.-1944,
datter af Jenny og Kresten Dahl. Parret har børnene: Karen, født den 28.-12.-1973,
Anne, født den 4.-9.-1976 og Søren, født den 25.-11.-1982.
J.F.H. har været på Vejlby Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-4.-1984 fra sin
moster, Metha Ballegård. Gården har været i familiens eje i 8 generationer, første
gang i 1701.
Ejendomsskyld 1.950.000. Areal 56 ha.
Stuehuset er opført 1906, svinestald 1928 og lade 1950. Gården drives udelukkende
med planteproduktion bestående af raps, byg og hvede. Der findes 1 plansilo, samt
varm og kold lufts tørreri. Gården drives sammen med Kjærgårdsmøllevej 1.

SØJBJERGVEJ 2, "LENSBJERG", FOUSING, 7600 STRUER, tlf. 97-865126.
MADS HEDEGAARD NIELSEN, gartner og gårdejer, født den 22.-11.-1939, søn af
Helga og Alfred Hedegaard Nielsen, gift den 21.-10.-1967 med Grethe Pedersen,
medhjælpende hustru, født den 5.-6.-1939, datter af Arrild Pedersen. Parret har
børnene: Alice, født den 7.-12.-1967, Solvej, født den 13.-2.-1972, Yvonne, født den
16.-3.-1958 og Laila, født den 4.-6.-1959, de 2 sidstnævnte er fra G.P. tidligere
ægteskab.
M.H.N. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-4.-1965 fra
Lars Jensen.
Ejendomsskyld 1.360.000. Areal 8,6 ha.
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lade 1979 og lader 1967 og 1972. Gården drives udelukkende med planteproduktion
bestående af raps, ærter, hvede, byg og engsvingel. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker
og halmfyr. Gården drives sammen med Agergårdvej 2.

SØJBJERGVEJ 3, "ØSTER STADSBJERG", FOUSING, 7600 STRUER.
MINNA RISUM, gårdejer, født den 8.-10.-1951, datter af Martha og Henry Nørby, gift
den 20.-6.-1986 med Birger Risum, gårdejer, født den 17.-5.-1942, datter af Julie og
Viktor Risum.
M.R. har døtrene Mariane, født den 3.-10.-1977 og Helene, født den 29.-5.-1980, de er
børn af første ægteskab. Parret har sammen børnene: Henrik, født den 1.-7.-1986 og
Stefan, født den 24.-12.-1987.
M.R. overtog gården i 1976 fra Dam Skadborg.
Ejendomsskyld 650.000. Areal 11 ha.
Stuehuset er opført 1900 og tilbygget 1985. Gården drives sammen med Søjbjergvej 4.
SØJBJERGVEJ 4, "SØJBJERG"
VEJRUM, 7600 STRUER, tlf. 97464309.
BIRGER RISUM, gårdejer, person
lige oplysninger står under Søj
bjergvej 3.
B.R. har været på Gråsten Land
brugsskole, han er i bestyrelsen
for den lokale andel. Han over
tog gården den 1.-7.-1977 fra sin
far, som købte gården den l.-ll,1937.
Ejendomsskyld 2.600.000. Areal 51,4 ha.
Stuehuset er opført 1910 og restaureret 1985/86, kostald opført 1961, svinestalde
1979, lade 1981 og gylletank 1982. Gården drives med en svineproduktion på 95 års
søer, der sælges ca. 1.800 smågrise årligt. Desuden er der 8 ammekøer og der ind
købes 20 tyrekalve, kødkvægsbesætningen er dels Angus og dels blandet race. Plante
produktionens salgsafgrøder er ærter, byg, hvede og rajgræs. Der er 3 traktorer,
plansilo, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr. På gården er 1 skoledreng som
medhjælp og der bruges en del maskinstation. Ejendommen drives sammen med Søj
bjergvej 3.

SØJBJERGVEJ 5, "ØSTERGÅRD", FOUSING, 7600 STRUER, tlf. 97-464560.
HENNING LEHN KRISTENSEN, gårdejer, født den 20.-10.-1939, søn af Katrine og
Alfred Kristensen, gift den 28.-10.-1967 med Elin Karlsen, husmor, født den 6.-11.1948, datter af Gertrud og Johannes Karlsen. Parret har børnene: Karsten, født den
6.-6.-1969, Torben, født den 17.-4.-1972, Dorthe, født den 13.-4.-1977 samt tvillin
gerne Jan og Kim, født den 13.-6.-1979.
H.L.K. overtog gården den 21.-11.-1961 fra Kirstine Sørensen.
Ejendomsskyld 770.000. Areal 15,3 ha.
Stuehuset er opført 1932 og restaureret 1980-1986, kostald opført 1952 og lade 1954.
Gården drives med en kvægproduktion på 24 årskøer, 33 ungdyr og 10 slagtekalve, alle
af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 2 traktorer, plansilo
og varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
SØJBJERGVEJ 7, "PROVSTGÄRDBO", VEJRUM, 7600 STRUER, tlf. 97-464381.
ERIK THOMSEN, gårdejer, født den 16.-2.-1931, søn af Katrine og Karl Thomsen, gift
den 31.-3.-1957 med Lilly Jensen, husmor, født den 28.-1.-1935, datter af Nina og
Senius Jensen. Parret har børnene: Jørgen, født den 23.-2.-1958, Knud Erik, født den
26.-2.-1960, Karl Henning, født den 16.-3.-1962, Bjarne, født den 1.-10.-1966, Hans
Ove, født den 9.-5.-1973 og Bent, født den 24.-1.-1977.
E.T. overtog gården den 13.-5.-1954 fra sine forældre, som købte den i 1922.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 25,2 ha., heraf tilkøbt ialt 18 ha. Der er lejet 7 ha.
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dyrstald, lade og foderhus 1978, svinestald 1911, maskinhus 1973 og gylletank 1988.
Gården drives med en kvægproduktion på 40 årskøer, 60 ungdyr og 20 slagtekalve af
racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 2 traktorer, plansilo,
varm og kold lufts tørreri. På gården er 1 skoledreng til hjælp.

SØJBJERGVEJ 10, "ELMELUND", VEJRUM, 7600 STRUER, tlf. 97-464302.
SVEND STENGAARD JOHANSEN, gårdejer, født den 18.-4.-1924, søn af Lucia og
Mogens Stengaard Johansen.
S.S.J. har været medlem af Sognerådet og været i bestyrelsen for Husmandsfor
eningen. Han overtog gården den 10.-1.-1953 fra sine forældre, nuværende ejer er 3.
generation på gården, som blev købt af bedstefaderen i 1891.
Ejendomsskyld 730.000. Areal 12,5 ha., heraf tilkøbt 5 ha., der er 1,5 ha. eng.
Stuehuset er opført 1928 og senere restaureret, kostalden fra 1924 er senest udbygget
i 1968, svinestalden er udbygget fra laden i 1968, laden opført 1915 er udbygget i
1968 og maskinhusene opført 1953 og 1965. Gården drives udelukkende med plantepro
duktion bestående af byg, hvede og raps. Der findes 1 traktor, tårnsilo, varm og kold
lufts tørreri samt træfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
SØJBJERGVEJ 11, "KNAK", VEJ
RUM, 7600 STRUER, tlf. 97464754.
THORKILD SØRENSEN, gårdejer,
født den 24.-1.-1959, søn af Ly
dia og Erling Sørensen, gift den
5.-6.-1982 med Agnethe Kristen
sen, sygehjælper, født den 13.11.-1961, datter af Ester og Ha
rald Kristensen. Parret har dat
teren Milka.
T.S. har været på Hammerum
Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-3.-1982 fra Jakob Holst Jakobsen.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 16 ha., der er lejet 4,4 ha.
Stuehuset er opført 1922 og restaureret 1984, kostalden fra 1968 er tilbygget 1983,
maskinhus opført 1980, gylletank 1983, foderhus 1986 og lade 1988. Gården drives med
en kvægproduktion på ca. 40 årskøer og 45 ungdyr, alle af racen SDM. Der er 2 trak
torer, der er 1 skoledreng til hjælp.

SØJBJERGVEJ 13, "GASSEHOLM",
VEJRUM, 7600 STRUER, tlf. 97464416.
AKSEL HOUGAARD KLAUSEN,
gårdejer, født den 11.-6.-1949,
søn af Ellen Gudrun og Jens
Hougaard Klausen, gift den 7.7.-1973 med Lis Høgsgaard Graversen, kontorassistent, født den
8.-4.-1953, datter af Gudrun og
Jørgen Graversen. Parret har
børnene: Camilla, født den 30.9.-1978 og Charlotte, født den 31.-1.-1982.
A.H.K. overtog gården den 20.-12.-1977 fra sine forældre, som købte den i 1945.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 25,1 ha. Der er lejet 13 ha.
Stuehuset er opført 1961, kostalden fra 1912 er ændret i 1979, en del af laden er
tillagt stalden i 1973, svinestalden fra 1916 er ændret til kreaturstald i 1979,
tyrekalvestald opført 1957, lade 1916, maskinhus 1975, gylletank 1979, roehus 1976 og
foderhuse 1981, 1982 og 1983. Gården drives med en kvægproduktion på 46 årskøer, 65
ungdyr og 30 slagtekalve. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede og raps.

-379Der er 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg, 1 gyllevogn, tårnsilo og varm og kold lufts
tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
SØJBJERGVEJ 15, "PROVSTGÅRD", VEJRUM, 7600 STRU
ER, tlf. 97-464323.
ANDERS CHRISTIAN KATTENHØJ, gårdejer, født den 16.-6.1934, søn af Anna og Jens Kr.
Kattenshøj, gift den 22.-10.-1965
med Edith Kling, husholdningslæ
rer, født den 20.-4.-1935, datter
af Magdalene og Søren Kling.
Parret har børnene: Gert, født
den 31.-8.-1966, Gurli, født den
15.-10.-1970 og Lars, født den 17.-6.-1973.
A.C.K. har været på Haslev Landbrugsskole, han er i Struer Byråd. Han overtog
gården den 1.-8.-1968 fra sine forældre, nuværende ejer er 3. generation på gården,
som blev købt af bedstefaderen i 1891.
Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 42 ha.
Stuehuset er opført 1904 og senere restaureret, kostalden fra 1904 er ændret og reno
veret til svinestald i 1980, svinestalden fra 1924 er ændret i 1980 og en ny er bygget
samme år, lade opført 1926, maskinhus 1971 og gylletank 1980. Gårdens besætning er
på 1.000 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, byg og hvede. Der er 3
traktorer, 1 mejetærsker og gastæt silo.

SØLLERGÅRDVEJ 1, "ØSTER
NØRSØLLER", VEJRUM, 7600
STRUER, tlf. 97-464313.
HERMAN GADEKÆR MORTEN
SEN, gårdejer, født den 20.-9.1925, søn af Maren og Marinus
Mortensen, gift den 21.-10.-1950
med Astrid Filsø Pedersen, hus
mor, datter af Margrethe og
Jens Peter Filsø Pedersen. Par
ret har børnene: Birthe, født den
31.-12.-1951, Erik, født den 7.5.-1954, Anny, født den 4.-6.1956, Inger Margrethe, født den 1.-10.-1959 og Leif, født den 19.-4.-1961.
H.G.M. har været på Tommerup Højskole med landbrugsfag. Han overtog gården den
1.-10.-1950 fra sin far, som købte den i 1922.
Ejendomsskyld 880.000. Areal 19,4 ha.
Stuehuset er opført 1870 og senere restaureret, kostald og foderhus opført 1967, svi
nestald 1916, laden fra 1870 er restaureret senest i 1985. Gården drives med en kvæg
produktion på 16 årskøer, 17 ungdyr og 6 slagtekalve, desuden er der en svineproduk
tion på 3 årssøer, der produceres ca. 230 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgs
afgrøde er byg. Der er 1 traktor, maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

SØLLERGÅRDVEJ 3, "NØRRE SØLLERGÅRD", VEJRUM, 7600 STRUER, tlf. 97464311.
NIELS NYKJÆR, gårdejer, født den 1.-4.-1938, søn af Petra og Kristian Nykjær, gift
den 28.-9.-1968 med Hanne Pedersen, husmor, født den 9.-2.-1941, datter af Kristine
og Thomas Pedersen. Parret har børnene: Anne Birgit, født den 30.-7.-1970, Kristian,
født den 8.-11.-1974 og Anders, født den 3.-8.-1978.
N.N. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-7.-1970 fra
sin far, nuværende ejer er 3. generation på gården, som blev købt af bedstefaderen i
1911.
Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 40 ha.
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"Nørre Søllergård"s stuehus er
opført 1976, kostalden fra 1950
er moderniseret i 1987, svinestalden fra 1956 er ændret til spalte
stald i 1959, lade opført 1910 og
senere moderniseret, maskinhus
opført 1979, gylletank 1983, des
uden er der en køresilo. Gården
drives med en kvægproduktion på
75 årskøer, 100 ungdyr og 35
slagtekalve. Planteproduktionens
salgsafgrøder er byg, ærter og
hvede. Der er 2 traktorer, tårn
silo, varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet,
desuden er der en fast medhjælper.

SØLLERGÅRDVEJ 5, "VISGÅRD", VEJRUM, 7600 STRUER.
KRESTEN BRØDBÆK, landmand, født den 5.-2.-1924, søn af Ninna og Ejnar Jakobsen,
gift den 21.-6.-1950 med Anna Thøgersen Masborg, husmor, datter af Kirstine og
Kresten Masborg. Parret har børnene: Jette, født den 20.-2.-1951, Annette, født den
12.-12.-1954 og Solvej, født den 19.-8.-1956.
K.B. overtog gården den 19.-4.-1950 fra Jens Pasgaard.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 13,2 ha.
Stuehuset er opført 1929 og senere restaureret, kostald, svinestald og lade er opført
1958 og maskinhus 1960. Gården drives med en svineproduktion på 10 årssøer, der
produceres ca. 200 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter,
byg og hvede. Der er 2 traktorer og 1 tårnsilo. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
SØLLERGÅRDVEJ 6, "SDR. SØLLERGÅRD", VEJRUM, 7500
HOLSTEBRO, tlf. 97-432171.
KRISTIAN SØRENSEN, gårdejer,
født den 9.-11.-1947, søn af Ka
ren og Martin Sørensen, gift den
31.-7.-1971 med Kirsten Hellig
sø, medhjælpende hustru, født
den 21.-4.-1950, datter af AnneMeta og Aksel Helligsø. Parret
har børnene: Jane, født den 20.8.-1972, Aksel, født den 12.-9.1974, Martin, født den 18.-6.-1981 og Peter, født den 21.-4.-1986.
K.S. overtog gården den 18.-4.-1967 fra Jens Kristiansen.
Areal 34 ha., heraf tilkøbt 4 ha.
Stuehuset er opført 1870 og restaureret efter en brand i 1986, kostalden fra 1947 er
senere restaureret, svinestalden er ændret til kostald i 1971, lade opført 1947,
foderhus 1976 og gylletank 1979, desuden er der maskinhus. Gården drives med en
kvægproduktion på 80 årskøer, 90 ungdyr og 40 slagtekalve, alle af racen SDM. Plan
teproduktionens salgsafgrøde er hvede. Der er 2 traktorer, I mejetærsker, 1 markvan
dingsanlæg, tårnsilo samt varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
SØNDER HJERMVEJ 3, "LILLE HVIDBJERG", 7560 HJERM, tlf. 97-461142.
BIRGER PRIMDAHL, minkfarmer, født den 25.-10.-1964, søn af Ingrid og Niels Primdahl Nielsen, gift den 27.-3.-1986 med Lotte Toft Nielsen, advokatsekretær, født den
18.-1.-1965, datter af Grethe og Bent Nielsen. Parret har datteren Anne-Katrine, født
den 6.-6.-1987.
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tormekaniker, han arbejder nu
som chauffør. Han overtog går
den den 1.-5.-1985 fra Peter Godskesen.
Ejendomsskyld 820.000. Areal 5
ha.
Stuehuset er opført 1986, svinestalden er ændret til pelseri i
1986, minkhaller opført 1985-1988
og der er 2 maskinhuse. Plante
produktionens salgsafgrøder er
n.cHe, raps, byg og ærter. Gårdens bestand er på 600 minktæver, minkfarmen drives som I/S sammen med faderen,
Niels Primdahl Nielsen. På gården er der 1 traktor.
SØNDER HJERMVEJ 4, "HVID
BJERG", 7560 HJERM, tlf. 97464254.
KNUD JØRGEN KLOGBORG
MADSEN, gårdejer, født den 14.4.-1943, søn af Agnethe og Kre
sten Madsen, gift den 11.-5.-1974
med Karla Hansen, sekretær,
født den 10.-9.-1949, datter af
Elisabeth og Kristian Hansen.
K.J.K.M. har været på Hamme
rum Landbrugsskole, han er i be
styrelsen for lokalforeningen.
Han overtog gården den 1.-7.-1973 fra sin far, som købte den i 1933.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 28 ha.
Stuehuset er opført 1918 og restaureret 1974, kostalden fra 1917 og ændret til svin i
1974, svinestald opført 1974/75, halmlade 1986, laden fra 1890 er restaureret i 1980,
mskinhus opført 1982 og gylletank 1986. Gården drives med en svineproduktion på 50
årssøer, der produceres ca. 950 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er
raps, byg, hvede og rajgræs. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, gastæt silo,
tårnsilo, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
SØNDER HJERMVEJ 7, "BRØNDGÅRD", SØNDER HJERM, 7560 HJERM, tlf. 97464253.
JOHANNES BRØNDGÅRD NIELSEN, gårdejer, født den 26.-10.-1939, søn af Kristine
og Jørgen Brøndgård Nielsen, gift den 29.-4.-1966 med Marie Katrine Iversen, husmor,
født den 31.-7.-1942, datter af Klara og Ingvard Iversen. Parret har børnene: Lilian,
født den 1.-6.-1967, Jørgen, født den 22.-12.-1971 og Jens Ole, født den 31.-3.-1976.
J.B.N. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-8.-1969
fra sine forældre, som købte den i 1935.
Ejendomsskyld 1.550.000. Areal 21 ha.
Stuehuset er opført 1905 og restaureret 1979, kostald opført 1960, spaltestald og
foderhus 1973, svinestald 1954, lade 1905, gylletank 1974 og maskinhus og indendørs
køresilo 1979. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 35 års
køer, 63 ungdyr og 22 slagtekalve af racen SDM. Svineproduktionen er på 30 årssøer,
der sælges ca. 550 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og ærter.
Der er 3 traktorer og der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset. Maskin
station bruges til en del af markarbejdet.
SØNDER HJERMVEJ 9, "SØNDER BAK", 7560 HJERM, . tlf. 97-464252.
SVEND ØSTERGAARD, gårdejer, født den 14.-3.-1913, søn af Maren og Kristian Østergaard, gift den 8.-11.-1940 med Ingeborg Nielsen, husmor, født den 18.-8.-1918, datter
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ve Nielsen. Parret har børnene:
Sonja, født den 27.-3.-1942, Ste
ner, født den 7.-10.-1945, Bent,
født den 11.-3.-1952 og Karsten,
født den 3.-6.-1958.
Svend Østergaard overtog gården
den 15.-4.-1942 fra Laura Toft.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal
22 ha. Oorden er udlejet til en
søn.
Stuehuset er opført 1913 og re
staureret 1980, kostald opført
1931 og ændret til svinestald i 1964, maskinhus opført 1952.

SØNDER HJERMVEJ 10, "NORD
BORG", 7560 HJERM, tlf. 97464463.
GEORG VEJE, husmand, født
den 5.-3.-1914, søn af Mette og
Jens Kr. Veje, gift den 26.-11.-1946
med Marie Katrine Nielsen, hus
mor, født den 22.-1.-1919, dat
ter af Marie Katrine og Anton
Nielsen. Parret har børnene: Ger
da, født den 22.-6.-1947, Birthe,
født den 27.-11.-1949 og Ester,
født den 10.-9.-1951.
G.V. har været på Ryslinge Højskole med landbrugsfag. Han overtog gården den 1.9.-1945 fra sine svigerforældre, nuværende ejer er 3. generation på gården, som blev
købt af bedstefaderen i 1883.
Ejendomsskyld 880.000. Areal 12,2 ha., heraf tilkøbt 4 ha., 0,5 ha. er sø. Jorden er
udlejet.
Stuehuset er opført 1960 og restaureret senest i 1973, kostald og maskinhus opført
1959 og lade 1881. På gården er der 2 traktorer, kold lufts tørreri samt kulfyr.
SØNDER HJERMVEJ 12, "SMEDE
GÅRD", 7560 HJERM, tlf. 97464246.
TAGE HUMMELMOSE, gårdejer,
født den 1.-1.-1924, søn af Mar
tine og Anders Hummelmose,
gift den 15.-7.-1955 med Ingrid
Brødbæk, husmor, født den
22.-8.-1922, datter af Ingeborg
og Jens Brødbæk. Parret har bør
nene: Gerda, født den 16.-7.-1957,
Anders, født den 24.-4.-1961 og
Jens, født den 16.-12.-1967.
T.H. har været på Hammerum Landbrugsskole, han har været i Menighedsrådet i 19
år. Han overtog gården den 1.-4.-1955 fra sin far. En farbror byggede gården i 1909
og faderen købte den i 1913. Jorden er udstykket fra "Hummelmosegård", som har
været i slægtens eje gennem 4 generationer. Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 22 haStuehuset er opført 1909, restaureret og tilbygget 1970, kostald opført 1965, svinestalden fra 1971 er senere moderniseret, lade opført 1909 og senere restaureret,
maskinhus opført 1973. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 700 stk., årligt
desuden er der 20 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter,
raps, byg og hvede. Der er 2 traktorer, 1 tårnsilo og varm lufts tørreri. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.
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PEDER KRISTIAN NORDBORG, gårdejer, født den 21.-4.-1941, søn af Cecilie og Kri
stian Nordborg, gift den 20.-5.-1968 med Birgit Østergaard Mortensen, hjemmehjælper,
født den 29.-8.-1947, datter af Anne og Karl Østergaard Mortensen. Parret har bør
nene: Lene, født den 18.-10.-1973, Lone, født den 15.-9.-1976 og Louise, født den
21.-8.-1984.
P.K.N. overtog gården den 11.-6.-1969 fra sin farbror, Ole Nordborg.
Ejendomsskyld 2.250.000. Areal 47 ha., desuden er der forpagtet 13,5 ha.
Stuehuset er opført 1974, kostald 1949, ungdyrstald 1975, lade 1952, halmhus 19841986 og maskinhus 1975. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående
af byg, hvede, rajgræs, æter og raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 bigballepresser, tårnsilo samt varm og kold lufts tørreri. På gården er der deltids medhjælp,
den drives sammen med Skarbyvej 11.
SØNDER HJERMVEJ 17, "KORS
BJERG", 7560 HJERM, tlf. 97464111.
ERNST KLOGBORG, gårdejer,
født den 8.-2.-1939, søn af Jane
og Peder Klogborg, gift den 2.-6.1962 med Inger Rahbæk, husmor,
født den 5.-10.-1940, datter af
Gertrud og Asger Rahbæk. Par
ret har børnene: Karen, født den
12.5.-1963, Grethe, født den 27.7.-1965 og Peder, født den 10.7.-1970.
E.K. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 12.-4.-1962 fra
Knud Halgård.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 16,5 ha., heraf tilkøbt 2 ha. Desuden er der forpagtet
13,5 ha.
Stuehuset er restaureret i 1970, kostalden fra 1937 er tilbygget i 1969 og ændret til
svinestald i 1984, slagtesvinestald opført 1960, goldsostald 1976, farestald 1978, lade
1970 og maskinhus 1975 og restaureret og tilbygget i 1987. Gården drives med en
svineproduktion på 85 årssøer, der produceres ca. 1.000 slagtesvin årligt, resten sælges
som smågrise. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, byg og hvede. Der er
2 traktorer, andel i mejetærsker, plansilo, tårnsilo og varm og kold lufts tørreri.
Maskinstation bruges til markarbejdet.
SØNDER HJERMVEJ 21, "ØSTER
AUSUM", 7560 HJERM, tlf. 97464020.
JENS CHR. PEDERSEN, gårde
jer, født den 21.-3.-1950, søn af
Ebba og Fredelev Refsgaard Pe
dersen, gift den 20.-10.-1973
med Jytte Bengtsson, kontorassi
stent, født den 29.-4.-1951, dat
ter af Anna og Henry Bengtsson.
Parret har børnene: Torben, født
den 1.2.-1979 og Diana, født den
19.- 6.-1981.
J.C.P. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-7.-1973 fra sin
far, nuværende ejer er 3. generation på gården, som blev købt af bedstefaderen i
1911.
Ejendomsskyld 3.400.000. Areal 50 ha., heraf tilkøbt 5 ha. Der er forpagtet 4 ha.
Stuehuset er opført 1881 og restaureret 1982/83, kostalden fra 1921 er ændret til svin
i 1971, svinestald opført 1971 og hestestald og maskinhus er ombygget til svinestald
samme år og udvidet 1976, hvor der også blev bygget slagtesvinestald, alle staldene
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er renoveret 1987-1988, laden fra 1931 er ændret i 1987, maskinhus opført 1978, foder
hus 1987 og gylletanke 1984 og 1988. Gården drives med en slagtesvineproduktion på
7.500-8.000 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, hvede, byg og
frøgræs. Der er 3 traktorer, plansilo, tårnsilo og varm og kold lufts tørreri. Maskin
station bruges til en del af markarbejdet.

TELLINGVEJ 4, "TELLING", 7560 HJERM, tlf. 97-464625.
JØRN NIELSEN, gårdejer og konsulent, født den 1.-11.-1956, søn af Inga og Kaj
Nielsen, gift den 25.-6.-1985 med Hanne Meldgaard, sygeplejerske, født den
17.-6.-1959, datter af Aase og Johannes Meldgaard. Parret har børnene: Louise, født
den 27.-3.-1985 og Anne, født den 6.-11.-1986.
J.N. har været på Salling Landbrugsskole. Han overtog gården den 4.-8.-1988 fra Niels
Jensen.
Ejendomsskyld 1.850.000. Areal 37 ha.
Stuehuset er opført 1904 og restaureret 1988, kostalden fra 1929 er ændret til svi
nestald i 1977, svinestald og maskinhus opført 1977 og lade 1929. Gården drives ude
lukkende med planteproduktion bestående af raps, ærter, hvede og byg. Der er 1 trak
tor, 1 mejetærsker, plansilo, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr.
TELLINGVEJ 6, "ØSTERBYGÅRD", 7830 VINDERUP, tlf. 97-464179.
CHRISTIAN HULGÅRD, gårdejer, født den 14.-1.-1947, søn af Kirstine og Jens
Hulgård, gift den 11.-11.-1978 med Henny Bjerggård, kassedame, født den 3.-3.-1955,
datter af Nete og Verner Bjeggård. Parret har børnene: Per, født den 6.-2.-1980 og
Martin, født den 21.-10.-1981.
C.H. er specialarbejder. Han overtog gården den 1.-8.-1972 fra sin far, som købte den
i 1933, efter at have været bestyrer hos sin søster, som var enkeEjendomsskyld 980.000. Areal 15,5 ha., der er frasolgt en byggegrund.
Stuehuset er opført 1925 efter en brand og restaureret 1974, kostalden fra 1925 er
ændret i 1983, lade opført 1952 og maskinhus 1977. Gårdens besætning er på 40 slagtekalve af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter, byg, hvede
og rajgræs. Der findes 1 traktor, 1 mejetærsker, tårnsilo og varm og kold lufts tør
reri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
TELLINGVEJ 9, "NØRRE HEDE",
7560 HJERM, tlf. 97-464156.
TAGE NIELSEN, gårdejer, født
den 25.-6.-1936, søn af Katrine
og Thomas Nielsen, gift den 4.8.-1956 med Signe Vestergaard,
husmor, født den 20.-12.-1935,
datter af Petra og Jens Vester
gaard. Parret har børnene: Jytte,
født den 11.-1 1.-1956, Birthe,
født den 19.-12.-1957, Jens Pe
ter, født den 7.-6.-1960, Hans,
født den 21.-12.-1962, Thomas,
født den 7.-7.-1964 og Inga, født den 28.-3.-1966.
T.N. overtog gården den 1.-3.-1971 fra sin far, nuværende ejer er mindst 3. generation
på gården.
Ejendomsskyld 810.000. Areal 22 ha., heraf tilkøbt 14 ha. Der er forpagtet 14 ha.
Stuehuset er opført 1942 og restaureret 1984, kostald opført 1960, svinestald 1942,
lade 1900 og maskinhus 1965. Gårdens besætning er på 2 årskøer.

TELLINGVEJ 17, "TELLING", 7560 HJERM, tlf. 97-464178.
ERIK TELLING og KRISTINE TELLING, gårdejere.
E.T. er født den 9.-6.-1919 og K.T. den 8.-2.-1920, forældrene er Johanne og Peter
Telling.
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Højskole med landbrugsfag. De 2
søskende overtog gården i 1975
fra forældrene. Bedstefaderen
købte gården ved giftermålet i
1885.
Ejendomsskyld 870.000. Areal 20
ha., heraf 0,5 ha. skov.
Stuehuset er opført 1806 og re
staureret flere gange, hestestald
opført 1806, lade 1886 og svine^ald 1949. Gårdens besætning er
pa i 20 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og plansilo.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

THAGÅRDVEJ 14, "THAGÅRD",
HUMLUM, 7600 STRUER, tlf.
97-861171.
LAURIDS HOUE, gårdejer, født
den 16.-1.-1917, søn af Katrine
og Mads Houe, gift den 5.-6.-1951
med Lis Sørensen, husmor, født
den 5.-12.-1929, datter af Karen
og Michael Sørensen. Parret har
børnene: Karen Margrethe, født
den 15.-4.-1952, Jakob, født den
21.-9.-1953, Mads Jørgen, født
den 25.-3.-1956, Knud, født den
22.-6.-1958 og Hans, født den 21.-6.-1961.
L.H. har været på Haslev Højskole med landbrugsfag, han har været formand for
Menighedsrådet. Han overtog gården den 16.-1.-1947 fra sine forældre, som købte den
i 1910. Areal 66 ha., heraf 16 ha. eng.
Stuehuset er opført 1900 og restaureret omkring 1974, kostald opført 1953, svinestal
den er i 1972 ændret til spaltestald, lade opført 1980. Gården drives udelukkende med
planteproduktion bestående af byg, rug og raps. Der er 2 traktorer, plansilo, varm og
kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

TIMLINGVEJ 1, "STORE SKIK
KILD", VEJRUM, 7600 STRUER,
tlf. 97-464322.
PETER JENSEN, gårdejer, født
den 6.-6.-1944, søn af Minna og
Jens Peter Jensen.
P.J. har været på Vejly og Asmildkloster landbrugsskoler, han
er uddannet svinekontrolassistent.
Han overtog gården den 1.-8.1977 fra sin far, som købte går
den den 3.-1.-1927.
Ejendomsskyld 4.000.000. Areal 83 ha.
Stuehuset er opført 1902 og senere restaureret, kostalden fra 1917 er ændret til søer i
1985, spaltestald opført 1979, slagtesvinestald 1955, lade 1917, maskinhuset fra 1945
er udvidet i 1974, foderhus og gylletank opført 1979. Gården drives med en svinepro
duktion på 130 årssøer, der sælges ca. 1.150 smågrise og 1.150 slagtesvin årligt, des
uden er der 180 slagtekalve af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er
raps, byg, hvede og rajgræs. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, tårnsilo,
varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. Der er
ansat 1 fast medhjælper.
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KILD", VEJRUM, 7600 STRUER,
tlf. 97-464473.
HENNING LUND JENSEN, gård
ejer, født den 8.-3.-1941, søn af
Klara og Kristian Jensen, gift
den 4.-5.-1968 med Karen Ander
sen, pædagogmedhjælper, født
den 2.-2.-1945, datter af Stine
og Andreas Andersen. Parret har
børnene: Lene, født den 24.-2.-1970,
Christian, født den 20.-7.-1976
og Jane, født den 5.-6.-1980.
H.L.J. har været på Vejlby Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-3.-1968 fra
Peter Georg Damgård.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 23 ha., heraf tilkøbt 6 ha.
Stuehuset er opført 1890 og restaureret 1977, kostald opført 1954, ungdyrstald og
foderhus 1976, lade 1952 og maskinhus 1975. Gården drives med en kvægproduktion på
50 årskøer, 70 ungdyr og 25 slagtekalve, alle af racen SDM. Desuden har H.L.J. Nordbakkeheste og fjerkræ. Der er 3 traktorer, 1 slamsuger, tårnsilo, varm og kold lufts
tørreri samt halmlæsserudstyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
TIMLINGVEJ 6, "VESTER TIMLING", ASP, 7600 STRUER, tlf.
97-464349.
JENS OLESEN RIIS, gårdejer,
født den 8.-4.-1944, søn af Dag
ny og Aage Riis, gift den 31.-3.1968 med Ingrid Warming, med
hjælpende hustru, født den 7.4.-1945, datter af Ingeborg og
Frederik Warming. Parret har
børnene: Pia, født den 25-.6.1969, Jette, født den 2.-6.-1972
og Søren, født den 31.-10.-1981.
J.O.R. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-3.-1968 fra
Peter Borum Jensen.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 29,5 ha., heraf tilkøbt 6 ha., der er 1,5 ha. eng.
Stuehuset er opført 1897 og restaureret 1976, kostald opført 1957, lade 1952, foderhus
1977 og maskinhus 1980. Gården drives med en kvægproduktion på 32 årskøer, 40 ung
dyr og 15 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede
og raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetæsker, 1 markvandingsanlæg, 1 finsnitter, plansilo,
varm lufts tørreri samt halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
J.O.R. har halvpart i ejendommen Oddesundvej 12, Humlum.
TIMLINGVEJ 8, "SØNDER TIMLING", ASP, 7600 STRUER, tlf.
97-464396.
JENS PEDER TOLSGAARD BO
RUP, gårdejer, født den l.-ll.1949, søn af Maren og Kristian
Borup, gift den 18.-11.-1972 med
Kirsten Birgitte Riis, husmor og
medhjælpende hustru, født den
18.7.-1948, datter af Dagny og
Aage Riis. Parret har børnene:
Claus, født den 27.-9.-1974, Lis
beth, født den 25.-11.-1975 og
Asbjørn, født den 19.-7.-1978.
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sin far, nuværende ejer er 10. generation på gården, som kom i familiens eje i 1680.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 35 ha.
Stuehuset er opført 1914 og restaureret senest i 1984, kostalden fra 1954 er ændret
og moderniseret til malkekøer, ungdyrstalde opført 1971 og 1978, lade 1954, maskin
hus 1974, gastæt silo 1978 og køresilo 1973, der er lavet lagune til gylle i 1987.
Gården drives med en kvægproduktion på 43 årskøer, 60 ungdyr og 20 slagtekalve af
racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 2 traktorer, 1 markvan
dingsanlæg, 1 finsnitter, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til
en del af markarbejdet.

TINGVEJ 23, "TING", VEJRUM, 7600 STRUER.
MARTIN AGERSKOV, gårdejer, født den 18.-5.-1959, søn af Solvej og Niels Agerskov,
gift med Karen Nygaard, medhjælpende hustru, født den 24.-4.-1961, datter af Inger
og Arne Nygaard.
M.A. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 15.-7.-1988
fra Lauge Bjerrum.
Areal 34 ha., heraf 2 ha. eng.
Stuehuset er opført 1912 og restaureret 1978, kostalden fra 1959 er ændret til svi
nestald i 1989, svinestalde opført 1970, 1979 og en gammel svinestald 1947, maskinhus
1965, gylletank 1970, desuden er der en lade. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 3.600 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, byg, hvede og
ærter.
TINGVEJ 25, "VESTER BJERG", VEJRUM, 7600 STRUER, tlf. 97-464468.
ELLY BORUP og HENRY ANTONSEN.
H.A. er landmand og født den 5.-8.-1949, søn af Anne Margrethe og Adolf Antonsen,
bor sammen med Elly Borup, dagplejemor, født den 19.-11.-1951, datter af Ruth og
Svend Aage Borup. Parret har børnene: Pia, født den 19.-12.-1983 og Tommy, født den
23.-5.-1987.
H.A. er specialarbejder. Parret overtog gården den 15.-8.-1986 fra E.B.s forældre,
Ruth og Svend Aage Borup, nuværende ejere er 3. generation på gården, som kom i
familiens eje i 1909.
Ejendomsskyld 820.000. Areal 17,4 ha.
Stuehuset er opført 1909 og restaureret 1986, lade opført 1987. På gården er der 1
traktor og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
TINGVEJ 27, "ØSTER BJERG",
VEJRUM, 7600 STRUER, tlf. 97464307.
ANDERS TOFT BJERG PEDER
SEN, gårdejer, født den 16.-6.1950, søn af Ruth og Ivar Chr.
Bjerg Pedersen, gift den 9.-5.1974 med Britta Pedersen, fysio
terapeut, født den 20.-12.-1952,
datter af Laura og Sigfred Peder
sen. Parret har børnene: Louise,
født den 27.-7.-1982 og Vibeke,
født den 30.-11.-1988.
A.T.B.P. har været på Hammerum Landbrugsskole, han er formand for Holstebro Eks
portmarked og formand for Ringkøbing Amts Kreatureksportforening. Han overtog
gården den 1.-7.-1977 fra sin far, nuværende ejer er 5. generation på gården, som kom
i familiens eje i 1846.
Ejendomsskyld 3.000.000. Areal 60,2 ha., der er lejet 10 ha.
Stuehuset er opført 1925 og senere restaureret, kostalden fra 1923 er ændret senest i
1979, svinestalden er opført i 1929 efter en brand, den er-senere ændret til kostald og
kviestald, lade opført 1923, maskinhus 1959 og 1983, gylletank 1979. Gården drives
med en kvægproduktion på 86 årskøer, 90 ungdyr og 45 slagtekalve af racen SDM.
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mejetærsker, gastæt silo, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri. På gården er 2 faste
medhjælpere og der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.
TINGVEJ 33, "ØSTER TOLSGÅRD",
VEJRUM, 7600 STRUER, tlf. 97464327.
EJVIND NØRSØLLER ANDER
SEN, gårdejer, født den 6.-9.1944, søn af Ellen og Christian
Andersen, gift den 8.-10.-1966
med Ester Øgendahl, medhjælpen
de hustru, født den 18.-4.-1946,
datter af Anna og Kr. Øgendahl.
Parret har børnene: Lene, født
den 15.-8.-1968, Henrik, født den
2.-1.-1973 og Jette, født den

24.-5.-1976.
E.N.A. har været på Haslev Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-4.-1966 fra sin
moster, Marie Nørsøller, bedstefaderen købte den i 1894.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 24,5 ha., heraf tilkøbt 2 ha.
Stuehuset er opført 1978, kostalden fra 1972 er ændret til søer i 1986, 5 minkhaller er
opført 1984-1986, laden fra 1894 er senere restaureret, maskinhus opført 1974. Gården
drives med en svineproduktion på 75 årssøer, der sælges ca. 1.650 smågrise årligt.
Desuden er der en minkbestand på 300 tæver. Planteproduktionens salgsafgrøder er
raps, byg, ærter og hvede. Der er 2 traktorer, tårnsilo samt varm og kold lufts
tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
TOLSGÅRDVEJ 1, "SDR. TOLS
GÅRD", VEJRUM, 7600 STRU
ER, tlf. 97-464461.
KRISTIAN LUNDSBY ANDREA
SEN, gårdejer, født den 27.-7.1944, søn af Anna og Jens Kri
stian Andreasen, gift den 1.-5.1971 med Ellen Mortensen, med
hjælpende hustru, født den 20.10.-1950, datter af Severine og
Jens Mortensen. Parret har bør
nene: Lone, født den 2.-5.-1973,
René, født den 1.-5.-1976 og Janne, født den 2.-7.-1977.
K.L.A. har været på Haslev Landbrugsskole, han er medlem af Menighedsrådet. Han
overtog gården den 1.-12.-1970 fra Oskar Andersen.
Ejendomsskyld 1.830.000. Areal 12,5 ha., heraf 0,5 ha. eng.
Stuehuset er opført 1883 og restaureret 1984, kostalden fra 1958 er ændret til søer,
slagtesvinestald opført 1980, goldsostald 1965 og ombygget i 1972, 7 minkhaller er
bygget 1985-1988, lade 1960, maskinhus 1982 og gylletank 1984. Gården drives med en
svineproduktion på 80 årssøer, der sælges ca. 600 smågrise og 1.000 slagtesvin årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 2 traktorer og gastæt silo. Maskinsta
tion bruges til en del af markarbejdet. Minkfarmen har en bestand på 500 tæver, hele
farmen er udlejet.

TOLSGÅRDVEJ 2, "NØRSØLLER", VEJRUM, 7600 STRUER, tlf. 97-464443.
LAURIDS JAKOBSEN, gårdejer, født den 14.-2.-1945, søn af Lydia og Niels Jakobsen,
gift den 28.-11.-1970 med Vita Kirstine Ørts, medhjælpende hustru, født den
13.-2.-1950, datter af Maren og Poul Ørts. Parret har børnene: Claus, født den
3.-11.-1972, Susanne, født den 14.-12.-1976 og Niels, født den 14.-10.-1982.
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Hammerum Landbrugsskole. Han
overtog gården i juni 1970 fra
sin far, nuværende ejer er 3. ge
neration på gården, som blev
købt af bedstefaderen i 1920.
Ejendomsskyld 2.100.000. Areal
23 ha.
Stuehuset er opført 1850 og se
nere restaureret, kostalden er i
’978 ændret til svinestald, slag
te?
'-stald, sostald og smågrisestald er opført 1979, løbeafdeling 1969, maskinhus 1974, gylletank 1982 og lade 1986. Gården drives med en svi
neproduktion på 90 årssøer, der sælges ca. 900 smågrise og 900 slagtesvin årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, hvede og byg. Der findes 2 traktorer,
plansilo, kold og varm lufts tørreri samt halmfyr. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.

TOLSGÅRDVEJ 3, "VESTERKJÆR", VEJRUM, 7600 STRUER, tlf. 97-464435.
ESKILD LARSEN, gårdejer, født den 11.-1.-1942, søn af Petrea og Peder Larsen.
E.L. overtog gården i 1970 fra sin far, nuværende ejer er 3. generation på gården,
som bedstefaderen købte i 1880.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 5,7 ha.
Stuehuset er opført 1931 og senere restaureret, slagtesvinstald og sostald er opført
1970, farestald 1980, lade 1973 og gylletank 1986. Gården drives med en svineproduk
tion på 50 årssøer, der sælges ca. 500 smågrise og 500 slagtesvin årligt. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er hvede, byg, raps og ærter. Der findes 1 traktor, tårnsilo
og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

TOLSGÅRDVEJ 4, "TOLSGÅRD",
VEJRUM, 7600 STRUER, tlf. 97464319.
CHRISTIAN PEDERSEN, gård
ejer, født den 16.-12.-1939, søn
af Ellen og Richard Pedersen,
gift den 24.-4.-1965 med Elsa
Hansen, hjemmehjælper, født
den 31.-7.-1941, datter af Marie
og Jens Hansen. Parret har bør
nene: Richard, født den 25.-10.1966, Jens, født den 23.-4.1970, Thomas, født den 26.-6.-1973 og Susanne, født den 21.-4.-1977.
C.P. er slagteriarbejder. Han har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog
gården den 1.-7.-1967 fra sin far, som købte den i 1927.
Ejendomsskyld 1.650.000. Areal 38 ha., heraf tilkøbt 6 ha.
Stuehuset er opført 1920 og restaureret 1983 efter en brand, kostald, svinestald og
lade er opført 1945 og 4 minkhaller 1982-1987. Gårdens besætning er på 220 mink
tæver. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, hvede og byg. Der er 2 trak
torer, 1 mejetærsker, plansilo, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr.
TREHØJEVEJ 1, "SØNDER LILLEHUMLUM", RESEN, 7600 STRUER, tlf. 97-861377.
OVE RAUNHOLT, gårdejer, født den 20.-11.-1946, søn af Anna og Arne Raunholt, gift
den 23.-L.-1971 med Vera Hyldgård, medhjælpende hustru, født den 15.-11.-1947,
datter af Anna og Holger Hyldgård. Parret har børnene: Tomas, født den 17.-9.-1972,
Jakob, født den 14.-12.-1978 og Peter, født den 17.-1.-1987.
O.R. overtog halvparten af gården i 1978 og resten i 1984 fra sin far, nuværende ejer
er 7.-8. generation på gården, som har været i familiens eje siden 1713.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 42 ha., heraf tilkøbt 24 ha., der er 2 ha. eng. 10 ha.
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er lejet.
Stuehuset er opført 1951 og restaureret 1975, kostald opført 1960, goldsostald 1973,
sostald og fravænningsstald 1978, laden fra 1916 er restaureret 1960, maskinhus opført
1983 og gylletank 1987. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion
på 23 årskøer, 30 ungdyr og 13 slagtekalve af racen RDM. Svineproduktionen er på 70
årssøer, der sælges ca. 1.300 smågrise og 200 slagtesvin årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøder er byg, hvede, raps og rug. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 mark
vandingsanlæg, gastæt silo og fastbrændselsfyr. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet. På gården er 1 skoledreng til hjælp.
TREHØJEVEJ 2, "VESTER LILLEHUMLUM", RESEN, 7600 STRUER, tlf. 97-861090.
POUL og AKSEL SØRENSEN, gårdejere.
A.S. er født den 6.-11.-1920, søn af Maren og Kresten Sørensen, gift den 24.-5.-1953
med Karen Margrethe Vahr, husmor, født den 25.-9.-1922, datter af Jensine og Peter
Vahr. Parret har børnene: Kresten, født den 19.-9.-1955, Poul, født den 26.-12.-1956,
Jørgen, født den 17.-6.-1958 og Maren-Lisbeth, født den 21.-2.-1962.
P.S. er gift med Tove Mønsted Sørensen. Parret har børnene: Lars, født den
30.-12.-1983 og Martin, født den 21.-2.-1987.
T.M.S. er assistent.
P.S. har været på Hammerum Landbrugsskole og er medlem af Lanboforeningens be
styrelse. Han købte halvpart i gården i 1981, faderen overtog den den 21.-9.-1950.
Gården drives i dag som I/S mellem far og søn.
Ejendomsskyld 2.300.000. Areal 27 ha. Desuden er der forpagtet 23 ha.
Stuehuset er opført 1880 og restaureret senest i 1964, kostald, slagtesvinestald og
lade er opført 1965, sostald 1981, maskinhus, foderhus og gylletank 1985. Gården
drives med en kvægproduktion på 40 årskøer, 45 ungdyr og 20 slagtekalve af racen
SDM, desuden er der en produktion på 2.500 slagtesvin. Planteproduktionens salgs
afgrøder er byg, hvede, raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvan
dingsanlæg, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri og der bruges staldvarme til op
varmning af stuehuset. På gården er der 1 skoledreng som medhjælp. Den drives sam
men med Kobbelhøje 8. P.S. bor Trehøjevej 17.

TUSGÅRDVEJ 1, "DAMGÅRD",
7560 HJERM, tlf. 97-464521.
STENER ENGHOVED ØSTERGÅRD,
gårdejer, født den 7.-10.-1945,
søn af Ingeborg og Svend Øster
gård, gift den 27.-9.-1969 med
Elin Lund Jensen, køkkenassistent,
født den 24.-3.-1949, datter af
Martha og Hans Jensen. Parret
har børnene: Karina, født den
15.-2.-1974 og Meiner, født den
18.-3.-1976.
S.E.Ø. er sælger. Han overtog

gården den 20.-11.-1982 fra Henry Bengtson.
Ejendomsskyld 1.240.000. Areal 22,9 ha. Desuden er der lejet 22 ha.
Stuehuset er opført 1914 og restaureret 1983, kostald opført 1957, laden fra 1927 er
restaureret i 1984. Gårdens besætning er på 20 slagtekalve og 300 slagtesvin. Plante
produktionens salgsafgrøder er byg, raps, ærter, rajgræs og hvede. Der er 2 traktorer,
plansilo og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
TUSGÅRDVEJ 3, "FREDENSLYST", 7560 HJERM, tlf. 97-464466.
FINN SØRENSEN, gårdejer, født den 4.-1.-1952, søn af Sigrid og Ingerman Sørensen,
gift den 3.-8.-1985 med Conni Lauritsen, husmor, født den 11.-4.-1957, datter af
Stinne og Aksel Lauritsen. Parret har datteren Tina Louise, født den 25.-5.-1986.
F.S. har været Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården den 14.-2.-1976 fra Sigvald
Kristensen.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 12,5 ha. Desuden er der lejet 13 ha.
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"Fredenslyst"s stuehus er opført
1924 og restaureret senest i
1985, kostalden fra 1916 er æn
dret til svinestald 1977, svinestalde opført 1977, 1979 og 1988,
maskinhus 1981 og gylletank
1983. Gården drives med en svi
neproduktion på 250 årssøer, der
sælges ca. 4.300 smågrise og
1.000 slagtesvin årligt. Planteprodi'ktionens salgsafgrøder er raps,
æ;
hvede, byg og rajgræs.
Der er i tr \tor, plansilo, varm
og kold lufts tørreri. På gården er 1 fast medhjælper.

TUSGÅRDVEJ 6, "THUSGÅRD",
7560 HJERM, tlf.97-464245.
NIELS JEPPESEN, gårdejer, født
den 18.-3.-1910, søn af Kirstine
og Kristian Jeppesen.
N.J. har været på Ladelund Land
brugsskole. Han overtog gården
den 24.-1 1.-1954 Kristian An
dersen.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal
40 ha., heraf tilkøbt 17 ha.
Stuehuset er ombygget i 1960,
kostald, svinestald og lade er
opført 1965 og maskinhus 1970. Gården drives udelukkende med planteproduktion be
stående af raps, ærter, byg, hvede og vinterraps. På gården er der 1 traktor, maskin
station bruges til en del af markarbejdet.
I 1969 blev Niels Jeppesen tilkendt Ringkøbing Amts pokal for landboflid.

TUSGÅRDVEJ 8, "HUMMELMOSEGÅRD", 7560 HJERM, tlf. 97-464228.
INGEMANN SØRENSEN, gårdejer, omtales under Øksenbjergvej 11.
I.S. overtog gården i 1964 fra B.V. Kristensen. Den bliver drevet som I/S sammen med
sønnen Finn.
Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 27 ha., der er frasolgt 13 ha.
Gården drives sammen med Øksenbjergvej 11, Hjerm.
VEJBJERGVEJ 2, "NY VEJBJERGGÅRD", HUMLUM, 7600 STRUER, tlf. 97-861588.
AASE KRISTENSEN, landmand, født den 6.-2.-1935, datter af Dagny og Sigurd Witt
Jensen, gift den 11.-7.-1954 med Søren Erik Aarup Kristensen, viceamtsborgmester,
født den 4.-9.-1932, søn af Johanne og Marinus Kristensen. Parret har børnene: Helle,
født den 15.-11.-1954, Michael, født den 24.-6.-1956, Vibeke, født''den 13.-10.-1960 og
Peter, født den 5.-2.-1964.
AA.K. overtog gården den 1.-12.-1978 fra Hess og Møller.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 20 ha. Jorden er lejet ud.
Stuehuset er opført 1895 og restaureret 1979, maskinhus opført 1895.
VEJBJERGVEJ 3, "VEJBJERGGÅRD", HUMLUM, 7600 STRUER, tlf. 97-861121.
HARALD SØNDERGAARD, gårdejer, født den 23.-3.-1915, søn af Petrine og Kresten
Søndergaard, gift den 5.-4.-1940 med Margrethe Korsgaard, medhjælpende hustru, født
den 17.-4.-1919, datter af Anna og Kristian Korsgaard. Parret har børnene: Sonja, født
den 4.-3.-1943, Orla, født den 13.-7.-1945, Lilian, født den 5.-6.-1949 og Torsten, født
den 5.-6.-1952.
H.S. overtog gården den 1.-5.-1948 fra Jens Brogaard. Gården drives i dag som I/S
sammen med sønnen Torsten.
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Landbrugsskole og er medlem af
Menighedsrådet.
"Vejbjerggård"s ejendomsskyld er
2.100.000. Areal 100 ha., heraf
20 ha. eng. Desuden er der forpagtet 50 ha.
Stuehuset er opført 1680 og re
staureret flere gange, senest i
1984, kostald, svinestald og lade
er genopbygget efter en brand i
1931, gylletank opført 1969, uden
dørs køresilo 1964 og maskinhus
1984. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 70 årskøer, 70
ungdyr og 35 slagtekalve, alle af racen SDM. Svineproduktionen er på 14 årssøer, der
produceres ca. 200 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede,
raps og ærter. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 finsnitter, 1 slamsuger, plansilo,
tårnsilo, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr. På gården er 1 fodermester og 1
fast medhjælper.
VESTER GIMSING 7, "VESTER
NØRGÅRD", GIMSING, 7600
STRUER, tlf. 97-840085.
FINN VIUM NIELSEN, minkfar
mer og landmand, født den 24.6.-1960, søn af Stinne og Niels
Vium Nielsen.
F.V.N. har været på Hammerum
Landbrugsskole. Han overtog går
den den 10.-4.-1986 fra Henning
Frederiksen.
Ejendomsskyld 620.000. Areal 10
ha.
Stuehuset er opført 1900 og restaureret 1975, kostalden fra 1935 er ændret til pelseri
i 1959, minkhal opført 1988 og 2 minkhaller i 1989, lade opført 1935. Minkbestanden
er på 260 tæver. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, hvede, byg og ærter. Der
er 1 traktor. Faderen, Niels Vium Nielsen, udfører høstarbejdet.

VESTER GIMSING 14, "NYBORG", GIMSING, 7600 STRUER, tlf. 97-850715.
ALBERT DAHL, gårdejer, født den 30.-7.-1918, søn af Sine og Frands Dahl, gift den
12.-5.-1950 med Marie Kristensen, husmor, født den 4.-4.-1925, datter af Jørgen og
Jensine Jensen Mousgaard. Parret har børnene: Ulla, født den 21.-7.-1951, Jørgen,
født den 19.-7.-1953 og Inger Elisabeth, født den 30.-10.-1957.
A.D. overtog gården den 1.-10.-1947 fra Prindahl.
Ejendomsskyld 980.000. Areal 22 ha., der er frasolgt 7 ha. Jorden er udlejet.
Stuehuset er restaureret i 1970, kostald opført 1960, ladens alder er ukendt.
VESTER GIMSING 16, "LUNDHØJ",
GIMSING, 7600 STRUER, tlf. 97854019.
OVE PEDERSEN, lærer, født den
16.-5.-1958, søn af Johanne og
Henning Pedersen, gift den 5.-7.1980 med Lone Brunhøj Jensen,
sygeplejerske, født den 26.-5.1960, datter af Ester og Henning
Jensen. Parret har børnene: Mar
tin, født den 24.-9.-1985 og Ben
te, født den 8.-4.-1988.
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O.P. overtog gården den 1.-4.-1983 fra Ingemann Hauge.
Ejendomsskyld 420.000. Areal 1,5 ha.
Stuehuset er opført 1900 og restaureret 1984/85, kostalden fra 1900 er ændret til
værksted i 1985, 3 minkhaller er opført 1985-1988. Minkbestanden er på 240 tæver.
VESTERKÆRVEJ 3, "STORE
LUND", HUMLUM, 7600 STRU
ER, tlf. 97-861157.
FRANTZ HAGEN JENSEN, gård
ejer, født den 4.-11.-1908, søn af
Ingeborg og Marius Jensen, gift
den 4.-11.-1939 med Sigrid Søren
sen, husmor, født den 20.-1.-1906.
Parret har datteren Ingeborg,
født den 20.-12.-1942.
F.H.J. har været på Dalum Land
brugsskole. Han overtog gården
i 1929 fra sin far, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 54 ha., heraf 1 ha. skov.
Stuehuset er opført 1911 efter en brand, kostald, svinestald og lade er opført 1911,
yngre svinestald 1964 og maskinhus 1975. Gården drives udelukkende med plantepro
duktion bestående af byg, hvede og raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 mark
vandingsanlæg, plansilo samt kold og varm lufts tørreri. På gården er lidt løs hjælp.

VESTERKÆRVEJ 26, HUMLUM, 7600 STRUER, tlf. 97-861539.
NIELS EGON PEDERSEN, slagteriarbejder, født den 4.-6.-1944, søn af Magda og
Anker Pedersen, gift den 3.-12.-1966 med Ellen Poulsen, husmor, født den 11.-6.-1945,
datter af Mette og Anders Poulsen. Parret har børnene: Allan, født den 13.-7.-1969 og
Dan, født den 3.-3.-1971.
N.E.P. overtog gården den 1.-12.-1979 fra Viggo Kristensen.
Ejendomsskyld 370.000. Areal 5 ha., der er lejet 2,5 ha.
Stuehuset er opført 1898 og restaureret 1985, kostald opført 1898 og lade 1981. Går
dens besætning er på 10 ammekøer, 4 ungdyr og 5 slagtekalve, alle af blandet race.
Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 1 traktor og 1 tårnsilo. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.

VESTER RINGGADE 12, "0LBYGÄRD", ØLBY, 7600 STRUER.
HELGA og ANNA KIRSTINE HENRIKSEN, gårdejere.
H.H. er født den 13.-8.-1921 og A.K.H. den 28.-2.-1914, døtre af Maren og Henrik
Henriksen.
Søstrene overtog gården den 1.-1.-1970 fra deres forældre. Gården har været i famili
ens eje gennem 12 generationer, første gang i 1680.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 67 ha., der er frasolgt 9 ha., der er 19 ha. eng.
Stuehuset er opført 1931 og restaureret omkring 1973, kostald og lade er opført 1964,
svinestald 1966 og maskinhus 1983. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvæg
produktion på 38 årskøer, 55 ungdyr og 19 slagtekalve af racen SDM. Svine-produktionen er på 18 årssøer, der produceres ca. 350 slagtesvin årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøder er byg og rug. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg,
tårnsilo samt varm og kold lufts tørreri. På gården er 1 fodermester og 1 fast med
hjælper.
VILHELMSBORGVEJ 62, "LILLE LINDBJERG", LINDE, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97482027.
SVEND AAGE NYBO, landmand og salgschef, født den 9.-2.-1931, søn af Sidsel og
Frederik Jensen, gift den 24.-10.-1959 med Kirsten Knudsen, husmor, født den
13.-11.-1939, datter af Anna og Johannes Knudsen. Parret har børnene: Pia, født den
13.-4.-1960, Helle, født den 13.-6.-1961 og Gert, født den 3.-6.-1966.
S.AA.N. er montør og sælger for Manus, han har været på Haslev Landbrugsskole. Han
overtog gården den 10.-3.-1961 fra Johannes Nielsen.
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Stuehuset er opført 1918 og restaureret 1974, svinestald opført 1965 og lade omkring
1918. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. På gården er der 1 traktor, der bruges
en del maskinstation.
VILHELMSBORGVE3 74, LINDE, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-487212.
ERIK SE3ERSEN, gårdejer, født den 24.-8.-1921, søn af Petrea og Martin Sejersen,
gift den 28.-3.-1947 med 3. Vestergaard, husmor, født den 13.-7.-1927, datter af
Marie og Laurids Vestergaard. Parret har børnene: Nelly, født den 27.-9.-1947, Martin,
født den 27.-10.-1949, Svend, født den 9.-4.-1951 og Henrik, født den 25.-10.-1965.
3.V. døde den 30.-11.-1985.
E.S. har været på Vejlby Landbrugsskole. Han overtog gården den 27.-3.-1950 fra Kr.
Tarp.
Ejendomsskyld 930.000. Areal 17 ha.
Stuehuset er opført 1943 og restaureret 1966, kostald opført 1960, svinestald 1964,
lade 1961, maskinhus 1965 og udendørs køresilo 1970. Gården drives udelukkende med
planteproduktion bestående af ærter, roer, raps, hvede og byg. Der er 2 traktorer,
plansilo, kold og varm lufts tørreri og der bruges staldvarme til opvarmning af stue
huset. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

VILHELMSBORGVE3 79, "LINDB3ERG", LINDE, 7500 HOLSTE
BRO, tlf. 97-487009.
NIELS 30RN LINDB3ERG KÆRGAARD, gårdejer, født den 15.2.-1949, søn af Poula og Kristian
Kærgaard, gift den 6.-11.-1976
med Anna Maria Filsø Nielsen,
husmor, født den 30.-12.-1953,
datter af Karen og Niels Nielsen.
Parret har børnene: Else, født
den 12.-2.-1978, Lone, født den
20.-6.-1980 og Iben, født den 20.-1.-1985.
N.3.L.K. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-11.-1975
fra sine forældre, nuværende ejer er 4. generation på gården, som blev købt af olde
faderen omkring 1860.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 40 ha., heraf tilkøbt 12 ha.
Stuehuset er opført 1924 og senere restaureret, kostald opført 1960, ungdyrstald 1974,
lade 1947, maskinhus 1934 og foderhus 1982. Gården drives med en kvægproduktion på
50 årskøer af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. På gården er der 3
traktorer og 1 plansilo. Der er 1 fast medhjælper.

VILHELMSBORGVE3 81, "NY
GÅRD", LINDE, 7500 HOLSTE
BRO, tlf. 97-487153.
BENT og VALDEMAR SØRENSEN,
gårdejere.
V.S. er født den 14.-1.-1924, søn
af Maren og Kristian Sørensen,
gift den 24.-5.-1952 med Marie
Kristensen, husmor, født den 22.12.-1925, datter af Helga og
Bernhard Kristensen. Parret har
børnene: Bent, født den 7.-3.-1953,
Rita, født den 7.-5.-1954, Tove,
født den 4.-2.-1957, Vita, født den 27.-7.-1961 og Kurt, født den 22.-6.-1966.
B.S. er gift med Birgit 3ensen, datter af Ruth og Erland 3ensen. Parret har børnene:
Christina, født den 10.-4.-1984 og Mariane, født den 4.-12.-1986.
B.S. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han købte halvpart i gården den 1.-8.-
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Ejendomsskyld 2.150.000. Areal 68,5 ha., heraf tilkøbt 3,3 ha., der er 4 ha. skov.
Desuden er der lejet 3,3 ha.
Stuehuset er opført 1978, kostald 1967, svinestalden fra 1933 er udvidet senest i 1974,
hvor der også blev bygget lade, maskinhus opført 1978, gylletank 1980, indendørs
køresilo 1967 og udendørs køresilo 1972 og 1980. Gården drives med en kvægprodukti
on på 74 årskøer, 100 ungdyr og 40 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 650 slag
tesvin. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker,
markvandingsanlæg, tårnsilo og varm og kold lufts tørreri. Der bruges maskinstation
til en del af markarbejdet og der er 1 skoledreng til hjælp.
Vi. "LMSBORGVEJ 91, "ELME
LY", L1MJL 7500 HOLSTEBRO,
tlf. 97-4871C .
TORBEN VINDUM, gårdejer, født
den 15.-11.-1941, søn af Laura
og Lars Peter Christensen, gift
den 23.-11.-1968 med Britha Toft
Andersen, medhjælpende hustru,
født den 13.-7.-1946, datter af
Valborg og Kr. Andersen. Parret
har børnene: Gitte, født den 13.10.-1969, Karsten, født den 25.-

9.-1972 og Karina, født den 17.-3.-1979.
T.V. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-4.-1965 fra
sin far, nuværende ejer er 3. generation på gården, som blev købt af bedstefaderen i
1910.
Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 34,5 ha., heraf tilkøbt 12 ha. Der er lejet 8 ha.
Stuehuset er opført 1900 og restaueret 1974, kostald opført 1962 og tilbygget 1976,
lade opført 1968, foderhus 1976, maskinhus 1982 og gylletank 1986. Gården drives med
en kvægproduktion på 35 årskøer, 40 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM. Plante
produktionens salgsafgrøder er ærter, byg og hvede. Der er 3 traktorer, 1 markvan
dingsalæg, tårnsilo samt varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
VILHELMSBORGVEJ 93, "MOSEVANG", LINDE, 7500 HOLSTE
BRO, tlf. 97-487202.
HARALD SIGFRED BERTELSEN,
gårdejer, født den 19.-12.-1932,
søn af Ingrid Kirstine Bertelsen,
gift den 16.-11.-1957 med Jonny
Hansen, datter af Gertrud og
Johannes Hansen. Parret har bør
nene: Susanne Marie, født den
16.-6.-1958, Bente Solveig, født
den 1.-9.-1964 og Niels Johan
nes, født den 16.-4.-1971.
H.S.B. er specialarbejder. Han overtog gården den 1.-11.-1958 fra Vilhelm Jensen.
Areal 11,6 ha., heraf tilkøbt 3 ha.
Stuehuset er restaureret 1974, kostald opført 1965, lade 1960 og maskinhus 1964.
Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg, raps og rug. Der
findes 1 traktor, 1 markvandingsanlæg, tårnsilo og halmfyr. Maskinstation bruges til
en del af markarbejdet.
VILHELMSBORGVEJ 95, "HØJVANG", HESTBÆK, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-487024.
FREDE PEDERSEN, gårdejer, født den 20.-5.-1932, søn af Margrethe og Kristian
Pedersen, gift den 4.-12.-1954 med Edith Stamp, husmor og medhjælpende hustru, født
den 21.-7.-1933, datter af Jenny og Jens Valdemar Stamp. Parret har børnene: Jens,

-396-

født den 27.-9.-1957 og Alice,
født den 2.-1.-1960.
Frede Pedersen overtog gården
den 1.-4.-1961 fra sin svigerfar,
som byggede gården som stats
ejendom i 1935 på jord fra sin
fars gård.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal
34 ha., heraf tilkøbt 2 ha.
Stuehuset er opført 1935, tilbyg
get 1967 og senere restaureret,
kostalden fra 1935 er ændret til
svinestald i 1974, sostalde op
ført 1965, 1974 og 1977, lade 1935, maskinhus 1983 og gylletank 1985. En søn har
bygget 3 minkhaller i 1988. Gården drives med en svineproduktion på 60 årssøer, der
sælges ca. 500 smågrise og 600 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er
byg, hvede og rug. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, 2 gas
tætte siloer og gennemløbstørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
VILLEMOESVEJ 4, "VILLEMOESGÄRD", VEJRUM, 7560 HJERM, tlf. 97-464006.
FINN VILLEMOES, proprietær, født den 4.-3.-1959, søn af Anne Mette og Vagn Villemoes, gift den 7.-6.-1987 med Bente Gjørrup Madsen, sygeplejerske, født den
12.-8.-1964, datter af Tove og Laurids Madsen.
F.V. har været på Lægård Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for Ringkøbing Amts
Frøavlerforening. Han overtog gården den 16.-7.-1984 fra sine forældre, nuværende
ejer er 9. generation på gården, som har været i familiens eje siden 1740.
Areal 80 ha.
Stuehuset er opført 1936, der er bygget minkhaller 1986-1988, lade opført 1920 og
pelseri 1988. Minkbestanden er på 800 tæver. Planteproduktionens salgsafgrøder er
raps, byg, hvede og italiensk rajgræs. Der er 3 traktorer, plansilo, varm og kold lufts
tørreri samt 1 vindmølle. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
VILLEMOESVEJ 6, "PRÆSTMARK", 7560 HJERM, tlf. 97-464232.
PER NIELSEN, gårdejer, født den 23.-3.-1946, søn af Ninna og Aksel Nielsen, gift den
17.-8.-1969 med Inger Dybdal, lægesekretær, født den 20.-11.-1947, datter af Solvej
og Laurids Dybdal. Parret har børnene: Kristian, født den 27.-9.-1971, Thomas, født
den 12.-11.-1974 og Rasmus, født den 10.-8.-1981.
P.N. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-11.-1978 fra
Søren Kristiansen.
Ejendomsskyld 1.470.000. Areal 7,9 ha. Desuden er der lejet 23 ha. og han passer
jorden til en gård på 13 ha.
Stuehuset er opført 1982, farestald, fravænningsstald og goldsostald 1979, lade, gylle
tank og maskinhus 1983. Gården drives med en svineproduktion på 110 årssøer, der
sælges ca. 2.350 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter,
byg, hvede og rapgræs. På gården er der 2 traktorer og 1 mejetærsker. Der bruges
maskinstation til en del af markarbejdet.
VILLEMOESVEJ 8, "NYHOLM", 7560 HJERM, tlf. 97-464474.
BERNHARD CHRISTIANSEN, husmand, født den 16.-2.-1941, søn af Kristiane og Chr.
Christiansen, gift den 10.-4.-1982 med Ruth Johnsen, syerske, født den 4.-3.-1939.
B.C. er D.S.B. depotbetjent. Han overtog gården den 1.-11.-1987 fra Anne Hestbæk.
Ejendomsskyld 690.000. Areal 6 ha.
Stuehuset er opført 1975, kostalden fra 1956 er ændret til svinestald i 1978 og lade er
opført 1920. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 300 stk. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er byg, raps og hvede. Der er 1 traktor, maskinstation bruges til
en del af markarbejdet.
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7560 HJERM, tlf. 97-464079.
VAGN THUSGAARD, gårdejer,
født den 23.-8.-1919, søn af An
ne og Jens Thusgaard, gift den 7.1 1.-1943 med Rigmor Nielsen,
husmor, født den 28.-12.-1921,
datter af Jensine og Karl Nielsen
(Dalgaard). Parret har børnene:
Svend Erik, født den 7.-3.-1944,
Kirsten, født den 8.-11.-1945,
Finn, født den 27.-8.-1949, Jyt
te, født den 14.-1.-1951, Else, født den 12.-4.-1950 o6 Tove, født den 20.-10.-1958.
V.T. overtog gården den 1.-6.-1950 fra sin svigerfar, som købte den i 1911.
Ejendomsskyld 740.000. Areal 7,3 ha.
Stuehuset er opført 1890 og restaureret 1950, kostald opført 1964, lade 1890 og ma
skinhus 1956. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 100 stk. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er byg, ærter, hvede og raps. Der er 1 traktor, maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.
VILLEMOESVEJ 12, "ENGMARK", VEJRUM, 7560 HJERM, tlf. 97-464446.
OVE POULSEN, husmand, født den 7.-6.-1922, søn af Petrine og Kristian Poulsen, gift
den 8.-11.-1945 med Anna Elisabeth Nielsen, husmor, født den 22.-1.-1921, datter af
Andrea og Albert Nielsen. Parret har børnene: Hans Chr., født den 23.-6.-1946, Karen
Margrethe, født den 9.-3.-1948, Lilian, født den 18.-6.-1951, Svend Aage, født den
19.-1.-1953 og Poul Erik, født den 24.-3.-1959.
O.P. overtog gården den 1.-2.-1964 fra Søren Kristiansen.
Ejendomsskyld 700.000. Areal 9 ha.
Stuehuset er opført 1904 og restaureret 1977, kostald opført 1904, restaureret og
ændret til svin i 1979, lade og maskinhus opført 1904. Gården drives med en slag
tesvineproduktion på 200 stk. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter, byg og
hvede. Der er 1 traktor, maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
VILLEMOESVEJ 16, "NØRRE AUSUM", 7560 HJERM, tlf. 97-464061.
WERNER GRIMSTRUP, gårdejer, født den 18.-8.-1918, søn af Anna og Peder Grimstrup, gift den 6.-8.-1952 med Anna Pedersen, husmor, født den 27.-10.-1927, datter
af Marie og Peder Johan Pedersen. Parret har børnene: Else Marie, født den 15.-7.1954, Jørgen, født den 27.-7.-1957 og Peder, født den 24.-8.-1963.
W.G. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-11.-1948
fra sin far, som købte den i 1905.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 14 ha., heraf tilkøbt 1 ha.
Stuehuset er opført 1917 og restaureret flere gange, senest i 1978, kostalden fra 1969
er ændret til svinestald i 1981, lade opført 1917 og maskinhus 1983, desuden er der et
hønsehus. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 500 stk. Planteproduktionens
salgsafgrøder er byg, hvede, raps og ærter. Der findes 1 traktor, maskinstation bruges
til en del af markarbejdet.

VINDERUPVEJ 1, "HOLMGAARD",
GIMSING, 7600 STRUER, tlf.
97- 853526.
PEDER HOLMGAARD, gårdejer,
født den 13.-2.-1949, søn af Chri
stian Holmgaard, gift den 29.12.-1984 med Ruth Stentoft Bov
bjerg, lærer, født den 22.-7.1949, datter af Christian Bov
bjerg. Parret har datteren Ane.
P.H. har været på Hammerum
Landbrugsskole, han er i besty-
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Han overtog gården den 1.-8.-1983 fra sine forældre, nuværende ejer er 5. generation
på gården, som kom i familiens eje omkring 1800. Ejendomsskyld 2.400.000. Areal 43,7
ha., heraf 7 ha. eng og 1 ha. skov. Der er forpagtet 8 ha.
Stuehuset er opført 1895 og restaureret senest i 1975, kostalden fra 1921 er renoveret
1966, ungdyrstald opført 1966, svinestalden fra 1921 er renoveret i 1958, lade opført
1956, foderhus 1983 og gylletank 1966. Gården drives med en kvægproduktion på 47
årskøer af racen SDM, desuden produceres ca. 350 slagtesvin årligt. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er ærter og raps. Der er 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg, 1 fin
snitter, tårnsilo og varm og kold lufts tørreri. På gården er 1 fast medhjælper, p.t. 1
udvekslingsstudent fra Ghana. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
Gården drives sammen med faderens gård, Vinderupvej 4.

VINDERUPVEJ 8, "KVISTGÅRD",
GIMSING, 7600 STRUER, tlf. 97851014.
KAI NOE, gårdejer, født den 20.7.-1938, søn af Inger og Jakob
Noe, gift den 18.-6.-1966 med
Hanne Marie Trudsø Poulsen, kon
torassistent, datter af Paula og
Asger Poulsen. Parret har børne
ne: Vibeke, født den 24.-3.-1967,
Henrik, født den 6.-12.-1968, Be
tina, født den 18.-9.-1972 og
Jesper, født den 29.-11.-1979. K.N. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han
overtog gården den 2.-5.-1966 fra Johannes Hillersborg.
Ejendomsskyld 1.379.000. Areal 29,5 ha., heraf tilkøbt 2,5 ha. Der er lejet 3,5 ha.
Stuehuset er opført 1973, kostald 1957, svinestalden er restaureret i 1958, lade opført
1957 og maskinhus 1979. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion
på 25 årskøer og 31 ungdyr af racen SDM. Svineproduktionen er på 20 årssøer, der
produceres ca. 350 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede og
byg. På gården er der 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og varm lufts tørreri.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
VINDERUPVEJ 19, "SNØDER", HJERM, 7830 VINDERUP, tlf. 97-441609.
KARL KVISTBORG, gårdejer, født den 19.-1.-1933, søn af Ane Katrine og Søren Kvist
borg. K.K. har børnene: Søren, født den 3.-1.-1961, Anders, født den 21.-11.-1964 og
Mette, født den 7.-7.-1971.
K.K. er specialarbejder og har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog
gården den 28.-1.-1964 fra Jens Kristiansen.
Ejendomsskyld 850.000. Areal 10 ha., der er frasolgt 12 ha. til sommerhusgrunde.
Stuehuset er opført 1910 og restaureret senest i 1972, udbygningerne, bestående af
kostald, svinestald og lade, er genopbygget efter en brand i 1910. Gården drives ude
lukkende med planteproduktion bestående af ærter, raps, byg og hvede. Der er 1 trak
tor, tårnsilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

VOLSTRUPBY 1, "VOLSTRUPBY",
7560 HJERM, tlf. 97-464094.
JENS HENRIKSEN, gårdejer, om
tales under Volstrupby 3.
J.H. har været på Hammerum
Landbrugsskole. Han overtog går
den den 1.-8.-1982 fra Kristian
Vestergaard.
Ejendomsskyld 1.550.000. Areal
30 ha., heraf 6 ha. eng.
Stuehuset er opført 1950 og re
staureret 1978, kostald opført
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1954, svinestald 1940, laden fra 1850 er renoveret og maskinhus opført 1960. Gården
drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg, hvede og raps. Gården
drives sammen med Volstrupby 3.
VOLSTRUPBY 2, "FJORDGLIMT",
7560 HJERM, tlf. 97-464518.
SVEND ERIK SVANBORG, slagte
riarbejder og landmand, født den
10.-8.-1942, søn af Anna og Hen
ry Svanborg, bor sammen med
Helga Pedersen, rengøringsassi
stent, født den 8.-12.-1945, dat
ter af Johanne og Oluf Jakobsen.
Parret har børnene: Kim, født
den 23.-7.-1965, Karsten, født
den 8.-6.-1968 og tvillingerne,
Ulla og Pia, født den 5.-11.-1973. S.E.S. overtog gården den 1.-4.-1984 fra Herluf
Jensen. Ejendomsskyld 660.000. Areal 7 ha.
Stuehuset er opført 1940 efter en brand og er restaureret i 1974, avlsbygningerne,
bestående af kostald, lade og maskinhus, er opført 1940. Gården drives med en svine
produktion på 15 årssøer, der sælges ca. 300 smågrise årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøder er raps, byg, ærter og hvede. Der er 1 traktor, maskinstation bruges til
en del af markarbejdet.

VOLSTRUPBY 3, "VOLSTRUP
BY",
7560 HJERM, tlf. 97464094.
JENS FREDERIK HENRIKSEN,
gårdejer, født den 6.-5.-1931,
søn af Poul og Kirstine Henrik
sen, gift den 17.-3.-1957 med
Martha Jespersen, husmor, født
den 6.-12.-1929, datter af Kirsti
ne Magdalene (Didde) og Karl
Jespersen. Parret har børnene:
Birthe, født den 31.-7.-1958, Jet
te, født den 20.-6.-1962 og tvil
lingerne Poul og Karl, født den 19.-5.-1966.
J.F.H. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-10.-1961
fra Niels Madsen. Gården har været i slægtens eje i ca. 300 år, siden 1680.
Ejendomsskyld 1.550.000. Areal 27,5 ha., heraf 1,5 ha. eng.
Stuehuset er opført 1914 og restaureret 1972, svinestald og lade er opført 1950,
kostald og gylletank 1975. Gårdens besætning er på 36 årskøer af racen RDM. Plante
produktionens salgsafgrøder er byg, hvede og raps. Der er 4 traktorer, tårnsilo, varm
og kold lufts tørreri. På gården er 1 søn som fast medhjælper og der bruges en del
maskinstation. Gården drives sammen med Volstrupby 1.
VOLSTRUPBY 4, "VOLSTRUPBY",
7560 HJERM, tlf. 97-464153.
CHRISTIAN ANDREASSEN, gård
ejer, født den 23.-5.-1953, søn af
Ellen og Svend Andreassen, gift
den 12.-9.-1975 med Hanne Kjær,
medhjælpende hustru, født den
12.-9.-1953, datter af Ragnhild
og Aage Kjær. Parret har børne
ne: Martin, født den 7.-12.-1976,
Esben, født den 3.-12.-1979 og
Simon, født den 13.-5.-1987.
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far, som købte den i 1948.
Ejendomsskyld 1.650.000. Areal 15 ha., der er lejet 11 ha.
Stuehuset er dopført 1938 og restaureret 1981, kostalde opført 1938 og 1976, maskin
hus 1983, foderhus, gylletank og køresilo 1976. Gården drives med en kvægproduktion
på 38 årskøer, 50 ungdyr og 20 slagtekalve af racerne SDM og RDM. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er byg og hvede. Der er 2 traktorer, maskinstation bruges til en
del af markarbejdet.

VOLSTRUPVE3 3, 7560 H3ERM,
tlf. 97-464191.
KARSTEN AMSTRUP, gårdejer,
født den 8.-7.-1923, søn af Kri
stiane og Mads Amstrup, gift
med Gerda Mølvadgaard, husmor,
født den 20.-3.-1931, datter af
Thyra og Ole Mølvadgaard. Par
ret har børnene: Hanne, født den
8.-4.-1953, Bodil, født den 23.8.-1954, Lisbeth, født den 25.8.-1962 og Ole, født den 19.-7.1965. Parret er senere skilt og
K.A. bor nu sammen med Ragnhild Nautrup, født den 4.-12.-1932, datter af Anne Ka
trine og Andreas Andersen, hun har sønnen Kim, født den 12.-3.-1972.
K.A. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården den 2.-2.-1960 fra sine
svigerforældre, Thyra og Ole Mølvadgaard.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 17 ha.
Stuehuset er opført 1928 og senere restaureret, svinestald og lade opført 1848, kostald
1960, maskinhus 1962, gylletank 1985, desuden er der indendørs køresilo. Gården dri
ves med en slagtesvinerpoduktion på 650 stk. Planteproduktionens salgsafgrøder er
byg, hvede og raps. Der findes 3 traktorer, tårnsilo og kold lufts tørreri. Maskin
station bruges til en del af markarbejdet.
VOLSTRUPVE3 8, "VOLSTRUP ØSTERGAARD", 7560 H3ERM, tlf. 97-464825.
HOLGER GOSVIG, gårdejer, født den
8.-4.-1954, søn af 3enny og 3ohannes
Gosvig, gift den 9.-6.-1979 med Dorte
Breum Hansen, bankassistent, født den
31.-3.-1953, datter af Else og Kresten
Hansen. Parret har børnene: Thomas,
født den 15.-4.-1981 og Mette, født
den 25.-8.-1983.
H.G. har været på Bygholm og Lægård
landbrugsskoler, han er i bestyrelsen
for lokalforeningen. Han overtog går
den den 1.-5.-1979 fra sine forældre, som købte den i 1952.
Ejendomsskyld 3.450.000. Areal 24,6 ha. Der er lejet 30 ha.
Stuehuset er opført 1928 og restaureret 1985, kostalden fra 1928 er ændret til svine
stald i 1979, farestald opført 1979, slagtesvinestald 1989, klimastald 1986, lade 1928,
maskinhuse 1977 og 1986 samt gylletanke 1983 og 1986. Gården drives med en svine
produktion på 125 årssøer, der produceres ca. 2.400 slagtesvin årligt. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er raps, byg, hvede, rajgræs og vinterbyg. Der er 3 traktorer, 1
mejetærsker, plansilo, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr.
VOLSTRUPVE3 11, "ROSVANG", 7560 H3ERM, tlf. 97-464199.
SVEND AAGE ANDREASSEN, husmand, født den 18.-10.-1927, søn af 3ens og Dagny
Andreassen, gift den 18.-5.-1952 med Thora Damtoft, husmor, født den 30.-7.-1931,
datter af 3ohanne og Søren Damtoft. Parret har børnene: Karen Margrethe, født den

-40115.-2.-1954, Kirsten, født den 28.8.-1956, Tage, født den 11.-5.1961 og Ketty, født den 29.-8.1966.
S.AA.A. overtog gården den 1.-3.1952 fra Niels Peder Andreassen.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal
12 ha., heraf tilkøbt 5,6 ha.
Stuehuset er opført 1890 og re
staureret 1964, kostalden fra
1956 er tilbygget 1966, svinestald
opført 1974, lade 1956 og ma
skinhus 1985. Gården drives med
en kvægproduktion på 24 årskøer, 25 ungdyr og 10 slagtekalve, desuden produceres
1.050 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 2 traktorer.
En søn er medhjælper.
ØKSENB3ERGVE3 4, "ØSTER
ØKSENB3ERG", 7560 H3ERM,
tlf. 97-464243.
ERNST SØNDERBORG PEDER
SEN, husmand, født den 19.-9.1924, søn af Magda og Peder
Pedersen, gift den 15.-11.-1975
med Eva Hellerup, husmor, født
den 30.-1.-1934, datter af Mette
og Peder Hellerup.
E.S.P. overtog gården den 1.-7.1964 fra sine forældre, som køb
te gården i 1924.
Ejendomsskyld 600.000. Areal 10,3 ha.
Stuehuset er opført 1912 og restaureret 1975, kostalden fra 1912 er i 1978 ændret til
svin, lade opført 1912 og maskinhus 1970. Gården drives med en slagtesvineproduktion
på 200 stk. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og byg. Der er 1 traktor,
andel i mejetærsker, tårnsilo og varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en
del af markarbejdet.

ØKSENB3ERGVE3 5, "NYBORGGÄRD", 7560 H3ERM, tlf. 97-464952.
LARS NYBORG, landmand, født den 18.-11.-1947, søn af Asta og Arne 3ensen, gift
den 16.-10.-1982 med Lene Nyborg, ekspedient, født den 6.-11.-1958, datter af Karen
og Knud Nyborg. Parret har sønnen Peder, født den 30.-7.-1981.
L.N. er socialpædagog. Han overtog gården i 1983 fra 3ens Ellesen 3ensen.
Areal 3,5 ha.
Stuehuset er opført 1890 og restaureret 1984-1988, maskinhus opført 1986, kostaldens
alder er ukendt og garagen er restaureret i 1988. Gårdens besætning er på 1 ungdyr
og 2 slagtekalve, 5 moderfår og 1 vædder. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter
og byg. Der er 1 traktor, maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
ØKSENB3ERGVE3 6, "VESTER ØKSENB3ERG", 7560 H3ERM, tlf. 97-464226.
3OHANNES LIND, gårdejer, født den 23.-9.-1918, søn af Kirstine og 3ørgen Lind, gift
den 4.-11.-1942 med Anna Kristensen, husmor, født den 3.-2.-1919, datter af Mariane
og Kristian Gammelager Kristensen. Parret har børnene: Gunhild, født den 6.-10.1945, Birthe, født den 8.-12.-1946, Lydia, født den 30.-6.-1949, 3ørgen, født den 18.10.-1952, Ellen, født den 20.-1.-1957 og Henry, født den 20.-6.-1961.
3.L. har været på Tommerup Højskole med landbrugsfag, han har været i Menigheds
rådet og Skolekommissionen. Han overtog gården den 12.-5.-1948 fra Bernhard 3ensen.
Ejendomsskyld 990.000. Areal 18,6 ha., heraf tilkøbt 7 ha;
Stuehuset er opført 1914 og tilbygget 1978 og senere restaureret, kostalden fra 1931
er ombygget i 1958, svinestald opført 1967, lade 1953 og maskinhus 1978. Gårdens
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tionens salgsafgrøder er ærter, raps, byg og hvede. Der er 3 traktorer, andel i
mejetærsker, tårnsilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.

ØKSENBJERGVEJ
11, "MOSE
GÅRD", 7560 HJERM, tlf. 97464228.
INGEMANN SØRENSEN, gårdejer,
født den 21.-1.-1917, søn af Ma
ren og Kristian Sørensen, gift
den 22.-11.-1942 med Sigrid Kam
strup, husmor, født den 11.-9.1920, datter af Pouline og Niels
Kamstrup. Parret har børnene:
Henning, født den 19.-5.-1947,
Thorkild, født den 22.-11.-1948,
Bodil, født den 21.-1 1.-1950,
Finn, født den 4.-1.-1952 og Metha, født den 4.-10.-1959.
I.S. overtog gården den 15.-8.-1950 fra Anders Have.
Ejendomsskyld 2.800.000. Areal 57 ha., desuden er der forpagtet 22 ha.
Kostalden er ændret til svinestald, løsdriftstalden er ændret til svinestald i 1988,
svinestald opført 1983, lade og maskinhus 1955 og gylletank 1983. Gården drives med
en slagtesvineproduktion på 4.300 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er
raps, byg, hvede og rajgræs. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg,
plansilo, gastæt silo og varm og kold lufts tørreri. Gården drives sammen med Tusgårdvej 8, Hjerm.

ØSTERBYVEJ 8, "MUNKSGÅRD", ASP, 7600 STRUER, tlf. 97-487221.
JØRGEN LUND, landmand, født den 16.-4.-1944, søn af Katrine og Laurits Lund, gift
den 19.-11.-1966 med Anne-Marie Højgård, sygehjælper, født den 28.-3.-1947, datter
af Maren og Otto Højgård. Parret har børnene: Anette, født den 16.-9.-1967, Flem
ming, født den 16.-9.-1970 og Susanne, født den 18.-11.-1975.
J.L. overtog gården i 1969. Ejendomsskyld 1.600.000.
Stuehuset er opført. 1869 og restaureret 1973, kostalden fra 1940 er renoveret i 1970,
svinestald opført 1954, lade 1956, foderhus 1978, indendørs køresilo 1974 og maskinhus
1987. Gården drives med en kvægproduktion på 50 årskøer. Der findes 3 traktorer,
kornsilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

ØSTERBYVEJ 9, "ØSTERGÅRD",
ASP, 7600 STRUER, tlf. 97487102.
OLE SØRENSEN, gårdejer, født
den 29.-5.-1932, søn af Eva og
Bernhard Sørensen, gift den 10.5.-1956 med Vera Klenstrup
Lund, husmor, født den 10.-5.-1935,
datter af Alma og Jens Peder
Lund. Parret har børnene: Kaj,
født den 2.-3.-1957, Erik, født
den 25.-6.-1959, Inge, født den
8.-9.-1962 og Alma, født den
31.-7,-1967.
O.S. har været på Haslev Højskole med landbrugsfag, han er i bestyrelsen for lokal
foreningen og i repræsentantskabet for landsforeningen. Han overtog gården den 20.3.-1956 fra Peter Nørby.
Ejendomsskyld 1.850.000. Areal 42 ha., heraf tilkøbt 10 ha.
Stuehuset er opført 1913 og restaureret 1974, kostalden fra 1959 er ændret til
svinestald i 1985, svinestald opført 1967 og 1976, lade 1959, maskinhus 1972 og gyl-
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1.400 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter, byg og
hvede. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri samt
halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet og der er 1 skoledreng til
hjælp.

ØSTERBYVE3 15, "ØSTERBY", ASP, 7600 STRUER, tlf. 97-487475.
ASGER GRAVERSEN, gårdejer, født den 26.-5.-1946, søn af Krista og Alfred Graversen, gift den 14.-10.-1968 med Bodil Knudsen, tandtekniker, født den 29.-1.-1947,
datter af Else og Otto Knudsen. Parret har datteren Anja, født den 7.-3.-1973.
A.G. har været på Kalø Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-11.-1970 fra sin
far, som købte den 1944.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 43 ha., heraf 1 ha. skov og eng. Der er lejet 15 ha.
Stuehuset er opført 1870 og restaureret 1973, kostalden fra 1968 er restaureret i
1976, løsdriftstald og foderhus er opført 1976, svinestald 1965, lade og maskinhus
1968. Gården drives med en kvægproduktion på 50 årskøer, 75 ungdyr og 25 slagtekal
ve af racen SDM, desuden produceres ca. 500 slagtesvin årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøde er byg. Der er 3 traktorer, plansilo, varm og kold lufts tørrreri samt
halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet og der er 1 skoledreng til
hjælp.
ØSTER H3ERMVE3 3, "SOPHIENBORG", 7560 H3ERM, tlf. 97-464038.
NIELS NIELSEN, gårdejer, født den 7.-4.-1925, søn af Mathilda og Anton Nielsen, gift
den 6.-9.-1949 med Dagmar Marie Madsen, husmor, født den 8.-1.-1914, datter af
Kirstine og Andreas Madsen. Parret har børnene: Søren, født den 25.-5.-1939, Elin,
født den 8.-4.-1942, Svend Åge, født den 19.-5.-1943, Anne Lise, født den 24.-6.-1946,
Dora, født den 28.-12.-1949, Bjarne, født den 16.-12.-1950, tvillingerne Leo og Lilian,
født den 29.-10.-1952 og Gerda, født den 4.-2.-1955.
N.N. overtog gården den 1.-2.-1949 fra Magnus Pedersen, som var D.M.M.s første
mand, gården har været i hans families eje siden 1783.
Ejendomsskyld 1.870.000. Areal 38,5 ha., heraf 5 ha. eng.
Stuehuset er opført 1864 og senere restaureret, kostalden fra 1946 er ændret til svi
nestald i 1966, svinestald og lade er opført 1946 og maskinhus 1940. Gårdens besæt
ning er på 70 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, byg og
hvede. Der er 2 traktorer, plansilo, varm og kold lufts tørreri samt kulfyr.

ØSTER H3ERMVE3 9, "NYGÅRD",
7560 H3ERM, tlf. 97-464177.
GUDMUND RISUM, gårdejer,
født den 12.-7.-1916, søn af Else
og Bertel Risum.
G.R. har været på Gråsten Land
brugsskole. Han overtog gården
den 1.-8.-1943 fra Kristian An
dersen.
Ejendomsskyld 1.350.000. Areal
33 ha.
Stuehuset er opført 1968, svine
stald og lade 1952. Gården dri
ves udelukkende med planteproduktion bestående af raps, hvede, fremavlsbyg og raj
græs. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og gennemløbstørreri. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.
ØSTER H3ERMVE3 10, "KATRINEBORG", 7560 H3ERM, tlf. 97-464041.
PEDER CHRISTIAN PEDERSEN, gårdejer, født den 8.-10.-1906, søn af Katrine og
Kristian Pedersen, gift den 18.-12.-1935 med Margrethe Andersen, husmor, født den
16.-11.-1912, datter af Karen og Peder Andersen. Parret har børnene: Henry, født den
18.-3.-1938, Bent, født den 25.-1.-1940 og Inger, født den 24.-6.-1943.
P.C.P. døde den 30.-12.-1987. Han overtog gården den 20.-3.-1935 fra sin moster,
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Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 26 ha., heraf 2 ha. eng. Oorden er lejet ud.
Stuehuset er opført 1890 og restaureret 1953, der er 2 kostalde fra 1890 og 2
svinestalde.
ØSTER H3ERMVE3 18, "MØLLEGÅRDEN", 7560 H3ERM, tlf. 97-464532.
TORKILD MOSE, gårdejer, født den 28.-8.-1941, søn af Ida og Laust Mose, gift den
3.-10.-1971 med Ruth Lund 3ensen, husmor, født den 5.-9.-1951, datter af Martha og
Hans 3ensen. Parret har børnene: 3anni, født den 20.-7.-1973, 3akob, født den 3.12.-1976 og 3ulie, født den 7.-4.-1983.
T.M. har været på Hammerum Landbrugsskole, han er i repræsentantskabet for MDFood. Han overtog gården den 1.-9.-1971 fra Svend Age Andersen.
Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 18,6 ha. Der er lejet 4,4 ha. eng og 4 ha. mark.
Stuehuset er opført 1946, restaureret og tilbygget 1980, kostald opført 1946, ung
dyrstald og lade 1979, maskinhus 1983, og desuden er der en udendørs køresilo. Gården
drives med en kvægproduktion på 36 årskøer, 40 ungdyr og 20 slagtekalve af racen
SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 1 traktor og 1 gyllevogn. Ma
skinstation bruges til en del af markarbejdet.

ØSTER H3ERMVE3 21, "B3ERG", 7560 H3ERM, tlf. 97-464180.
EGIL BENDTSEN, gårdejer, født den 3.-6.-1917, søn af Margrethe og Kristian Bendtsen, gift den 15.-5.-1945 med Mariane Nørby, husmor, født den 3.-2.-1921, datter af
Katrine og Niels Nørby. Parret har børnene: Inger, født den 1.-4.-1947, Niels Chr.
10.-3.-1950, Ellen Margrethe, født den 21.-3.-1952, Ida Katrine, født den 19.-6.-1956
og Astrid, født den 12.-2.-1961.
E.B. har været på Haslev Landbrugsskole, han har været medlem af Landboforeningens
bestyrelsen. Han overtog gården den 22.-3.-1945 fra Marie og Ivar Kjærgård.
Ejendomsskyld 920.000. Areal 17 ha., heraf tilkøbt 4,5 ha.
Stuehuset er opført 1880 og restaureret 1979, kostald opført 1941, svinestald og foder
rum 1967 og lade 1963. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 300 stk. årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og raps. Der findes 1 traktor, plansilo og
varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

ØSTER H3ERMVE3 23, "SØNDER
KRAGELUND", H3ERM, 7830
VINDERUP, tlf. 97464241.
MAGNUS 3EPSEN, gårdejer, født
den 22.-3.-1928, søn af Karen og
Kristian Laursen, gift den 6.-8.1965 med Inge Vinter, husmor,
født den 11.-12.-1931, datter af
Ellen og Frederik Vinter. Parret
har børnene: Finn, født den 5.2.-1957 og Else, født den 4.-11.1963.
M.3. har et deltids job på Linds kemiske fabrik, han har været på Haslev Højskole
med landbrugsfag. Han overtog gården den 1.-7.-1955 fra Ove Larsen.
Ejendomsskyld 780.000. Areal 12,3 ha., heraf tilkøbt 6 ha., der er 0,6 ha. eng.
Stuehuset er opført 1880 og senere restaureret, kostalde opført 1957 og 1965, lade
1976 og maskinhus 1966. Gården drives med en kvægproduktion på 10 årskøer, 15 ung
dyr og 6 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 2
traktorer, 1 plansilo og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af mark
arbejdet.
ØSTER H3ERMVE3 26, "NØRRE SKELSGÄRD", 7560 H3ERM, tlf. 97-464174.
3OHAN 3OHANSEN, gårdejer, født den 24.-1.-1941, søn af Ane og Magnus 3ohansen,
gift den 10.10.-1970 med Inger Marie Bach, kontorassistent, født den 1.-9.-1947,
datter af Laura og Kristian Bach. Parret har børnene: Thomas, født den 23.-11.-1972
og Mette, født den 31.-3.-1975.
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Johan Johansen har været på
Hammerum Landbrugsskole, han
er medlem af Menighedsrådet.
Han overtog gården den 1.-7.1970 fra sin far, bedstefaderen
købte gården i 1890.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal
28 ha., heraf tilkøbt 11,5 ha. Der
er lejet 20 ha.
Stuehuset er opført 1867 og re
staureret 1982, kostalden fra
1925 er ændret til pelseri i 1984,
svinestalde opført 1972 og 1975,
der er bygget minkhaller 1981-1988, lade opført 1986, maskinhus 1985, gylletank 1987
og halmlade 1961. Gården drives med en svineproduktion på 38 årssøer, der produceres
ca. 700 slagtesvin årligt, desuden er der en minkbestand på 770 tæver. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er raps, ærter, hvede, byg og frøgræs. På gården er der 3 trak
torer, 1 mejetærsker, 2 gastætte siloer, plansilo, varm og kold lufts tørreri samt
halmfyr. Der er 1 fast medhjælper og der bruges maskinstation til en del af mark
arbejdet.
ØSTER HJERMVEJ 28, "ØSTER SKELSGÅRD", 7560 HJERM, tlf. 97-464147.
KARL KONGSGAARD, gårdejer, født den 1.-8.-1919, søn af Marie og Jens Kongsgaard, gift den 15.-5.-1946 med Helga Kjær, husmor, født den 12.-4.-1924, datter af
Jensine og Offer Kjær. Parret har sønnen Jens, født den 4.-4.-1956.
K.K. overtog gården den 1.-5.-1946 fra sin far, som købte den i 1912.
Ejendomsskyld 750.000. Areal 10,8 ha.
Stuehuset er opført 1961, tilbygget og restaureret 1985, kostald opført 1954, ungdyr
stald 1972, svinestald 1954, lade 1946 og maskinhus 1962. Gården drives med en svi
neproduktion på 6 årssøer, der produceres ca. 140 slagtesvin årligt. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er raps og byg. Der findes 1 traktor, maskinstation bruges til en
del af markarbejdet.
ØSTER HJERMVEJ 30, "SKELS
GÅRD", 7560 HJERM, tlf. 97464176.
GUNNAR B. PEDERSEN, gårdejer,
født den 21.-4.-1939, søn af Inge
borg og Laurids Pedersen.
G.B.P. har været på Gråsten
Landbrugsskole. Han overtog går
den den 1.-10.-1972 fra sin far,
som købte den i 1935.
Ejendomsskyld 1,500.000. Areal
25 ha., heraf tilkøbt 8 ha.
Stuehuset er opført 1918 og re
staureret 1979/80, kostalden fra 1960 er tilbygget i 1974, svinestalden er ændret til
kalvestald, lade opført 1985 og maskinhus 1979, desuden er der en køresilo. Gården
drives med en kvægproduktion på 35 årskøer, 40 ungdyr og 20 slagtekalve af racerne
SDM og RDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 2 traktorer, plansilo og
varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet og der er 1 skole
dreng til hjælp.

ØSTER HOVEDGADE 34, "HJERMGÅRDE", 7560 HJERM, tlf. 97-464103.
HANS JØRGEN ØSTERGAARD KRISTENSEN, gårdejer, født den 16.-5.-1933, søn af
Ester og Kr. Østergaard Kristensen, gift den 23.-10.-1959 med Else Bach Mikkelsen,
husmor, født den 11.-8.-1929, datter af Karen og Ejnar Mikkelsen.
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Hans 3. 0. Kristensen overtog
gården den 1.-11.-1959 fra sine
svigerforældre, som købte den i
1944.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal
16 ha., heraf tilkøbt 8 ha.
Stuehuset er opført 1911, tilbyg
get 1920 og restaureret 1976, ko
stald og svinestald opført 1964,
laden fra 1911 er restaureret i
1964, maskinhus og køresilo op
ført 1971. Gården drives som al
sidigt landbrug med en kvægproduktion på 16 årskøer, 24 ungdyr og 10 slagtekalve af blandet race, svineproduktionen
er på 8 årssøer, der produceres ca. 150 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsaf
grøder er byg og raps. På gården er der 2 traktorer, maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
ØSTER HOVEDGADE 38, "H3ERMGÅRD", 7560 H3ERM.
BRØDRENE WINTHER, gårdejere.
Anders Winther er født den 29.2.-1913 og Harald Winther er
født den 11.-8.-1916, sønner af
Signe og 3ens Winther.
Brødrene har været på henholds
vis Ladelund og Kærhave landbrugs
skoler. De overtog gården den 1.1.-1957 fra forældrene, som
købte den i 1911.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal
35,3 ha., heraf 3 ha. eng. Engen er udlejet.
Stuehuset er opført 1918 og senere restaureret, kostalden fra 1957 er ændret til
svinestald i 1968-70, svinestald opført 1926, lade 1893 og desuden er der et maskin
hus. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af raps, ærter, hvede
og byg. Der er 2 traktorer, plansilo samt varm og kold lufts tørreri. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.

ØSTER HOVEDGADE 40, "LAULUND", 7560 H3ERM, tlf. 97464121.
KARL THUSGAARD, gårdejer,
født den 14.-9.-1917, søn af An
ne og 3ens Thusgaard, gift den
6.-8.-1939 med Anna Marie Mad
sen, husmor, født den 18.-12.1913, datter af Johanne og 3akob
Madsen. Parret har børnene: Ma
rie, født den 31.-12.-1932, Gre
the, født den 3.-5.-1941, Ellen,
født den 25.-11.-1943, Inger,
født den 22.-5.-1946, 3ens, født den 6.-3.-1949, Elsebeth, født den 28.-6.-1953 og
Solvej, født den 24.-9.-1958.
K.T. overtog gården den 1.-9.-1944 fra Ejnar Mikkelsen.
Ejendomsskyld 690.000. Areal 9,2 ha., heraf tilkøbt 1,1 ha., der er 1,1 ha. eng.
Stuehuset er opført 1934 og restaureret 1974, kostalden fra 1956 er ændret til
svinestald, lade opført 1931, maskinhus 1955 og garage 1970. Gården drives med en
slagtesvineproduktion på 350 stk. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og raps.
Der er 1 traktor, maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
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THYBORØN/HARBOØRE KOMMUNE

BRC\SGÅRDVE3 11, "ØSTER
BRUNSGÅRD". 7673 HARBOØRE,
tlf. 97-834272
LARS PEDER HILLERSBORG,
gårdejer, født den 30.-6.-1940,
søn af Laura og Christen Hillers
borg, gift den 20.-11.-1971 med
Kirstine Lilleøre, født den 9.-10.1946, datter af Krista og Johan
nes Lilleøre. Parret har børnene:
Lone, født den 27.-6.-1967, Chri
sten, født den 21.-9.-1972 og Jo
hannes, født den 18.-7.-1974.
L.P.H. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården den 17.-4.-1967 fra
Viktor Rønn.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 20,3 ha.
Stuehuset er opført ca. 1880 og gennemrestaureret, kostald og lade er opført 1978,
hønsehus og maskinhus 1975 samt gylletank 1979. Gården drives med en kvægproduk
tion på 32 årskøer af blandet race. Der er 1 traktor og halm- og træfyr. Maskinsta
tion bruges til en del af markarbejdet.
ENGBJERGVEJ 2, "TROLBORG",
ENGBJERG, 7620 LEMVIG, tlf.
97-836109.
JENS CARL KNUDSEN TROLD
BORG, gårdejer, født den 5.-12.1933, søn af Helga og Peder
Knudsen Troldborg, gift den
29.-12.1959 med Erika Hofmann,
medhjælpende hustru, født den
9.-3.1939, datter af Elisabeth og
Richard Hofmann. Parret har
børnene: Lisbeth, født den 12.12.-1960, Peder, født den 1.-8.-1963 og Jens, født den 3.-10.-1964.
J.C.K.T. har været på Korinth Landbrugsskole, han har været medlem af landbofore
ningens bestyrelsen, været sognefoged og i bestyrelsen for Ringkøbing Amts Fælles
ledelse. Han overtog gården den 1.-4.-1960 fra sin far. Gården "Troldborg" blev i 1809
købt af den nuværende ejers tipoldefar, den har været i slægtens eje siden. Tipoldefa
deren kom fra "Roesdahl", hvis jorde nu er sammenlagt under "Trolborg". Nuværende
ejer er 5. generation på gården.
Ejendomsskyld 2.600.000. Areal 69 ha., heraf tilkøbt 30 ha. Der er forpagtet 4 ha.
Stuehuset er opført 1974, kostald 1966, kalvestald 1959, ungdyrstalden fra 1883 er
omforandret i 1976, lade opført 1965 og maskinhus 1976, desuden er der gastæt silo
og roehus. Gården drives med en kvægproduktion på 64 årskøer og 100 slagtesvin af
racen SDM, det er en avlsbesætning og der sælges avlsdyr, der udstilles på ungskue og
dyrskue. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og maltbyg. Der er 2 trak
torer, 6 kornsiloer og portionstørreri. Maskinstation bruges til høst og der er 1
fodermester samt 1 medhjælper.
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VIG, tlf. 97-836431.
CHRISTOPH SCHLIEMANN, for
pagter og agrarøkonom, født den
10.-8.-1960, søn af Inger og Erich
Schliemann, gift den 25.-5.-1985
med Susanne Wibholm, husmor,
født den 9.-11.-1955, datter af
Edith og Anders Wibholm. Parret
har børnene: Camilla Gabrielle,
født den 6.-8.-1986 og Johan
Alexander, født den 28.-3.-1988.
C.S. har været på Næsgård Agerbrugsskole, hvor han blev uddannet som agrarøkonom,
han har været medlem af Tolvmandsforeningen for Ringkøbing og Ribe amter. Han
overtog gården den 1.-3.-1989 fra sin mor.
Ejendomsskyld 5.200.000 Areal 152 ha., heraf 10 ha. græsning. Der er forpagtet 90 ha.
Hovedbygningen er opført 1822 og restaureret senest i 1974, forpagterboligen er
opført 1911 og restaureret 1967, forpagtergårdens udhuse er halmlade og halmfyrhus
opført 1986. Af andre udhuse kan nævnes lade opført 1951 og 1967 som bruges som
foderhus og til heste, maskinhuset er fra 1968. Gårdens besætning er på 10 får +
opdræt, desuden er der 5 hopper + opdræt af racen Dansk Varmblod. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er raps, ærter, rajgræs, rødsvingel, hundegræs, hestebønner, oliehør,
byg og hvede. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 rendegraver, 1 mobiltørreri, 1
bigballepresser, plantørringsanlæg samt halmfyr. På gården er 1 fast medarbejder.
C.S. ejer og driver også Engbjergvej 18, hvor der drives pelsdyravl med en bestand på
1.200 minktæver + opdræt, arealet er på 12,4 ha. og der er 1 medarbejder ansat til
pasning af mink.
ENGBJERGVEJ
28, "NØRRELUND", ENGBJERG, 7620 LEM
VIG, tlf. 97-836374.
LEO STRANDE KJÆRGÅRD,
gårdejer, født den 21.-5.-1949,
søn af Anna og Harald Kjærgård,
gift den 11.-11.-1972 med Anny
Blæsbjerg, kontorassistent, født
den 23.-4.-1952, datter af Irene
og Knud Blæsbjerg. Parret har
børnene: Janne, født den 25.2.-1978 og Klaus, født den 21.4.-1980.
L.S.K. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-8.-1984
fra sin far, som købte den i 1969.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 58 ha., heraf 5 ha. eng. Der er forpagtet 33 ha.
Stuehuset er opført 1984, kostalden fra 1959 er ombygget i 1970, svinestald opført
1950, lade 1959, foderhus 1974 og maskinhus 1982, der er indendørs køresilo. Gården
drives med en kvægproduktion på 70 årskøer og 135 ungdyr, alle af racen SDM, des
uden er der en slagtesvineproduktion på 230 stk. årligt. Der er 3 traktorer, 6 korn
siloer og portionstørreri. Maskinstation bruges til høst og der er 1 skoledreng til
hjælp.

ENGVEJ 11, "VESTER STAUSHOLM", STAUSHOLM, 7673 HARBOØRE, tlf. 97-834702.
HANS HILLERSBORG, gårdejer, født den 1.-6.-1945, søn af Laura og Christian Hil
lersborg.
H.H. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården i februar 1978 fra
Alfred Pallesen.
Ejendomsskyld 1.750.000. Areal 66,5 ha., heraf tilkøbt 36 ha.
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"Vester Stausholm"s stuehus er
opført 1964 og gennemrestaureret, slagtesvinestald opført 1979
og lade 1985, desuden er der
maskinhus, gastæt silo, foderhus
og gylletank. Gården drives med
en årlig slagtesvineproduktion på
ca. 2.000 stk. Planteproduktionens
salgsafgrøde er raps. Der er 2
traktorer og 1 mejetærsker.

FLYVHOLMVEJ 5, 7673 HARBO
ØRE, tlf. 97-834148.
KRISTEN POULSEN VRIST, gård
ejer, født den 29.-8.-1942, søn
af Marta og Jens Påkjær Vrist,
gift den 24.-2.-1979 med Lilly
Bendsen, født den 19.-3.-1953,
datter af Margrete og Kristian
Bendsen. Parret har børnene:
Jens, født den 12.-12.-1979,
Erik, født den 12.-7.-1981 og
Birgitte, født den 23.-1.-1984.
K.P.V. er lastoptager i Thybo
røn. Han overtog gården i 1972 fra sin far. Gården er udstykket fra fødegården i
1972.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 17,8 ha., heraf tilkøbt 15 ha. Der er forpagtet 76 ha.
samt 80 ha. græs på Harboøre Tange.
Stuehuset er opført 1973, kostald, maskinhus og lade 1974. Gården drives med en
ammekobesætning på 25 ammekøer, 25 ungdyr og 15 slagtekalve af racen Charolais.
Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, korn og frøgræs. Der er 4 traktorer,
1 mejetærsker, plansilo, tårnsilo, varm lufts tørreri, halmfyr og anparter i Harboøre
Vindmøllelaug. På gården er 1 fast medhjælper.

LEMVIGVEJ 2, "MÄRGÄRD",
7673 HARBOØRE, tlf. 97-834306.
KARL TORP, gårdejer, født den
10.-6.-1945, søn af Esther og Po
ul Torp, gift den 26.-3.-1966 med
Conny Laursen, rengøringsassi
stent, født den 8.-10.-1945, dat
ter af Anna og Jens Laursen. Par
ret har børnene: Anette, født den
3.-2.-1967, Johnny, født den 10.9.-1969 og Tina, født den 31.3.-1975.
K.T. overtog gården den 1.-3.1966 fra sine forældre, som købte den i 1957.
Ejendomsskyld 2.750.000. Areal 30 ha., heraf tilkøbt 18 ha. Desuden er der forpagtet
25 ha.
Stuehuset er opført 1976, kostalden er om- og tilbygget flere gange, senest i 1986,
ungdyrstald opført 1988, farestald 1977, goldsostald og klimastald 1983, gastæt silo og
foderhus 1984, lade 1986, gylletank 1987 og maskinhus 1988. Gården drives som al
sidigt landbrug med en kvægproduktion på 65 årskøer, 65 ungdyr og 40 slagtekalve af
racen SDM, svineproduktionen er på 120 årssøer, der sælges ca. 2.500 smågrise årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo
og varm lufts tørreri. På gården er 1 fodermester, 1 skoledreng og der bruges maskin-
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station til en del af markarbejdet.
K.T. ejer og driver også gården beliggende Thyborønvej 64.
SANDHOLMVEJ 4, "SANDHOLM", 7673 HARBOØRE.
NIELS KRISTIAN JAKOBSEN, gårdejer, omtales under Thyborønvej 59.
N.K.J. overtog gården den 1.-4.-1971 fra Gerhard Sandholm.
Ejendomsskyld 930.000. Areal 95 ha., heraf tilkøbt 34 ha., der er 1,5 ha. skov.
Stuehuset er opført 1900 og restaureret 1973. Gården drives sammen med "Smeds
hauge", Thyborønvej 59.

THYBORØNVEJ 59, "SMEDSHAUGE",
ENGBJERG, 7620 LEMVIG, tlf. 97-836123.
NIELS KRISTIAN JAKOBSEN, gårdejer,
født den 17.-7.-1932, søn af Johanne og
Niels Jakobsen, gift den 1.-11.-1958
med Gretha Lisby, husmor, født den
15.-1.1939, datter af Agnes og Peder
Lisby. Parret har børnene: Karen Mar
grethe, født den 11.-10.-1960, Birgit,
født den 15.-3.-1964 og Kent, født den
31.-1.1969.
N.K.J. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-11.-1958
fra sin far, nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje
siden 1887.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 50,5 ha., heraf tilkøbt 10 ha., der er 5 ha. eng. Des
uden er der forpagtet 15 ha.
Stuehuset er opført 1901 og restaureret 1985, svinestalde opført 1978, 1981 og 1982,
de 2 sidstnævnte er genopført efter en brand, lade og gylletank opført 1982, foderhus
og maskinhus 1983 samt kartoffelhus 1984. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 3.400 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er kartofler, raps, ærter
og rajgræs. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, 1 kartoffeloptager,
1 rundballepresser, gastæt kornsilo, halmfyr til storballer samt blande- og fodrings
anlæg. På gården er 1 fast medhjælper. Den drives sammen med "Sandholm", Sand
holmvej 4. Desuden ejes 7 ha. frijord i Harboøre.
N.K.J. fik i 1988 tilkendt diplom fra Lemvigegnens læplantningslaug og i 1989 diplom
fra Landsforeningen for Natur- og Vildtpleje.
THYBORØNVEJ 64, "TULUM", 7673 HARBOØRE, tlf. 97-834306.
KARL TORP, gårdejer, omtales under Lemvigvej 2.
K.T. overtog gården i april 1983 fra Gerda og Jens Jakobsen.
Ejendomsskyld 600.000. Areal 50 ha., heraf tilkøbt 30 ha.
Stuehuset er opført 1890 og restaureret flere gange, kostald opført 1950, lade 1954,
desuden er der en svinestald. Gården drives uden besætning sammen med ejendommen
på Lemvigvej 2.

THYHOLM KOMMUNE
Thyholm Kommune har tidligere været omtalt i bogen ”Danske Gårde i Tekst og Bille
der” for Viborg Amt, bind 1. Da den nu gentages her har vi benyttet det manuskript,
som blev udarbejdet dertil, hvorfor den kommer til at fremstå med en anden type sats
end resten af bogen.
"BAKGÅRD". LANDM. KRISTIAN LAR
SEN, A.C. Hoppesvej 1, Barslev, 7790
Hvidbjerg, tlf. 07-871312, født d. 27.-10.1933, søn af Krista og Alfred Larsen,
Barslev.
K.L. er specialarbejder.
Gården har været i familiens eje fra ca.
1800-tallet, kun afbrudt af en 6-års
periode. K.L. overtog den fra forældrene
d. 1.-6.-1987.
Matr. nr. 10a. Ejendomsskyld 580.000.
Grundskyld 147.000. Areal 9,3 ha., heraf
ca. 2 ha. eng. Derudover er ca. 2,5 ha. i forpagtning.
Stuehuset er opført 1855, stald 1855 og lade 1855 og ombygget ca. 1900. Gården bliver dre
vet med en besætning på 5 ammekøer. Salgsafgrøderne består af korn og raps. Der findes 2
traktorer.
Indtil 1754 var der vandmølle v. Barslev Bæk til mølleri.

"BARSLEVGÅRD". GDR. REGNAR HOL
MEN NYGAARD, A.C. Hoppesvej 5, Bars
lev, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07-871226, født
d. 12.-2.-1918, søn af Jens Karl Nygaard,
Fårevejle, gift med Else Katrine Bundgaard, født d. 27.-10.-1932, datter af
Martin Bundgaard, Barslev.
Gården har været i slægtens eje siden
1763, E.K.B. er 7. generation. R.H.N.
overtog den d. 1.-1 1.-1958 fra svigerfor
ældrene.
Matr. nr. 12a. Areal 17,4 ha.
Stuehuset er opført 1912, s.vinestald 1948 og stald 1966, senere ombygget, derudover findes
der stald og lade. Gården bliver drevet med en besætning på 40 grisesøer. Der findes 2
traktorer, mejetærsker og plantørreri.
"SKOVGÅRD". GDR. STEEN TOFTDAHL
LARSEN, A.C. Hoppesvej 7, Barslev, 7790
Hvidbjerg, tlf. 07-871578, født d. 13.-9.1946, søn af Henry Larsen, Barslev, gift
med Jytte Thomsen, født d. 31.-7.-1951,
datter af Peder Thomsen, Koldby.
S.T.L. fik i 1974 halvpart i ejendommen
og overtog den helt i 1984 efter fade
ren.
Matr. nr. 14a. Ejendomsskyld 2.450.000.
Grundskyld 496.600. Areal 33,5 ha.
Stuehuset er opført 1892, svinestald 1960
og kostald 1970. Gården bliver drevet med en besætning på 35 malkekøer + opdræt samt ca.
3.500 fedesvin årligt. Der findes 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 gylletank, vandingsmaskine,
plansilo til korn og halmfyr.
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07-871231, født d. 19.-7.- 1929, søn af Kristian Michaelsen, Hvidbjerg.
B.M. er fabrikant. Han overtog gården i 1972 fra Erna Olsen, Barslev.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 24,3 ha.
Stuehuset er opført 1875, lade og kostald 1911 og svinestald 1962. Gården bliver drevet med
en plateavl bestående af korn, ærter og raps. Der findes 1 traktor.

"TOFTEGÅRD" GDR. JOHANNES VANGSGÅRD JENSEN, A.C. Hoppesvej 9, Bars
lev, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07-871146, født
d. 30.-3.-1935, søn af Alfred Vangsgård
Jensen, Barslev, gift med Lisse Petersen,
født d. 23.-11.-1939, datter af Jens Peter
Petersen, Mørup v. Herning.
J.V.J. overtog gården i 1964 fra faderen,
der havde overtaget den i 1943.
Matr. nr. 18a m. fl. Ejendomsskyld
1.850.000. Grundskyld 550.000. Areal 36
ha., heraf tilkøbt 8 ha. i 1979. Derudover
er 12 ha. i forpagtning.
Stuehuset er opført ca. 1917, lade 1917,
stald 1965, maskinhus 1972 og svinestald 1974. Gården bliver drevet med en fedesvinebesætning på ca. 1.800 fedesvin pr. år. Salgsafgrøderne består af raps og ærter. Der findes 2 trak
torer, 1 mejetærsker, 1 gylletank, gastæt silo til korn og halmfyr.
"BALLEGÅRD”. GDR. NIELS KRISTIAN
NIELSEN, Ballevej 6, Søndbjerg, 7790
Hvidbjerg, tlf. 07-875251, født d. 4.-12.1921, søn af gdr. Peder Nielsen, Sahl v.
Vinderup, gift med Margit Møller Sloth,
født d. 2.-5.-1934, datter af gdr. Peder
Sloth, Søndbjerg.
N.K.N. overtog gården d. 1.-4.-1971 fra
svigerfaderen, der havde overtaget den i
1932.
Matr. nr. 16a m. fl. Ejendomsskyld 980.000. Grundskyld 195.800. Areal 12,8 ha.
Stuehuset er opført 1901 og senere gennemrestaureret, lade opført 1887, stald 1953 og ma
skinhus 1959. Gården bliver drevet som et alsidigt landbrug med en kvægbesætning på 16 kø
er + opdræt af racen SDM samt en svineproduktion på 80 - 100 fedesvin pr. år. Der findes 1
traktor, plantørring til korn og udmugningsanlæg. Jorden drives med hjælp fra maskinstation.
Sønnen Knud Erik Sloth Nielsen har oprettet en minkfarm på lejet grund fra Ballegrund, den
består af 2 stk. haller med ialt 150 tæver.

HØJVANG”. GDR. JENS FREDERIK WIL
HELM PAULSEN, Ballevej 10, 7790' Hvid
bjerg, tlf. 07-875146, født d. 27.-4.-1916,
søn af gdr. Paul Jensen Paulsen, Sønd
bjerg, gift med Jenny Kristiane Noer,
født d. 19.-1.-1928, datter af Anton Noer,
Jegindø.
J.F.W.P. overtog gården d. 1.-4.-1942 fra
faderen, der havde overtaget den i 1904.
Matr. nr. 5c m.fl. Ejendomsskyld 960.000.
Grundskyld 303.800. Areal 19,5 ha., heraf
tilkøbt 12,5 ha.
Stuehuset er opført 1914 og senere gen-
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nemrestaureret, stald opført 1957, maskinhus 1976 og lade 1981. Gården bliver drevet som et
alsidigt landbrug med en kvægbesætning på 8 køer + opdræt samt en svineproduktion på ca.
100 stk. pr. år. Der findes 2 traktorer og halmfyr.
”BUNDGÅRD". GDR. KJELD KONGSGAARD, Barslevvej 22, Barslev, 7790
Hvidbjerg, tlf. 07-871 125, født d. 23.-1.1940, søn af Maria Kongsgård og Viggo
Jensen, Barslev, gift med Eva Pedersen,
født d. 5.-11.-1939, datter af Ingvard Pe
dersen, Middelfart.
Gården har været i slægtens eje siden
1852, K.K. er 4. generation. Han overtog
den d. 1.-11.-1966 fra faderen.
Matr. nr. 2a. Areal 37 ha., heraf tilkøbt
ca. 18-19 ha. Derudover er 33 ha. i
forpagtning. Stuehuset er opført 1852, stald og lade 1852, svinestald 1976 og 2 maskinhuse
1980. Gården bliver drevet med en besætning på 60 søer. Planteavlen består af korn, ærter,
raps og græsfrø. Der findes 5 traktorer, 1 mejetærsker, gastæt silo til korn og plantørreri.
Der er ansat fremmed arbejdskraft delvis i højsæson.
For år tilbage blev der på ejendommen gravet mergel, hvoraf er ca. 1 ha. mergelgrav til
plantet.
"STRØMGÅRD". GDR. POUL CHRISTIAN
MUNCH, Barslevvej 41, Barslev, 7790
Hvidbjerg, tlf. 07-871314, født d. 11.-3.1907, søn af Poul Christensen, Sindrup,
gift med ' Anna Sund Larsen, født d.
4.-11.-1911, datter af Anton M. Larsen,
Lyngs.
P.C.M. overtog gården i 1945 fra Kri
stian Fomsgaard, Barslev.
Matr. nr. 8c m.fl. Ejendomsskyld 600.000.
Areal 13 ha.
Stuehuset er opført 1890, stald og lade
1952. Jorden har været bortforpagtet siden 1973. Der findes et kornmagasin.
En stor del af ejendommen har tidligere været gammel søbund.

GDR. HOLGER KRISTENSEN, Barslevvej
43, Barslev, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07871207, født d. 10.-6.-1923, søn af Lars
Kristensen, Barslev, gift med Marie Kri
stensen, født d. 1.-3.-1930, datter af Sø
ren Kristensen, Søndbjerg.
H.K. overtog gården i 1959 fra Niels
Plougmann, Barslev.
Matr. nr. 2k m. fl.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 14,8 ha.
Stuehuset er opført 1879, stald 1970 og lade ombygget 1985. Gården bliver drevet med plan
teavl bestående af korn, ærter og raps. Der findes 2 traktorer og plantørreri.
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3.-1.-1955, søn af Asger Frost, Lyngs, bor sammen med Irene Kristensen, født d. 29.-3.-1960,
datter af Henry Kristensen, V. Tostrup.
T.F. er arbejdsm. I.K. er rengøringsass.
T.F. overtog gården d. 1.-3.-1986 fra Søren Hedegaard, Barslev.
Matr. nr. 3c m. fl. Ejendomsskyld 300.000. Grundskyld 20.600. Areal 2 ha., derudover er 2 ha.
i forpagtning.
Stuehuset er opført 1882 og svinestald ca. 1974. På gården findes 2 heste. Planteavlen består
af korn. Der er 2 traktorer, mejetærsker, gylletank og kornmagasin.

"OVERGÅRD". GDR. MARTIN RIIS, Bjørndalvej 11, Uglev, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07-875387, født
d. 19.-6.-1955, søn af Carl Aage Riis, Uglev, gift med Kirsten Vang, født d. 5.-8.-1956, datter
af postbud Arne Vang, Hurup.
K.V. er uddannet lærer og ansat ved Søndbjerg Efterskole.
Gården har været en slægtsgård siden før 1840, M.R. er 5. generation. Han overtog den d.
11.-12.-1977 fra faderen.
Matr. nr. 3a m. fl. Ejendomsskyld 1.800.000. Grundskyld 549.600. Areal 38 ha.
Stuehuset er opført 1862 og senere gennemrestaureret, stalde opført 1812, 1962 og 1979,
maskinhus og lade 1979. Gården bliver drevet som et alsidigt landbrug med en kvægbesæt
ning på 50 køer + opdræt af racen SDM. Der findes 2 traktorer, gylletank, silotørring til korn
og rørmalkningsanlæg. Der er ansat 1 mand og man bruger hjælp fra maskinstation.

"BJØRNDALGÅRD". GDR. SIGISMUND SCHULIN-ZEUTHEN, Bjørndalvej 14, Uglev, 7790
Hvidbjerg, tlf. 07-875107, født d. 3.-3.-1946, søn af William Schulin, Højen v. Vejle, gift med
Hanna Rose, født d. 18.-8.-1942, datter af glarmester Arne Rose, Grenå.
S.S. overtog gården d. 1.-1.-1987 fra Hans Carl Toft.
Matr. nr. la m. fl. Ejendomsskyld 2.400.000. Grundskyld 635.900. Areal 45 ha.
Stuehuset er opført 1873 og gennemrestaureret senere, stald og lade opført 1927, stald og
maskinhus 1978. Gården bliver drevet med en svineproduktion på ca. 3.000 stk. fedesvin pr.
år. Planteavlen består af byg, hvede, raps og ærter. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, 4
gylletanke, plantørring og silotørring til korn, fodringsanlæg i samtlige stalde og blan
dingsanlæg. Der er ansat 1 mand på deltid.
”LILLE BJØRNDALGÅRD”. GDR. SØREN CHRISTIAN HEDEGAARD STOKHOLM, Bjørndalvej
17, Uglev, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07-875363, født d. 8.-5.-1949, søn af vognmand Peter Stok
holm, Uglev.
S.S. overtog gården d. 1.-1.-1983 fra D.L.R.
Matr. nr. 2b m. fl. Ejendomsskyld 1.000.000. Grundskyld 247.900. Areal 18,5 ha., heraf tilkøbt
1,5 ha. i 1986.
Stuehuset er opført 1898 og gennemrestaureret 1986, stalde opført 1898 og ombygget 1986,
lade opført 1936 og ombygget 1986, ny stald 1981 og gylletank opført 1987. Gården bliver
drevet med en svineproduktion på 60 søer + opdræt. Planteavlen består af byg, hvede, raps
og ærter. Der findes 2 traktorer, gylletank, plantørring til korn og fodringsanlæg i samtlige
stalde, samt genvindingsanlæg for varme.

MINKAVLER GUNNAR ROKBJERG LARSEN, Bøhlvej 5, Jegindø, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07879209, født d. 11.-4.-1948, søn af landm. Johannes Larsen, Jegindø, gift med Karin
Kjærgaard, født d. 23.-8.-1948, datter af landm. Johannes Kjærgaard, Jegindø.
K.K. driver selvstændig købmandshandel på Jegindø. G.R.L. er medlem af Lemvig og omegns
Pelsdyravlsforening. Han overtog gården d. 1.10.-1976 fra faderen, der havde overtaget den i
1960.
Matr. nr. 18b m. fl. Ejendomsskyld 1.500.000. Grundskyld 183.300. Areal 18,2 ha., heraf 8 ha.
eng.
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og minkhaller 1977, 1979, 1980 og 1983. Gården bliver drevet med en pelsdyrproduktion i
mink på 1.500 avlstæver. Planteavlen består af byg, hvede og raps. Der findes 2 traktorer.
Der er ansat 1 mand samt maskinstation til høst.
Der er plantet ca. 2,000 m. læhegn omkring gården og minkhallerne.

GDR. NIELS LUND SØRENSEN, Bøhlvej 7, Jegindø, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07-879073, født d.
27.-11.-1927, søn af landm. Jens Sørensen, Jegindø, gift med Inger Katrine Villadsen, født d.
24.-1.-1937, datter af tømrer Niels Avnsbjerg Villadsen, Hvidbjerg.
I.K.V. er hjemmehjælper og ansat ved Thyholm Kommune. N.L.S. overtog gården d. 1.-4.-1956
fra Ottomine Andersen.
Matr. nr. 8a m. fl. Ejendomsskyld 420.000. Grundskyld 1 12.300. Areal 6,8 ha., derudover er 10
ha. i forpagtning.
Stuehuset er opført 1923 og gennemrestaureret senere, stald opført 1923, lade 1923 og om
bygget 1972 og maskinhus opført 1980. Gården bliver drevet med en svineproduktion på 20
søer + opdræt af racen LY. Planteavlen består af byg, hvede, raps og ærter. Der findes 2
traktorer, 1 mejetærsker og plantørring til korn.
Der er plantet læbælter omkring gården og gennemdrænet 2 ha.

"STOKTOFT”. LANDM. JENS HUMMELSHØJ SØNDERGAARD, Danavej 2, Lyngs,
7790 Hvidbjerg, tlf. 07-878066, født d.
14.-4.-1923, søn af gdr. Laurits Søndergaard, Lyngs, gift med Anne Marie Han
sen, født d. 5.-3.-1931, datter af gdr. Jør
gen Hansen.
J.S. var i Hvidbjerg-Lyngs Sogneråd fra
1962-1970. Han overtog gården i 1953
fra Poul Graugaard.
Matr. nr. 5a m.fl. Ejendomsskyld 820.000.
Grundskyld 271.800. Areal ca. 18 ha.,
heraf er 3 ha. eng og 2 ha. skov.
Stuehuset er opført ca. 1860, lade 1938 og stald 1966. Planteavlen består af raps, ærter og
korn. Jorden drives med hjælp fra maskinstation.
"SØNDERGÅRD". GDR. KARL SØNDERGAARD, Danavej 4, Lyngs, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07878052, født d. 30.-9.-1925, søn af gdr. Laurits Søndergaard, Lyngs, gift med Gunhild Lyngs,
født d. 13.-7.-1935, datter af gdr. Kristian Lyngs.
Gården har været en slægtsgård i 6 - 7 generationer. K.S. overtog den i 1954 fra faderen.
Matr. nr. 2i m. fl. Ejendomsskyld 1.100.000. Grundskyld 334.800. Areal 22,9 ha., heraf tilkøbt
4 ha. i 1986. 2 ha. er eng.
Stuehuset er opført ca. 1860 og ombygget 1975, stald opført 1956 og lade 1986. Gården
bliver drevet med en kvægbesætning samt en mindre svinebesætning og en minkfarm. Der
findes 1 traktor og del i mejetærsker samt plantørringsanlæg til korn.

"ENGGÅRD”. GDR. PEDER SØRENSEN KJÆR, Danavej 10, Lyngs, 7790 Hvidbjerg.
P.S.K. overtog gården d. 1.-12.-1981.
Matr. nr. 21 m. fl. Ejendomsskyld 660.000. Grundskyld 166.600. Areal 19,3 ha., heraf 5 ha. eng.
Stuehuset er opført 1912 og gennemrestaureret senere, avlesbygningerne brændte i 1982, der
blev genopført lade 1983. Gården bliver drevet med en planteavl bestående af korn, ærter og
frø. Der findes plantørringsanlæg. I 1985 blev der plantet læbælter. Gården drives sammen
med Ibstedgård på Jegindø.
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tlf. 07-875376, født d. 9.-4.-1932, søn af
Mads Pedersen, Styvel, gift med Lis
Sloth, født d. 7.-6.-1939, datter af Arthur
Højberg, Uglev.
L.S. er hjemmehjælper og ansat ved Thyholm Kommune. P.D. overtog gården d.
11.-8.-1958 fra Aksel Grud.
Matr. nr. 6a.
Stuehuset er opført 1904 og gennemrestaureret senere, stald opført 1953, lade
1953 og ombygget 1974. Gården bliver
drevet med en svineproduktion på 60 søer + opdræt.

GDR. ERIK KNORBORG, Fjordglimt 1,
Jegindø, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07-879183,
født d. 20.-6.-1929, søn af landm. Mads
Lind Poulsen, Hvidbjerg, gift med Inge
borg Fomsgaard, født d. 24.-4.-1926, dat
ter af gdr. Jens Fomsgaard, Grønholme.
E.K. overtog gården d. 10.-2.-1953 fra
Christian Jensen.
Matr. nr. Ib m.fl. Ejendomsskyld 900.000.
Grundskyld 182.500. Areal 20,4 ha., heraf
tilkøbt 5,5 ha. og 4 ha. er i forpagtning.

Der er 6 ha. eng.
Stuehuset er opført 1924 og gennemrestaureret senere, stald opført 1924 og tilbygget 1976,
maskinhus 1970, ny lade og roehus 1972 og lade 1976. Gården bliver drevet som et alsidigt
landbrug med en kvægbesætning på 26 køer + opdræt. Salgsafgrøder er raps. Der findes 3
traktorer, gylletank, rørmalkningsanlæg og udmugningsanlæg.
I 1923 blev gården udstykket som statshusmandsbrug fra Jegindø Præstegård. Den drives
sammen med Grønholmvej 5, Jegindø.

LANDM. EJNAR NIELSEN, Fjordglimt 9,
Jegindø, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07-879083,
født d. 9.-4.-1914, søn af Anders Chri
stian Nielsen, Jegindø, gift med Kristi
ane Antoinette Pedersen, født d. 25.-2.1914, datter af Christian Martinus Pe
dersen, Jegindø.
E.N. har været medlem af Jegindø Me
nighedsråd i 8 år, formand i 4 år. Lige
ledes vurderingsmand for ejendomsskyld
for Thyholm Kommune i 18 år.
Gården har været en slægtsgård siden 1863, E.N. er 3. generation. Han overtog den d.
1.-4.-1940 fra faderen.
Matr. nr. 12b m. fl. Ejendomsskyld 380.000. Grundskyld 112.300. Areal 8 ha., heraf tilkøbt 3
ha. i 1950. Der findes 1 ha. eng.
Stuehuset er opført 1860 og gennemrestaureret senere, lade opført 1931, stald 1931 og til
bygget 1954. Planteavlen består af byg og vårsæd. Der findes 1 traktor og plantørringsan
læg til korn. Jorden drives med hjælp fra maskinstation.
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07-879029, født d. 21.-5.-1912, søn af gdr. Jens Søndergaard Kjær, Jegindø, gift med Valborg
Jørgensen, født d. 5.-12.-1927, datter af gdr. Rasmus Jørgensen, Lolland.
V.J. er økonomauddannet og ansat på Struer Skole. P.S.K. overtog gården d. 1.-10.-1947 fra
faderen, der havde overtaget den i 1905.
Matr. nr. 22a m. fl. Ejendomsskyld 680.000. Grundskyld 162.800. Areal 15,2 ha., heraf 4 ha.
eng.
Stuehuset er opført 1896 og gennemrestaureret senere, stald 1924, lade 1970 og maskinhus
1975. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 10 køer + opdræt. Salgsafgrøder er ær
ter og raps. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, plantørringsanlæg og udmugningsanlæg.

”SOLVANG". LANDM. SVEND ERIK YDE,
Fjordlystvej 12, Jestrup, 7790 Hvidbjerg,
tlf. 07-878170, født d. 23.-12.-1954, søn
af Johannes Yde, Gettrup, gift med Anne-Mette Olsen, født d. 16.-11.-1956,
datter af Emil Olsen, Hvidbjerg.
A.O. er bankassistent. S.E.Y. er mekani
ker og tilsynsførende ved kommunens
spildevandsanlæg. Han overtog gården d.
15.-1.-1985 fra Christian Eliassen, Je
strup.
Matr. nr. 2a m. fl. Ejendomsskyld 900.000. Grundskyld 207.700. Areal 16,4 ha., heraf ca. 2 ha.
eng.
Stuehuset er opført 1915, lade 1916 og stald 1960. Gården bliver drevet med en besætning på
40 grisesøer. Salgsafgrøderne er byg, hvede, ærter. Der findes 1 traktor.

"HØJVANG". GDR. HENNING SLEJ PETERSEN, Flovlevvej 8, Barslev, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07871306, født d. 4.-6.-1931, søn af gdr. Kristian Petersen, Barslev, gift med Astrid Rigmor
Pedersen, født d. 7.-2.-1943, datter af gdr. Laurits Pedersen, Grønholme.
Gården har været en slægtsgård i ca. 100 år, H.S.P. er 3. generation. Han overtog den d.
10.-3.-1963 fra faderen.
Matr. nr. 15f m. fl. Ejendomsskyld 1.800.000. Grundskyld 628.100. Areal 40 ha., heraf tilkøbt
22 ha. i årene 1970, 1973 og 1985.
Stuehuset er opført 1914 og gennemrestaureret senere, stald opført 1966, lade 1968 og ma
skinhus 1977. Planteavlen består af byg, hvede, raps og ærter. Der findes 2 traktorer, 1 me
jetærsker, plantørringsanlæg til korn og halmfyringsanlæg.'
"FÆLLEDGÅRD". ANKER NIELSEN, Fælledvej 2, Barslev, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07871036, født d. 9.-3.-1935, søn af Arthur
Nielsen, Barslev, gift med Ellen Thing,
født d. 1.-11.-1935, datter af Jens Thing,
Barslev.
Gården har været i slægtens eje siden
1902, E.T. er 3. generation. Han overtog
den i 1959 fra svigerfaderen.
Matr. nr. 5d m.fl. Ejendomsskyld 825.000.
Grundskyld 186.100. Areal 14,2 ha.
Stuehuset er opført 1938 og tilbygget
1974, maskinhus og stald tilbygget 1974 og lade ombygget 1974. Salgsafgrøderne består af
korn, ærter og raps. Der findes plantørreri for korn og halmfyr.
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født d. 1.-1.-1964, søn af Aage Andersen, Barslev.
T.A. er landbrugs- og maskinmekaniker. Han overtog gården i 1986 fra faderen, der havde
overtaget den i 1964.
Ejendomsskyld 820.000. Areal 13 ha.
Stuehuset opført ca. 1920, stald og lade 1951. Salgsafgrøder består af korn, ærter og raps,
der findes 1 traktor og plantørreri til korn.

"MELDGÅRD". LANDM. PETER BACH
JENSEN, Fælledvej 4, Barslev, 7790 Hvid
bjerg, tlf. 07-871167, født d. 17.-5.-1941,
40*
søn af Mads Peter Bach Jensen, Barslev,
gift med Ane Kristine Røge Christensen,
født d. 25.-2.-1944, datter af Gunnar
Skov Christensen, Søndbjerg.
A.K.C. er dagplejer. P.B.J. overtog går
den i 1970 fra moderen, som havde over
taget den i 1945.
Matr. nr. 2g m. fl. Ejendomsskyld 1.100.000. Grundskyld 327.500. Areal 26,4 ha., heraf tilkøbt
11 ha. i 1969 og 4 ha. i 1979.
Stuehuset er opført 1924, lade og svinestald 1949, garage 1955, sostald 1973 og maskinhus
1986. Gården bliver drevet med en svinebesætning på 30 grisesøer og 600 fedesvin årligt.
Salgsafgrøderne består af korn, ærter og raps. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker og
halmfyr.
LANDM. SØREN CHRISTIAN HEBSGAARD, Fælledvej 5, Barslev, 7790 Hvid
bjerg, tlf. 07-871825, født d. 10.-11.1960, søn af Thomas Hebsgaard, Barslev.
S.C.H. er industriarbejder ved Centrum
Vinduer. Han overtog gården i 1983 fra
Otto Pedersen, Barslev.
Matr. nr. 8h m.fl. Ejendomsskyld 440.000.
Grundskyld 90.600. Areal 8,7 ha.
Stuehuset er opført ca. 1900 og moder
niseret 1986/87, stald og lade opført ca.
1956. Salgsafgrøderne består af ærter, raps og korn. Der findes 1 traktor, 1 mejetærsker og
plantørreri til korn.
"HØJLUND” GDR. GUNNAR OLESEN, Følhøjvej 2, Odby, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07-875003, født
d. 20.-6.-1936, søn af gdr. Poul Olesen, Odby, gift med Bodil Lund Olesen, født d. 30.-1.-1944,
datter af specialarbejder Niels Lund, Hvidbjerg.
B.L.O. er ansat ved B.& O. i Struer. G.O. er uddannet radiotekniker og ansat ved B.& O. i
Struer.
Gården har været en slægtsgård og har været i familiens eje siden 1830, G.O. er 7. gene
ration. Han overtog den efter faderen.
Matr. nr. 9a m. fl. Ejendomsskyld 1.000.000. Grundskyld 283.500. Areal 19,8 ha.
Stuehuset er opført 1920 og gennemrestaureret senere, lade opført 1896, stald 1959 og
maskinhus 1983. Planteavlen består af byg, hvede, raps og ærter. Der findes 1 traktor, plan
tørring til korn og halmfyr. Jorden drives med hjælp fra maskinstation.
Der er gennemdrænet ca. 7 ha.
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N.O.G. er 4. generation på gården. Han overtog den d. 1.-7.-1961 fra Mette Gadegaard.
Matr. nr. 11a m. fl. Ejendomsskyld 2.300.000. Grundskyld 482.400. Areal 39 ha., heraf tilkøbt
9 ha. i 1987. 1 ha. er skov.
Stuehuset er opført 1912 og gennemrestaureret senere, stalde opført 1909, ombygget til
hestestalde og udlejet til Thyholm Rideklub, ny ridehal bygget 1985. Salgsafgrøderne er korn
og frø.
Gården drives sammen med Odbygård, Gammel Landevej 1.
”VESTERGÅRD”. GDR. NIELS KRISTIAN
THOMSEN, Følhøjvej 4, Odby, 7790 Hvid
bjerg, tlf. 07-875206, født d. 16.-4.-1941,
søn af gdr. Niels Thomsen, Odby, gift
med Kirsten Breinholt Moeskjær, født d.
3.-2.-1944, datter Hans Kristian Moes
kjær, Uglev.
K.B.M. er uddannet børneforsorgspæda
gog og ansat ved Thyholm Kommune som
hjemmehjælper.
Gården har været en slægtsgård i 7 ge
nerationer. N.K.T. overtog den d. 1.-4.1970 fra faderen.
Matr. nr. 3a m. fl.
Ejendomsskyld 830.000. Grundskyld 229.100. Areal 15,5 ha.
Stuehuset er opført 1862 og gennemrestaureret senere, lade opført 1950, stald 1955 og ma
skinhus 1960. Gården bliver drevet som et alsidigt landbrug med en kvægbesætning på 20
køer + opdræt af racen SDM samt en fedesvineproduktion på ca. 120 stk. pr. år. Der findes 2
traktorer, 1 mejetærsker, portionstørringsanlæg til korn, halmfyr, rørmalkningsanlæg og
udmugningsanlæg.

”ODBY MINKFARM”. PELSDYRAVLER SØREN PETER HEDEGAARD, Følhøjvej 5, Odby, 7790
Hvidbjerg, tlf. 07-875465, født d. 8.-7.-1945, søn af Niels Hedegaard, Odby, gift med Elin
Holm, født d. 2.-10.-1950, datter af chauffør Kristian Holm, Lyngs.
E.H. er ansat i børnehaven ”Myretuen” i Hurup.
S.P.H. overtog gården d. 24.-4.-1985 fra faderen, der havde overtaget den i 1941.
Matr. nr. 7c m. fl. Ejendomsskyld 750.000. Grundskyld 132.200. Areal 12,4 ha.
Stuehuset er opført 1952 og gennemrestaureret senere, lade opført 1947, stald 1964, 5
minkhaller 1967, 1 minkhal 1979, 1 1986 og 1 1987. Pelsdyrproduktionen består af 425 tæver
+ opdræt. Planteavlen består af byg, rug, hvede og raps. Der findes 1 traktor og plan
tørringsanlæg til korn. Jorden drives med hjælp fra maskinstation.
Der er gennemdrænet 3,6 ha. og plantet læhegn om minkfarm og gård.
”ODBYGÅRD”. GDR. NIELS OLE GADE
GAARD, Gammel Landevej 1, Odby, 7790
Hvidbjerg, tlf. 07-875021, født d. 30.-11.1932, søn af dyrlæge Anton Gadegaard,
Varde, gift med Birgit Krabbe, født d.
24.-11.-1939, datter af gdr. Karl Krabbe,
Brønderslev.
N.O.G. overtog gården d. 1.-7.-1969 fra
Anders Gadegaard, der havde overtaget
den i 1936.
Matr. nr. 3a m. fl. Ejendomsskyld
2.300.000. Grundskyld 823.800. Areal 70
ha., deraf 2,5 ha. skov.
Stuehuset er opført 1870 og gennemre-
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1974. Odbygård bliver drevet med en svineproduktion på ca. 1.000 stk. fedesvin pr. år. Plan
teavlen består af byg, hvede, raps og ærter. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank,
plantørringsanlæg til korn, halmfyr, fodringsanlæg og udmugningsanlæg.
Der er plantet læbælter i marken, 3.000-4.000 m., af Hedeselskabet.

"BRUNSHØJGÅRD”. LANDM. MARIUS
DAMSGAARD, Gravgårdsvej 3, Nr. Hvid
bjerg, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07-871587,
født d. 22.-1.-1943, søn af gdr. Mads Pe
dersen, Grønholme, gift med Eva Hebsgaard, født d. 7.-4.-1945, datter af gdr.
Peder Hebsgaard, Hvidbjerg.
E.H. er lærer.
Gården har været i slægtens eje siden ca.
1788. M.D. overtog den i 1979 fra svi
gerfaderen.
Matr. nr. 4g m. fl. Ejendomsskyld
1.150.000. Grundskyld 225.900. Areal
14,8 ha.
Stuehuset er opført 1875, nyt stuehus
1987, lade opført ca. 1900, stald 1936 og
tilbygget 1985. Gården bliver drevet med en besætning på ca. 40 grisesøer og ca. 200
fedesvin pr. år. Der findes 1 traktor og plansilo m. tørreri til korn.

HUSM. HENRY MADSEN, Gravgårdsvej 5.
Nr. Hvidbjerg, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07871339, født d. 22.-2.-1919, søn af Poul
Madsen, Nr. Hvidbjerg, gift med Johanne
Kristine (Stinne) Larsen, fdøt d. 21.-11.1927, datter af Martin Larsen, Bjerre v.
Hanstholm.
H.M. har siden 1972 haft arbejde som
altmuligmand bl.a. murerarbejde. J.K.L.
er køkkenleder på plejehjemmet ”Sol
vang” i Hvidbjerg.
H.M. har i mange år været aktiv i for
eningsarbejdet ved Husmandsforeningen
og i Brugsforeningen. Gården har været i slægtens eje siden 1837, H.M. er 5. generation. Han
overtog den i 1954 fra faderen.
Matr. nr. 20a. Ejendomsskyld 510.000. Grundskyld 66.600. Areal 5 ha.
Stuehuset er opført 1890, stald og lade delvis ny- og ombygget i 1964. Siden 1972 har gården
været drevet med ren planteavl. Der findes 1 traktor, plantørreri til korn og siloanlæg til
ensilage. H.M. har været aktiv biavler i mere end 50 år.
”FJORDLYST”. GDR. ANDERS MADSEN,
Gravgårdsvej 6, Nr. Hvidbjerg, 7790 Hvid
bjerg, tlf. 07-871279, født d. 15.-8.-1924,
søn af gdr. Johannes Madsen, Nr. Hvid
bjerg, gift med Tove Leegaard, født d.
2.-6.-1936, datter af gdr. Valdemar Lee
gaard, Gøttrup.
T.L. er hjemmehjælper. A.M. overtog
gården i 1954 fra faderen, der havde overtaget den i 1919.
Matr. nr. 14a m. fl.
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Fjordlyst’s stuehus er opført 1923, stald og lade 1923, ny stald 1964 og maskinhus 1968. Går
den bliver drevet med en årlig fedesvineproduktion på ca. 400 stk. Salgsafgrøderne er raps og
ærter. Der findes 2 traktorer og plansilo til korn.

"GRAUGÅRD". LANDM. CHRISTEN ODGAARD, Gravgårdsvej 7, Nr. Hvidbjerg,
7790 Hvidbjerg, tlf. 07-871518, født d.
22.-2.-1948, søn af landm. Magnus Odgaard, Nr. Hvidbjerg, gift med Margit 0stergaard, født d. 11.-5.-1953, datter af
mejerist Henning Østergaard, Hvidbjerg.
M.Ø. er kontorass.
Gården har været i slægtens eje siden
1832, C.O. er 5. generation. Han overtog
den i 1972 fra faderen.
Matr. nr. 61a m. fl.
Ejendomsskyld 1.650.000. Grundskyld 452.800. Areal 37,4 ha., heraf tilkøbt 4 ha. i 1978.
Derudover er ca. 82 ha. i forpagtning. Ca. 5 ha. er strandeng.
Stuehuset er opført 1875, stald og lade 1959 og maskinhus 1976. Salgsafgrøderne består af
korn, raps, frø og halm. Der findes 1 sædkornsrenser, plansilo m. tørreri til korn og halmfyr.
Det er en gammel ejendom, som kan registreres tilbage til 1300-tallet, der blev tidligere
drevet skibsfart og beværtning fra ejendommen.
"STENSHØJGÅRD". gdr. laust-jørGEN LAURITSEN, Gravgårdsvej 8, Nr.
Hvidbjerg, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07-871403
født d. 27.-4.-1945, søn af gdr. Johannes
Lauritsen, Nr. Hvidbjerg, gift med Bodil
Hummelshøj Thomsen, født d. 2.-4.-1947,
datter af gdr. Holger Thomsen, Kallerup.
B.H.T. er kontorass. på Hvidbjerg Vin
duesfabrik.
Gården har været i slægtens eje siden
1847. L.L. overtog den i 1969 fra fade
ren.
Matr. nr. 3 m. fl.
Ejendomsskyld 2.500.000. Grundskyld 819.000. Areal 68 ha., heraf 7,5 ha. i 1975. 10 ha. er
strandeng.
Stuehuset er opført 1862, maskinhus 1966 og 1984, stald og lade 1973. Gården bliver drevet
med en ungtyreproduktion på ca. 100 stk. pr. år. Planteavlen består af korn og raps. Der
findes 1 gylletank, plansilo med tørreri.

"SMERUPGÅRD". GDR. KRISTIAN ODGAARD, Gravgårdsvej 11, Smerup, 7790
Hvidbjerg, tlf. 07-871500, født d.
28.-2.-1930, søn af gdr. Kristian Odgaard
Smerup, gift med Inge Marie Buhl, født
d. 26.-11.-1934, datter af stationsfor
stander J. Buhl, Dianalund.
K.O. er læge. I.M.B. er lægesekretær og
sygeplejerske.
Gården har været i slægtens eje siden ca.
1725, K.O. er 7. generation.
Matr. nr. 3e m. fl.
Ejendomsskyld 2.150.000. Areal 55 ha., heraf 3 ha. eng.
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1985. Der findes 1 traktor, halmfyr og vindmølle er under opførelse på ejendommen ved Smerup Møllelaug.
”KIRKEGÅRD”. GDR. HENNING RIIS,
Grøndalvej 1, Nr. Hvidbjerg, 7790 Hvid
bjerg, tlf. 07-871648, født d. 20.-1.-1944,
søn af Jens Riis, Nr. Hvidbjerg, gift med
Linda Reimann, født d. 13.-7.-1953, dat
ter af Poul Reimann, Sjælland.
H.R. er landbrugskonsulent.
Gården har været en slægtsgård siden
1915, H.R. er 3. generation. Han overtog
den i 1972 fra forældrene.
Matr. nr. la m. fl.
Ejendomsskyld 1.000.000. Grundskyld 231.400. Areal 14,2 ha.
Stuehuset er opført 1950, stald 1940, lade 1974 og 1981. Salgsafgrøderne er korn, ærter og
raps. Der findes plantørreri til korn. Jorden drives med hjælp fra maskinstation.

"NØRRE-HVIDBJERGGÅRD". GDR. POUL
ANDREAS SLOTH, Grøndalvej 3, Nr.
Hvidbjerg, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07-871092
født d. 20.-8.-1949, søn af gdr. Holger
Sloth, Kobberød, gift med Merete Dahl
Sørensen, født d. 21.-2.-1950, datter af
sognepræst Elias Sørensen, Harboøre.
P.A.S. overtog gården i 1974 fra Ellen
Nielsen.
Matr. nr. Ha m. fl. Ejendomsskyld
3.100.000. Grundskyld 548.900. Areal
36,5 ha., heraf tilkøbt 16 ha. i 1980, fra
ejendommen Grøndalvej 14, som bedste
faderen havde købt, og som faderen senere overtog. Bygningerne er solgt fra. Derudover er 3
ha. i forpagtning.
Stuehuset er opført 1976, staldene, laden og maskinhuset er ombygget 1974-1984. Gården
bliver drevet med en svinebesætning på 175 grisesøer og 3.500 fedesvin årligt. Salgsafgrød
erne er raps og ærter. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, 2 gylletanke, plansilo til korn
og halmfyr. I højsæsonen er der ansat løs medhjælp.
Ejendommen beliggende Hovedvej 43, Odby, drives i samdrift med denne.
"KLØNNHØJGÅRD". GDR. EGON JENSEN
Grøndalvej 5, Nr. Hvidbjerg, 7790 Hvid
bjerg, tlf. 07-871384, født d. 2.-6.-1938,
søn af Thora Steensgaard, Ydby, gift med
Elna K.S. Pedersen, født d. 8.-12.-1943,
datter af gdr. Nikolaj Pedersen, Gettrup.
E.J. overtog gården i 1964 fra Kristian
Mogensen.
Matr. nr. 8b. Ejendomsskyld 1.650.000.
Grundskyld 324.600. Areal 20 ha.
Stuehuset er opført 1906, lade 1926, svinestald 1942, kostald 1973, maskinhus og
silohus 1983. Gården bliver drevet med
en besætning på 40 malkekøer + opdræt af racen SDM samt 10 grisesøer og 200 fedesvin år
ligt. Der findes 3 traktorer, gylletank, gennemløbstørreri med silo til korn, silohus til en
silage og varmvands genvindingsanlæg fra køleanlæg.
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Hvidbjerg, tlf. 07-871154, født d. 10.-1.-1913, søn af landm. Christen Thomsen, Sperring, gift
med Ellen Kristensen, født d. 28.-4.-1921, død d. 20.-7.-1986, datter af landm. Kristen
Madsen Kristensen (Mortensen), Flovlev.
C.B.T. er reservepostbud. Han overtog gården i 1954 fra Kr. Madsen, Nr. Hvidbjerg.
Matr. nr. 10a m. fl. Ejendomsskyld 350.000. Grundskyld 75.900. Areal 4 ha., heraf tilkøbt 0,4
ha. i 1975.
Stuehuset er opført 1887, stald og lade 1887. Gården bliver drevet med planteavl. Der findes
1 traktor.

”TOFTLUND”. LANDM. TAGE JEPSEN,
Grøndalvej Ha, Nr. Hvidbjerg, 7790 Hvid
bjerg, tlf. 07-871383, født d. 27.-5.-1938,
søn af landm. Laurits Kristian Jepsen,
Nr. Hvidbjerg, gift med Margit Skibbild
Olesen, født d. 27.-1.-1943, datter af
Magnus Skibbild Olesen, Faurholt.
T.J. er formand for Sydthy-Thyholm Bi
avlerforening.
Gården har været i slægtens eje siden
1871, T.J. er 4. generation. Han overtog
den i 1970 fra faderen.
Matr. nr. 4a m.fl. Ejendomsskyld 950.000.
Grundskyld 253.900. Areal 20,2 ha.
Stuehuset er opført 1911, maskinhus 1965, stald og lade 1973. Salgsafgrøderne består af
frøavl, korn, raps og ærter. Der findes 1 traktor, plansilo til korn og halmfyringsanlæg.
Ejendommen beliggende Grøndalvej 11, er overtaget i 1967 og sammenlagt med Ha., i 1970.

HUSM. KJELD NIELSEN, Grøndalvej 17,
Nr. Hvidbjerg, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07871795, født d. 20.-12.-1927, søn af møl
ler Karl Nielsen, Thisted, gift med Minna
Johansen, født d. 15.-1.-1928, datter af
mekaniker Emil Johansen, Rø, Bornholm.
K.N. er optiker. Han overtog gården i
1967 efter Ole Nielsen.
Matr. nr. 16b m. fl.
Ejendomsskyld 680.000. Grundskyld 186.600. Areal 14,1 ha., deraf tilkøbt 6,5 ha. i 1978.
Stuehuset er opført 1901, maskinhus 1980 og udvidet i 1986. Salgsafgrøderne består af korn,
ærter og raps. Der findes 1 traktor, 1 mejetærsker og plantørreri til korn.
Ejendommen er oprindelig gammelt færgested mellem Thyholm og Boddum.
”SKJOLDAHL”. HUSM. KRISTIAN SØNDERGAARD LARSEN, Grøndalvej 19, Nr.
Hvidbjerg, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07-871069
født d. 25.-6.-1917, søn af Lars Larsen,
Outrup, Mors, gift med Anna Have, født
d. 22.-4.-1920, datter af Johannes Have,
Tæbring.
K.L. overtog gården i 1945 fra Statens
Jordlovsudvalg.
Matr. nr. 16a. Ejendomsskyld 450.000.
Grundskyld 114.400. Areal 9,2 ha., heraf
1 ha. strandeng.
Stuehuset er opført 1878, stald 1911 og lade 1945. Siden 1962 har gården været drevet med
ren planteavl. Der findes 1 traktor.
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"GRØNDAL”. GDR. NIELS SKRIVER
POULSEN, Grøndalvej 21, Nr. Hvidbjerg,
7790 Hvidbjerg, tlf. 07-871191, født d.
26.-8.-1922, søn af Poul Nielsen Poulsen,
Nr. Hvidbjerg, gift med Anna Bundgaard,
født d. 12.-7.-1923, datter af Knud Bund
gaard.
N.S.P. overtog gården i 1949 fra faderen,
der havde overtaget den i 1917.
Matr. nr. 15b m.fl. Areal 28 ha., heraf
tilkøbt 6 ha. i 1984. 3 ha. er eng.
Stuehuset er opført 1925, lade over 100
år gammel og stald opført 1961. Siden
1986 har jorden og avlsbygningerne samt maskiner været bortforpagtet til sønnen Poul
Skriver Poulsen, Nr. Hvidbjerg. Der findes plantørreri og halmfyr.
GDR. ERIK KNORBORG, Grønholmevej
5, Jegindø, 7790 Hvidbjerg.
E.K. overtog gården d. 9.-8.-1982 fra
Mads Lind Poulsen, Grønholme.
Matr. nr. 28a m. fl. Ejendomsskyld
660.000. Grundskyld 152.900. Areal 12,7
ha.
Stuehuset er opført 1932, stald og lade
1907. Planteavlen består af byg og raps.
Gården drives sammen med Fjordglimt 1,
Jegindø.
"ENGVANG”. GDR. KNUD ERIK DAMSGAARD, Grønholmevej 19, Grønholme,
7790 Hvidbjerg, tlf. 07-871486, født d.
26.-8.-1960, søn af gdr. Chr. Damsgaard,
Søndbjerg.
K.E.D. er formand for Sydthy og Thyholm Landboungdom. Han overtog gården
d. 1.-11.-1985 fra gdr. Johannes Meldgaard, Overgårdsminde.
Matr. nr. 9d m. fl. Ejendomsskyld
1.900.000. Grundskyld 369.500. Areal 38
ha., deraf 12 ha. eng.
Stuehuset er opført 1928, stald 1945, maskinhus 1948, stald 1953, svinestald 1973 og lade
1976. Gården bliver drevet med en svineproduktion på 3.750 slagtesvin pr. år. Salgsafgrø
derne er byg, hvede, raps og ærter. Der findes 3 traktorer, gylletank, plansilo til korn og
halmfyringsanlæg.
LANDM. OG MINKAVLER KARL EJGIL
HOLM, Havnegade 1, Jegindø, 7790 Hvid
bjerg, tlf. 07-879071, født d. 19.-2.-1938,
søn af landm. Niels Holm, Jegindø, gift
med Jonna Madsen, født d. 9.-12.-1943,
datter af fisker Ejgil Madsen, Jegindø.
J.H. er ansat på Hvidbjerg Sygehus. Går
den har været i slægtens eje i 3 gene
rationer. K.E.H. overtog den d. 1.-4.-1962
fra faderen.
Matr. nr. 20c m. fl.

-425-

Ejendomsskyld 610.000. Grundskyld 87.800. Areal 7,3 ha., heraf 1 ha. eng.
Stuehuset er opført 1929 og gennemrestaureret senere, stald opført 1929, lade 1940, ny stald
1965, minkhaller 1972, 1975, 1978, 1982, 1985, 1986 og 1987. Gården bliver drevet med en
svineproduktion på 150 stk. fedesvin pr. år samt en pelsdyrproduktion på 400 avlstæver af
mink. Planteavlen består af byg og hvede. Der findes 2 traktorer, lagersilo til korn og
halmfyringsanlæg.

”KLOSTERGÅRD”. GDR. BERTHA VILLADSEN, Havnevej 12, Jegindø, 7790
Hvidbjerg, tlf. 07-879081, født d. 21.-9.1921, datter af Jens Chr. Kjeldgaard,
Jegindø, gift med Niels Villadsen, født d.
13.-5.-1920, død d. 29.-7.-1980, søn af
Villads Villadsen, Ørnhøj.
Gården har været en slægtsgård i næsten
150 år, B.V. er 4. generation. Gården blev
overtaget d. 1.-4.-1956 fra B.V.’s far.
Matr. nr. 18a m. fl. Ejendomsskyld
700.000. Grundskyld 244.800. Areal 26
ha., deraf 12 ha. eng.
Stuehuset er opført 1939 og gennemrestaureret senere, stald og lade opført 1908 og svinestald 1941. Planteavlen består af byg, hvede og raps. Der findes 2 traktorer. Jorden drives
med hjælp fra maskinstation.
"SPARREGÅRD". LANDM. OG MINKAVLER ERIK DAHLGAARD, Havrelandsvej 4, Uglev, 7790
Hvidbjerg, tlf. 07-875193, født d. 10.-2.-1959, søn af landm. Jørgen Dahlgaard, Uglev, gift
med Lene Rysgaard, født d. 13.-8.-1959, datter af Haakon Rysgaard, Tambohus.
L.R. er uddannet bankass. og ansat i Midtbank i Struer. E.D. er ansat på Tambohus Minkfarm.
Han overtog gården d. 1.-3.-1983 fra faderen, der havde overtaget den i 1954.
Matr. nr. li m. fl. Ejendomsskyld 850.000. Grundskyld 176.200. Areal 14 ha.
Stuehuset er opført 1890 og gennemrestaureret 1986, stald og lade under ombygning,
minkhaller opført 1986. Gården bliver drevet med en pelsdyrproduktion i mink med 2 tæver.
Planteavlen består af byg, hvede, raps og ærter. Der findes 1 traktor og halmfyringsanlæg.
Der blev plantet 600-700 m. læhegn omkring marker og minkhaller.

GDR. TAGE KRABBE KRISTENSEN, Hav
relandsvej 9, Søndbjerg, 7790 Hvidbjerg,
tlf. 07-875067, født d. 11.-3.-1935, søn af
gdr. Peder Kristensen, Flovlev, gift med
Esther Yde, født d. 4.-5.-1939, datter af
gdr. Sigurd Yde, Dover.
E.Y. er uddannet ekspeditrice og ansat i
Thyholm Sparekasse. T.K.K. overtog går
den d. 1.-3.-1959 fra Lars Hebsgaard.
Matr. nr. 7c m. fl. Ejendomsskyld
2.000.000. Grundskyld 537.400. Areal 38
ha., heraf tilkøbt 18 ha. Derudover er

60 ha. i forpagtning.
Stuehuset er opført 1969, stald 1964, stald og lade 1966, stald 1968, maskinhus 1974 og 1976.
Planteavlen består af byg, hvede, rug, raps, ærter og rajgræs. Der findes 4 traktorer, 1 meje
tærsker, 1 skårlægger og plantørringsanlæg til korn. Der er ansat 1 deltids medhjælper.
Der er plantet læbælter i marken og omkring gården, ca. 2.000 m.
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LAURSEN, Havrelandsvej 15, Søndbjerg,
7790 Hvidbjerg, født d. 13.-7.-1935, søn
af gdr. Peder Josefsen Laursen, Sønd
bjerg, gift med Mette Gade, født d. 5.-6.1940, datter af Harald Gade, Smerup.
H.J.L. har været medlem af Skolenævnet
ved Odby Skole i 8 år. Han overtog går
den d. 1.-1.-1974 fra faderen, der havde
overtaget den i 1933.
Matr. nr. Ib m. fl. Ejendomsskyld
1.250.000. Grundskyld 244.600. Areal 21
ha., derudover er 17,5 ha. i forpagtning.
Stuehuset er opført 1911 og gennemrestaureret senere, lade opført 1911 og ombygget senere, maskinhus opført 1948, stald 1959,
maskinhus 1976 og foderhus 1984. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 30 køer +
opdræt samt en svinebesætning på 7 søer + opdræt. Salgsafgrøderne er raps, ærter og hvede.
Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, plantørringsanlæg, rørmalkningsanlæg og udmugnings
anlæg. På gården er ansat 1 medhjælper på deltid.

"LINDEGÅRDEN". GDR. HENNING TOFT VILLADSEN, Havrelandsvej 17, Søndbjerg, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07-875185, født d. 6.-10.-1953, søn gdr. Niels Villadsen, Søndbjerg, gift med Karen
Marie Knudsen, født d. 14.-10.-1955, datter af forhv. landm. Egon Knudsen, Herning.
Gården har været en slægtsgård siden 1905, H.T.V. er 4. generation. Han overtog den d.
1.-10.-1983 fra faderen.
Matr. nr. 9e m. fl. Ejendomsskyld 1.300.000. Grundskyld 218.500. Areal 16,5 ha., derudover er
2 ha. i forpagtning.
Stuehuset er opført 1911 og gennemrestaureret senere, stald og lade opført 1911, maskinhus
1950 og stalde 1960 og 1974. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 50 køer + op
dræt af racen SDM samt en svineproduktion på ca. 300 fedesvin pr. år. Der findes 3 trak
torer, gylletank, røranlæg, vandingsmaskine, staldvarme til stuehuset og rørmalkningsanlæg.
På gården er ansat 1 medhjælper.

”KVISTGÅRD”. GDR. 3ENS PETER OBEL,
Havrelandsvej 21, Søndbjerg, 7790 Hvid
bjerg, tlf. 07-875143, født d. 26.-12.1933, søn af gdr. Andreas Pedersen Obel,
Søndbjerg, gift med Karen Elsebeth
Smed Christensen, født d. 12.-2.-1940,
datter af gdr. Christian Smed Christen
sen, Søndbjerg.
3.P.O. driver ved siden af landbruget gri
sehandel.
Gården har været en slægtsgård i 150 år,
J.P.O. er 5. generation. Han overtog den
d. 1.-11.-1965 fra svigerfaderen.
Matr. nr. 13a m.fl. Ejendomsskyld 1.250.000. Grundskyld 452.800. Areal 30 ha., heraf tilkøbt
23 ha.
Stuehuset er opført 1924 og gennemrestaureret senere, stald opført 1917 og tilbygget 1966,
lade opført 1917 og maskinhus 1966. Gården bliver drevet med en svineproduktion på 50 søer
+ opdræt. Planteavlen består af byg, hvede, raps og ærter. Der findes 2 traktorer. På gården
er ansat 1 medhjælper.
I 1980 plantede Hedeselskabet ca. 400 m. læbælte i marken.
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"BAKKELY". LANDM. NIELS LUND JØR
GENSEN, Hellerødvej 3, Egebjerg, 7790
Hvidbjerg, tlf. 07-871031, født d. 16.-12.1941, søn af landm. Edvard Jørgensen,
Egebjerg, gift med Ruth Hargaard, født
d. 26.-12.-1943, datter af landm. Kristen
Hargaard, Refs.
R.H. er på Hvidbjerg Centralskole som
rengøringsass. N.L.J. er ansat ved B.& O.
i Struer.
Gården har været i slægtens eje siden
1891, N.L.J. er 3. generation. Han
overtog den d. 1.-1 1.-1967 fra faderen.
Matr. nr. 4e m. fl. Ejendomsskyld 360.000. Grundskyld 104.700. Areal 10 ha., heraf 1,3 ha. eng
og skov.
Stuehuset er opført 1873 og gennemrestaureret senere, stald opført 1873 og tilbygget 1917,
lade opført 1917 og maskinhus 1983. I 1987 begyndtes pelsdyravl med mink, 130 stk. mink
tæver. Planteavlen består af byg, hvede, raps og ærter. Der findes 2 traktorer og
plantørringsanlæg til korn. Jorden drives med hjælp fra maskinstation.

”MØLLEGÅRD". LANDM. MARTIN HØIBERG MORTENSEN, Hellerødvej 3, Ege
bjerg, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07-871148,
født d. 1.-4.-1942, søn af landm. Markus
Mortensen, Egebjerg, gift med Ulla Jansy
Frost, født d. 23.-3.-1944, datter af spe
cialarbejder Asger Frost, Jegstrup.
U.J.F. er ansat på De gamles Hjem på
Jegindø. M.H.M. overtog gården d. 13.-8.1963 fra faderen, der havde overtaget
den i 1932.
Matr. nr. 3b m. fl. Areal 7,6 ha., der

udover er 3 ha. i forpagtning.
Stuehuset er opført 1916 og gennemrestaureret senere, lade opført 1916 og ombygget 1966,
stald opført 1916, maskinhus 1979, minkhaller 1984, maskinhus og minkhaller 1983, mink
haller 1986 og 1987. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 11 køer + opdræt af ra
cen SDM og Jersey. Salgsafgrøderne er ærter og raps. Der findes 3 traktorer, 2 stk. bigballepressere, snittevogn og finsnitter. Der drives maskinstation på gården i samarbejde med
sønnen Brian Frost Mortensen. Der er 400 minktæver som ejes af sønnen.
"SØNDERGÅRD". MINKFARMER GUN
NAR GATTEN LARSEN, Hellerødvej 9,
Hellerød, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07-875231,
født d. 13.-2.-1933, søn af landm. Niels
Christian Larsen, Humlum.
G.L. overtog gården d. 1.-9.-1969 fra Ni
els Riis.
Matr. nr. 3c m.fl. Ejendomsskyld 770.000.
Grundskyld 162.100. Areal 11 ha.
Stuehuset er opført 1909 og gennemre
staureret senere, stald og lade opført
1939, minkhaller 1981, 1982, 1983, 1984,
1983, 1986 og 1987. Gården bliver drevet med en minkavl på 400 avlstæver + opdræt. Jorden
er bortforpagtet. Der findes 1 traktor og halmfyringsanlæg.
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tlf. 07-875443, født d. 3.-4.-1951, søn af gdr. Niels Brogaard, Søndbjerg, gift med Marianne
Noe Nielsen, født d. 15.-8.-1959, datter af lærer Gunnar Noe Nielsen, Hvidbjerg.
K.B. er støbemester og ansat ved Valdemar Birn A/S, Holstebro. Han overtog gården d.
1.-9.-1983 fra Jack Rosenhagen. Matr. nr. Im m. fl. Areal 15,5 ha., deraf 2,5 ha. skov.
Stuehuset er opført 1917 og gennemrestaureret senere, stald og lade opført 1917. Gården
bliver drevet med hesteopdræt på 4 hopper + opdræt af racen Dansk Varmblod. Planteavlen
består af byg, hvede, raps og ærter. Der findes 1 traktor, 1 mejetærsker og plantørringsan
læg.
"TOFTEGÅRD”. GDR. ANTON KIRKEGAARD, født d. 28.-7.-1946, og CHRI
STIAN KIRKEGAARD, født d. 7.-8.-1941,
sønner af Thomas Kirkegaard, Hellerød,
Hellerødvej 12, Hellerød, 7790 Hvidbjerg,
tlf. 07-875117.
Gården har været en slægtsgård siden
1834, brødrene er 5. generation. De overtog den d. 1.-8.-1976 fra moderen.
Matr. nr. 6a m. fl. Ejendomsskyld
1.350.000. Grundskyld 409.400. Areal 29
ha., deraf 2,5 ha. skov.
Stuehuset er opført 1855 og gennemre
staureret senere, stald og lade opført 1931 og maskinhus 1981. Gården bliver drevet med en
kvægbesætning på 21 køer + opdræt samt en svineproduktion på ca. 400 stk. fedesvin pr. år.
Der findes 2 traktorer, plantørrinsanlæg til korn, rørmalkningsanlæg og udmugningsanlæg.
Jorden drives med hjælp fra maskinstation.

”HVIDBJERGGÅRD”. GDR. MARIUS
STEFFENSEN, Helligkildevej 37, 7790
Hvidbjerg, tlf. 07-871109, født d. 15.-9.1921, søn af A. Steffensen, Karby, gift
med Maren Jensen, født d. 5.-3.-1923,
datter af Jens Christian Jensen, Hvid
bjerg, Mors.
M.S. overtog gården d. 1.-8.-1950 fra Hil
da Poulsen.
Matr. nr. 18a m. fl. Ejendomsskyld
1.900.000. Grundskyld 700.000. Areal 44
ha.
Stuehuset er opført 1920 og gennemre
staureret senere, lade opført 1900, svinestald 1912, stald og svinestald 1936. Gården bliver
drevet med en planteavl bestående af byg, hvede, raps og ærter. Der findes 2 traktorer, plan
tørringsanlæg, silo til korn og udmugningsanlæg. Jorden drives med hjælp fra maskinstation.
Der er gennemdrænet ca. 6 ha. I markerne er der plantet 500-700 m. læbælter.

"SEMB ØSTERGÅRD". GDR. CHRISTEN
K. CHRISTENSEN, Hindelsvej 4, Semb,
7790 Hvidbjerg, tlf. 07-871753, født d.
19.-3.-1954, søn af gdr. Holger Christen
sen, Semb.
C.K.C. overtog gården i 1977 fra fade
ren, der havde overtaget den i 1972.
Matr. nr. 11a. Ejendomsskyld 1.550.000.
Grundskyld 297.000. Areal 22,1 ha.
Stuehuset er opført 1898, gi. lade og svi
nestald 1918, kostald 1954, ungdyrstald
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ungkreaturer af racen SDM samt en svineproduktion på 6 søer og ca. 200 fedesvin. Besæt
ningen er reduceret fra 40 til 15 køer, ungkreatur ligeledes reduceret. Salgsafgrøderne
består af ærter. Der findes 2 traktorer, vandingssmaskine, plansilo m. tørreri til korn og køresilo til ensilage.
GDR. NIELS DAMSGAARD, Hindselsvej 6,
Semb, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07-871215,
født d. 21.-2.-1950, søn af gdr. Mads
Pedersen, gift med Bodil Nielsen, født d.
25.-3.-1960, datter af gdr. Magnus Ni
elsen, Nr. Lem.
N.D. overtog gården d. 1.-4.-1976 fra
faderen, der havde købt den d. 1.-7.1962.
Matr. nr. 11b. Ejendomsskyld 1.400.000.
Grundskyld 82.300. Areal 5,5 ha., deraf 1
ha. eng.
Stuehuset er restaureret i 1979, stald opført 1976, udvidet 1977 og 1980. Gården bliver dre
vet med en svineproduktion på 210 søer, der sælges ca. 4.500 smågrise årligt. Salgsafgrøder
er ærter og raps. Der findes 2 traktorer og gylletank.

"SEMB MØLLEGÅRD". GDR. BENNY
MØLLER, Hindelsvej 11, Semb, 7790
Hvidbjerg, tlf. 07-871636, født d. 3.-10.1950, søn af gdr. Ejgild Møller, Hvid
bjerg, gift med Ulla Jensen, født d.
14.-5.-1955, datter af vognmand Verner
Jensen, Lyngs.
Gården har været i slægtens eje i 6 ge
nerationer. B.M. overtog den d. 1.-3.1983 fra faderen, dog med halvpart d.
1.-7.-1974.
Matr. nr. 14a m. fl. Ejendomsskyld 3.450.000. Grundskyld 443.200. Areal 34 ha., derudover er
22 ha. i forpagtning.
Stuehuset er opført 1892, stald og lade 1888, stald 1950, svinestald 1975, svinestald 1979,
gylletank 1985 og lade 1986. Gården bliver drevet med en svineproduktion på ca. 6.000 fede
svin pr. år. Salgsafgrøderne er ærter og raps. Der findes 2 traktorer, mejetærsker, plansilo m.
korntørring og halmfyringsanlæg. Der er ansat 1 medhjælper på halvtid.
”Semb Møllegård”, tidligere kaldet Østermølle, var oprindelig en ganske lille jordlod, på
hvilken der fandtes en af de gamle priviligerede stubmøller, denne blev afløst af en hol
landsk mølle fra 1838, det var Thyholms største vindmølle og denne virkede til 1901, da den
blev solgt og flyttet til Skyum.
Gården bliver drevet sammen med Hindelsvej 19.
”GRUD”. GDR. KRISTIAN MØLLER LAR
SEN, Hindselsvej 14, Semb, 7790 Hvid
bjerg, tlf. 07-871209, født d. 16.-3.-1932,
søn af gdr. Lars Møller Larsen, gift med
Ingrid Riis, født d. 9.-3.-1938, datter af
gdr. Jens Riis, Nr. Hvidbjerg.
K.M.L. har været medlem og formand for
Hvidbjerg-Thyholm Menighedsråd og i
bestyrelsen for Venstre Vælgerforenin
gen. I.R. er medlem af Hvidbjerg-Thy
holm Menighedsråd.

-woGården "Grud” har været i slægtens eje siden 1878, K.L. er 3. generation. Han overtog den d.
1.-7.-1960 fra faderen, efter at have haft den i forpagtning fra 1957.
Matr. nr. 13a m. fl. Ejendomsskyld 1.400.000. Grundskyld 456.800. Areal 33 ha., deraf tilkøbt
12 ha. Derudover er 21 ha. i forpagtning. 1 ha. er eng.
Stuehuset er opført 1878, stald og lade 1907, svinestald 1967 og maskinhus 1972. Gården
bliver drevet med en svineproduktion på 25 søer og ca. 500 fedesvin årligt. Salgsafgrøderne
er ærter, raps og korn. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo m. korntørring og
halmfyringsanlæg.

"FOMSGÅRD". GDR. KNUD ERIK DAMSGAARD, Hindelsvej 15, Styvel, 7790 Hvidbjerg, tlf.
07-871486.
K.E.D. overtog gården d. 1.-6.-1985 fra gdr. Evald Riis, Hvidbjerg.
Matr. nr. 2a. Ejendomsskyld 1.000.000. Grundskyld 339.700. Areal 24 ha.
Stuehuset er opført 1881, lade og stald til fjerkræhold 1929, stald 1947, stald 1964 og ma
skinhus 1966.
Gården drives sammen med Engvang, Grønholmevang 19.
"STYVELGÅRD". GDR. KARL MELDGAARD, Hindselsvej 16, Styvel, 7790
Hvidbjerg, tlf. 07-871240, født d. 7.-4.1932, søn af gdr. 3ens Meldgaard, Hel
ligkilde, gift med Bente Toft, født d.
6.-6.-1937, datter af Kristian Toft, 0.
Styvelgård.
K.M. overtog gården d. 1.-12.-1966 fra
Niels Sloth.
Matr. nr. la. Ejendomsskyld 1.850.000.
Grundskyld 577.500. Areal 36,5 ha.
Stuehuset er opført 1972, stald 1959 og
udvidet 1987, maskinhus opført 1973, la
de 1976 og lade m. fyrrum 1980. Gården
bliver drevet med en svineproduktion.
Salgsafgrøderne er raps, ærter og hvede. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, korntørreri
m. plansilo og halmfyringsanlæg.
I 1960 tilkøbtes ejendommen matr. nr. 5b m. fl. Ejendomsskyld 290.000. Grundskyld 52.010.
Areal 5,2 ha. Gårdene drives sammen.
”STYVEL NØRGÅRD”. GDR. POUL ERIK
POULSEN, Hindelsvej 18b, Styvel, 7790
Hvidbjerg, tlf. 07-871141, født d. 6.-10.1941, søn af gdr. Peter Poulsen.
Gården har været i slægtens eje siden
1650, og hver gang gået i arv fra fader
til søn. P.E.P. overtog den d. 29.-9.-1972
fra faderen.
Matr. nr. 7a. Ejendomsskyld 1.600.000.
Grundskyld 432.700. Areal 31,3 ha., der
udover er 6 ha. i forpagtning. 1 ha. er
eng.
Stuehuset er opført 1867, lade 1869, svinestald 1950, kostald 1967, maskinhus 1974 og grov
foderhus 1980. Gården bliver drevet med en SDM-stambesætning på 38 køer og 70 ung
kreaturer. Salgsafgrøder er ærter og raps. Der findes 3 traktorer, korntørringsanlæg m. tårn
silo, køresilo til ensilage og halmfyringsanlæg. Der er ansat 1 medhjælper.
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BENNY MØLLER, Hindelsvej 19, Styvel, 7790 Hvidbjerg.
B.M. overtog gården d. 1.-3.-1983 fra faderen. Matr. nr. 10 m. fl. Ejendomsskyld 530.000.
Grundskyld 133.200. Areal 11,2 ha. Stuehuset er opført i 1900, udbygningerne er gamle, men
restaurerede og udvidet ca. 1965. Gården drives sammen med Semb Møllegård, Hindelsvej 11.

”STORMSHØJ”. GDR. ANDERS BINDERUP, Hindelsvej 21, Styvel, 7790 Hvid
bjerg, tlf. 07-871321, født d. 11.-3.-1945,
søn af gdr. Holger Nielsen, gift med
Lisbeth Vestergaard, født d. 19.-12.1947, datter af gdr. Svend Vestergaard,
Smerup.
L.V. er sygehjælper på plejehjemmet "Sol
vang” i Hvidbjerg. A.B. overtog gården d.
1.-7.-1967 fra faderen, der havde købt
den i 1945.
Matr. nr. Ig m.fl. Ejendomsskyld 850.000.
Grundskyld 176.900. Areal 17 ha., deraf tilkøbt 2,5 ha. Derudover er 5,5 ha. i forpagtning.
Stuehuset er opført 1940, stald 1940, maskinhus 1950, stald 1960 og lade 1974. Gården bliver
drevet med en kvægbesætning på 28 køer og 40 ungkreaturer af racen SDM. Der findes 2
traktorer og runde siloer til korn. Beplantningen rundt om ejendommen blev foretaget
1979-80.
”HINDELS”. GDR. ASKOV OVERGAARD,
Hindelsvej 24, 7790 Hvidbjerg, født d.
22.-1.-1954, søn af gdr. Niels Iver Overgaard, gift med Birthe Andersen, født d.
29.-9.-1947, datter af ingeniør Frede An
dersen, Svendborg.
B.A. er lærer. A.O. er formand for Thyholm Halmforsyningsselskab.
Gården har været i slægtens eje siden
1827. A.O. overtog den d. 1.-2.-1981 fra
faderen.
Matr. nr. 1 m. fl. Ejendomsskyld
4.900.000. Grundskyld 1.821.800.
Areal 170 ha., derudover 10 ha. i forpagtning. 50 ha. er eng, park og gårdsplads.
Hovedbygningen er opført 1760, gamle udbygninger 1932, maskinhus 1968, spaltestald 1973
og vindmølle 1982. Gården bliver drevet med en svineproduktion på ca. 1.000 fedesvin. Salgs
afgrøder består af ærter, vår- og vinterbyg, raps, frøgræs, rug og hvede. Der findes 4 trak
torer, 1 mejetærsker, gylletank, korntørreri, plansilo og halmfyringsanlæg. I sommerhalvåret
er der ansat 1 medhjælper. Halmen presses i store baller og en stor del sælges til
Fjernvarmen i Hvidbjerg.

GDR. GUNNER HARGAARD, Hindelsvej
25, Styvel, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07-871534
født d. 12.-9.-1949, søn af gdr. Jens Hargaard, Flovlev, gift med Betty Gunhild
Jensen, født d. 8.-10.-1952, datter af gdr.
Niels Peter Jensen, 0. Snede.
B.G.J. er beskæftiget som ekspedient i
slagterforretning. G.H. er medlem af
kredsledelsen for DLG-Thy samt medlem
af Skolenævnet i Hvidbjerg og Skolekom
missionen i Thyholm Kommune. Han
overtog gården d. 15.-9.-1973 fra Kirsten

Hebsgaard.
Matr. nr. 5d m. fl. Ejendomsskyld 1.260.000. Grundskyld 129.400. Areal 11,7 ha., derudover
er ca. 20 ha. i forpagtning.
Stuehuset er opført 1959, stald 1941 og udvidet 1983, garage opført 1975, svinestald 1977
og maskinhus 1979. Gården bliver drevet med en svineproduktion på 105 søer og der sælges
ca. 2.100 smågrise pr. år. Salgsafgrøder er ærter. Der findes 2 traktorer, overdækket ajle
beholder og rundsiloer til korntørring.
"OVERGÅRDSMINDE". GDR. JOHANNES
MELDGAARD, Hindelsvej 27, Styvel,
7790 Hvidbjerg, tlf. 07-871294, født d.
30.-10.-1927, søn af gdr. Jens Meldgaard,
Helligkilde, gift med Aase Hornskov Mik
kelsen, født d. 9.-3.-1937, datter af sme
demester Laurits Mikkelsen, Uglev.
J.M. var formand for Sydthy Fællesledel
se i årene 1970-1980 samt formand for
Hvidbjerg Foderstofforening i ca. 10 år, i
bestyrelsen for Andelsmejeriet Thyholmog er nu næstformand i Hvidbjerg Bank. Han overtog gården d. 23.-8.-1985 fra Poul
Pedersen. Matr. nr. 2b. Ejendomsskyld 2.800.000. Grundskyld 970.200. Areal ca. 100 ha.,
derudover er 10 ha. i forpagtning. 4 ha. er skov og have og 16 ha. eng.
Stuehuset er opført 1883 og udvidet 1932, udbygningerne er bygget 1932 efter brand. Går
den bliver drevet med en kødkvægsbesætning på ca. 30 køer + opdræt af racen Angus. Salgs
afgrøderne er raps, ærter, frøgræs og korn. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, plan- og
højsilo, korntørreri og halmfyringsanlæg til storballer. Desuden udlejes ferielejligheder til
turister.
"VIRKELYST”. GDR. HOLGER JENSEN,
Hovedvejen 39, Odby, 7790 Hvidbjerg, tlf.
07-875246, født d. 12.-3.-1918, søn af
gdr. Jens Marius Jensen, Helligkilde, gift
med Edith Graugaard Poulsen, født d.
6.-1.-1928, datter af murer William Poul
sen, Hurup.
H.J. er ansat ved B.& O. i Struer. Han overtog gården d. 1.-4.-1950 fra Chresten
Villadsen, Odby.
Matr. nr. 7a m. fl. Ejendomsskyld 720.000. Grundskyld 209.600. Areal 13,5 ha., heraf tilkøbt
2,5 ha. i 1960. 2 ha. er eng.
Stuehuset er opført 1885 og gennemrestaureret senere, lade opført 1885 og stald 1950.
Planteavlen består af byg og vårsæd. Der findes 2 traktorer og plantørringsanlæg til korn.
Jorden drives med hjælp fra maskinstation. Der er plantet ca. 2 ha. med nåle- og løvtræer.

"VESTERGÅRD". GDR. NIELS KRISTIAN THING, Hovedvejen 41, Odby, 7790 Hvidbjerg, tlf.
07-875044, født d. 12.-3.-1918, søn af Jens thing, Barslev, gift med Karen Agergaard
Olesen, født d. 1.-11.-1918, datter af gdr. Søren Olesen, Odby.
Gården har været en slægtsgård siden ca. 1870, K.A.O. er 4. generation. Han overtog den d.
1.-4.-1945 fra svigermoderen. Matr. nr. 6a m. fl. Areal 31 ha., heraf tilkøbt 6. ha.
Stuehuset er opført 1870 og gennemrestaureret senere, stald opført 1952, lade 1955 og
maskinhus 1976. Planteavlen består af byg, hvede, raps og ærter. Der findes 3 traktorer, 1
mejetærsker, plantørringsanlæg og udmugningsanlæg, samt halmfyr.
Der er gennemdrænet ca. 6,4 ha. ved Odby Sø og plantet læbælter i marken og ved gården.
N.K.T. ejer desuden ejendommen Nissumvej 3, Flovlev.
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"FJERNSH03GÅRD". GDR. POUL ANDREAS SLOTH, Hovedvejen 43, Odby, 7790 Hvidbjerg,
tlf. 07-871092, født d. 20.-8.-1949, søn af gdr. Holger Sloth, Kobberød, gift med Merete Dahl
Sørensen, født d. 21.-2.-1950, datter af sognepræst Elias Sørensen, Harboøre.
P.A.S. overtog gården i 1982 efter Svend Aage Pedersen, Odby.
Matr. nr. 3b m. fl. Ejendomsskyld 900.000. Grundskyld 259.500. Areal 19,9 ha.
Stuehuset ombygget og moderniseret sidst i 1970’erne, stald og lade opført 1960. Bygnin
gerne er udlejet til minkfarm.
Ejendommen drives i samdrift med Grøndalvej 3, Nr. Hvidbjerg.
"DAHLGÅRD". GDR. PEDER SLOTH NIELSEN, Hovedvejen 48, Flovlev, 7790 Hvidbjerg, tlf.
07-875277, født d. 15.-4.-1958, søn af gdr. \Hels Kr. Nielsen, Søndbjerg.
P.S.N. overtog gården d. 18.-1.-1981 fra Thorkild Pedersen.
Matr. nr. 1c m. fl. Ejendomsskyld 1.500.000. Grundskyld 362.300. Areal 29 ha., heraf tilkøbt 5
ha. i 1987.
Stuehuset er opført 1885 og gennemrestaureret senere, stald opført 1959, maskinhus 1978,
ungdyrstald og lade 1982. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 36 køer + opdræt.
Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank, markvandingsanlæg, siloopbevaring der
tilsættes proiansyreanlæg, 2 stk. køresiloer indendørs til ensilage, rørmalkningsanlæg og ud
mugningsanlæg.
"ASTRUPGÅRD". GDR. PEDER K3EMS
HOVE, Hovedvejen 50, Flovlev, 7790
Hvidbjerg, tlf. 07-871168, født d. 1.-5.1936, søn af gdr. Aage Kjems Hove,
Flovlev, gift med Ospa Kristensen, født
d. 22.-10.-1948, datter af landm. Albert
Kristensen, Flovlev.
P.K.H. har i 1984 startet en virksomhed
af råstoffer fra gårdens areal (grusgrav).
Han overtog gården d. 10.-8.-1969 fra fa
deren, der havde overtaget den i 1946.
Matr. nr. 3a m. fl. Ejendomsskyld
1.150.000. Grundskyld 434.300. Areal 37
ha.
Stuehuset er opført 1845 og gennemrestaureret senere, stald opført 1945, maskinhus 1973 og
lade 1983. Planteavlen består af byg, hvede, rug, raps og ærter. Der findes 2 traktorer, 1
mejetærsker, korntørringsanlæg, plansilo til korn og halmfyringsanlæg.
Der er plantet læbælter i marken af Hedeselskabet i 1981, ialt 400 m.

"KLØVENH03GÅRD". GDR. GUNNAR LYHNE, Hovedvejen 52, Flovlev, 7790 Hvidbjerg, tlf.
07-871641, født d. 3.-11.-1930, søn af Ivar Lyhne, Flovlev.
G.L. overtog gården d. 1.-4.-1966 fra forældrene, der havde overtaget den i 1921.
Matr. nr. 2a. Areal 20 ha.
Stuehuset er opført 1848, lade 1907, kostald 1951 og svinestald 1970. Gården bliver drevet
med planteavl. Salgsafgrøderne er korn. Der findes 2 traktorer og plantørreri til korn.

"BØSH03GÅRD". GDR. POUL AAGE MØLLER, Hovedvejen 53, Flovlev, 7790 Hvidbjerg, tlf.
07-875053, født d. 7.-6.-1922, søn af Kristian Møller, Åker sogn, Bornholm, gift med Karen
Andrea Møller, født d. 29.-8.-1925, datter af gdr. Lars Hebsgaard, Søndbjerg.
P.AA.M. er landssekretær i Kristelig Lytter- og Fjernseerforening. Kirke og Medier. Hel
tidsansat.
Gården har været i slægtens eje siden 1889, K.A.M. er 3. generation. P.AA.M. overtog den d.
4.-3.-1957 fra svigerforældrene.

-wBøshøjgård.
Matr. nr. Ib Flovlev. Ejendomsskyld
1.000.000. Grundskyld 313.300. Areal 22
ha.
Stuehuset er opført 1889, lade opført
1889 og udvidet 1904, svinestald opført
1889 og tilbygget 1935 og ny kostald op
ført 1966. Jord- og kornopbevaringsfaci
liteterne har været bortforpagtet siden
1981. Der findes 1 traktor, kornsiloer, 2
stk. ensilagesiloer og halmfyr.
"ØSTERGÅRD". GDR. JENS KRESTEN
BACH-MOSE, Hovedvejen 54, Flovlev,
7790 Hvidbjerg, tlf. 07-871165, født d.
17.-11.-1955, søn af Mogens Bach-Mose,
Flovlev.
J.K.B. overtog gården i 1979 efter fa
deren.
Matr. nr. la. Ejendomsskyld 1.300.000.
Grundskyld 295.000. Areal 20,3 ha.
Stuehuset er opført 1907, stald 1979, fo
derlade 1982 og færdig bygget 1985,
kalvestald opført 1983 og garage 1986.
Gården bliver drevet med en besætning
på 47 årskøer m. opdræt og fedekalveproduktion. Der findes 3 traktorer, gylletank, silo til korn, køresilo til ensilage og gen
vindingsanlæg til varmt vand. Oorden drives med hjælp fra maskinstation.
Ved køb i 1979 var der ingen produktionsbygninger og besætning.

"STØVRINGGÅRD". GDR. VAGN BACHMANN OLESEN, Hovedvejen 55, Flovlev,
7790 Hvidbjerg, tlf. 07-871495, født d.
10.-1.-1943, søn af gdr. Ole Olesen,
Flovlev, gift med Dorit K. Sørensen, født
d. 5.-3.-1952, datter af gdr. Søren Peter
Sørensen, Morum.
D.K.S. er uddannet diakon og ansat på
Humlum Plejehjem. V.B.O. er vurderings
mand for Thyholm Kommune.
Gården har været en slægtsgård siden
1905, V.B.O. er 3. generation. Han over
tog den d. 11.-12.-1972 fra faderen.
Matr. nr. 4a m. fl. Ejendomsskyld 1.300.000. Grundskyld 275.100. Areal 20 ha., derudover er
21 ha. i forpagtning.
Stuehuset er opført 1883 og gennemrestaureret 1975-80, stalde opført 1959 og ombygget
efter brand 1982, lade opført 1976 og ombygget efter brand 1982, maskinhus opført 1983 og
gylletank 1985. Gården bliver drevet med en svineproduktion på ca. 900-1.000 stk. fedesvin
pr. år. Planteavlen består af byg, hvede, raps og ærter. Der findes 2 traktorer, 1 meje
tærsker, plantørringsanlæg til korn og udmugningsanlæg.
I 1982 plantede Hedeselskabet læbælter i marken.
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"VARSHØJGÅRD". GDR. BØRGE LØN
STRUP GRAUGAARD, Hovedvejen 61,
Flovlev, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07-871369,
født d. 19.-12.-1935, søn af gdr. Senius
Graugaard, Flovlev, gift med Betty Jen
sen, født d. 20.-7.-1942, datter af han
delsmand Frode Jensen, Hurup.
B.J. er uddannet bankass. Hun er medlem
af Thyholm Sparekasse samt formand for
Skolenævnet i Hvidbjerg. B.L.G. er med
lem af bestyrelsen for Vestjyske Slagte
rier.
Gården har været en slægtsgård i over 200 år, B.L.G. ?! 6. generation. Han overtog den d.
15.-6.-1968 fra faderen.
Matr. nr. 8a m. fl. Ejendomsskyld 2.900.000. Areal 40 ha., deraf tilkøbt 10 ha. i 1983.
Stuehuset er opført 1912 og gennemrestaureret senere, stalde opført 1935 og 1952, lade
1966, stalde 1969 og 1973, maskinhus 1979 og gastæt silo til korn 1981. Gården bliver
drevet med en svineproduktion på 100 søer + opdræt, årsproduktionen af fedesvin er ca.
2.500 stk. Planteavlen består af byg, hvede, raps og ærter. Der findes 3 traktorer, 1
mejetærsker, gastæt silo til korn, halmfyringsanlæg, fodringsanlæg i samtlige stald og
udmugningsanlæg.
Der er plantet ca. 1.000 m. læhegn i marken.

”KÆRGÅRD”. GDR. MADS POUL MØL
LER, Hovedvejen 63, Flovlev, 7790 Hvid
bjerg, tlf. 07-871107, født d. 1.-6.-1942,
søn af Martin Møller, Flovlev, gift med
Karin Frydendahl Andersen, født d.
8.-7.-1943, datter af Jacob Frydendahl,
Randers.
K.F.A. er sygeplejerske. M.P.M. var fra
1972 formand for Thyholm Læplantningslaug, i denne periode blev der plan
tet 150-200 km. læhegn.
Gården har været en slægtsgård siden 1904, M.P.M. er 3. generation. Han overtog den i 1970
fra forældrene.
Matr. nr. 9d m. fl. Ejendomsskyld 2.900.000. Grundskyld 471.200. Areal 35,5 ha., derudover
er ca. 35 ha. i forpagtning.
Gammelt stuehus er opført 1843, nyt stuehus 1987, oprindelige udbygninger er opført 1843,
istandsat, nybygget og moderniseret jævnligt indtil 1976, hvor alle udbygningerne brændte,
i 1976 nyopført svinestald, lade, maskinhus og lødriftstald til ungkreaturer. Gården bliver
drevet som et alsidigt landbrug med grisesøer, fedesvin, ammekøer og fedekalve.
Salgsafgrøderne består af raps, ærter, korn og græsfrø. Der findes 5 traktorer, 1
mejetærsker, gravemaskine, tørreri til korn, plansilo til ensilage og halmfyringsanlæg. Der
er ansat 1 medhjælper.
På ejendommen er der fra gammel tid en servitut om offentlig vandingssted for Flovlev by.
Siden 1967 er ejendommen beliggende Tambohusvej 15, drevet i samdrift med denne.
”GADEGÅRD”. LANDM. OVE LUXHØJ PEDERSEN, Hovedvejen 71, Flovlev, 7790 Hvidbjerg,
født d. 27.-11.-1940, søn af Lars Chr. Pedersen, Flovlev.
O.L.P. overtog gården i 1975 fra forældrene.
Matr. nr. 11b. Ejendomsskyld 530.000. Grundskyld 126.700. Areal 8,8 ha.
Stuehuset er opført 1905, stald og lade 1905. Gården bliver drevet med planteavl, salgs
afgrøderne er korn. Der findes 1 traktor og plantørreri til korn.

-wLANDM. LILLY LUXHØJ, Hovedvejen 75, Flovlev, 7790 Hvidbjerg, tif. 07-871542, født d.
7.-12.-1923, datter af Karl Jørgensen, Thisted, gift med Peder Christian Luxhøj, født d.
31.-7.-1896, død d. 29.-4.-1969, søn af Mikkel Chr. Luxhøj, Sindrup.
L.L. overtog gården i 1942 fra Søren Sørensen, Flovlev.
Matr. nr. 5c m. fl. Ejendomsskyld 550.000. Grundskyld 106.600. Areal 7,7 ha.
Bygningerne er opført i første halvdel af 1800-tallet. Jorden er bortforpagtet.
Stedet har tilbage i tiden været drevet som landevejskro.
LANDM. ANNE BJERREGAARD, født d.
20.-2.-1922, og AAGE BJERREGAARD,
født d. 28.-2.-1929, børn af Alfred Bjer
regaard, Flovlev, Hovedvejen 77, Flovlev,
7790 Hvidbjerg, tlf. 07-871604.
Gården blev overtaget i 1966 fra fade
ren, der havde overtaget den i 1952.
Matr. nr. 17b m. fl. Ejendomsskyld
420.000. Grundskyld 65.000. Areal 7 ha.,
heraf 1 ha. eng.
Stuehuset er opført 1905, stald og lade
1905, hønsehus 1967, maskinhus 1973 og
lade ca. 1977. Gården bliver drevet med
4 kreaturer. Salgsafgrøder er korn. Der
findes 2 traktorer og halmfyr.
"NORDENKJÆR ”. GDR. SVEND NORDENKJÆR, Hovedvejen 108, Barslev,
7790 Hvidbjerg, tlf. 07-871442, født d.
26.-1.-1948, søn af Arne Kristensen,
Hvidbjerg, bor sammen med Rosemarie
Sønderup, født d. 3.-6.-1952, datter af
Karen Sønderup, Breum.
S.N. er specialarbejder. Han er 4. gene
ration på ejendommen, som han overtog i
1970 fra Chr. L. Christensen, Barslev.
Matr. nr. 16c. Areal 23 ha., heraf 2 ha.
eng.
Stuehuset er opført 1912, stald og lade
1900, svinestald 1962 og maskinhus 1974.
Salgsafgrøder er korn, ærter og raps.
Der findes 3 traktorer, plan- og gennemløbstørreri til korn.

"SØNDERGÅRD". GDR. GUNNAR SLOTH,
Hovedvejen 110, Barslev, 7790 Hvidbjerg,
tlf. 07-871096, født d. 27.-7.-1936, søn af
Johannes Sloth, Lyngs, gift med Karen
Vestergaard, født d. 15.-1.-1939, datter
af Svend Vestergaard, Smerup.
G.S. overtog gården i 1968 fra Martin
Ludvigsen, Barslev.
Matr. nr. 151. Ejendomsskyld 940.000.
Grundskyld 240.600. Areal 17,5 ha.
Stuehuset er opført 1917, stald og lade
1917 og maskinhus 1978. Gården bliver
drevet med en svineproduktion på ca. 1.000 fedesvin pr. år. Salgsafgrøderne er ærter og
raps. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank, plantørreri til korn og halmfyrings
anlæg.

-w"BAKKELUND". JØRGEN LUXHØJ LAR
SEN, Hovedvejen 115, Jestrup, 7790 Hvid
bjerg, tlf. 07-878118, født d. 2.-5.-1958,
søn af Lasse Larsen, Hvidbjerg, bor sam
men med Gitte Elisa Nielsen, født d.
28.-12.-1960, datter af Bent Nielsen, Hu
rup.
J.L. er håndværker ved DSB. Han overtog
gården i 1985 fra Karin og Nick Buckler,
Jestrup.
Matr. nr. 12a m.fl. Ejendomsskyld 630.000. Grundskyld 158.100. Areal 11,2 ha.
Stuehuset er opført 1907, stald 1850, lade 1907 c
arage/vognport 1925. Salgsafgrøderne
er korn, ærter og raps. Der er 1 traktor.

LANDM. NIELS JØ!''-EN SKÆRBÆK,
Hovedvejen 116, Jestrup, 7790 Hvidbjerg,
tlf. 07-878042, født d. 8.-8.-1947, søn af
Mads Skærbæk, Flovlev, gift med Elly
Pedersen, født d. 1.-3.-1948, datter af
Chr. Pedersen, Jestrup.
E.P. er syerske. N.J.S. er tømrer. Han overtog gården i 1972 fra svigerfaderen,
der havde overtaget den i 1950.
Matr. nr. 15c m. fl. Ejendomsskyld
520.000. Grundskyld 96.700. Areal 7,2 ha.
Bygninger er opført sidst i 1800-tallet og
senere ombygget og moderniseret.
Gården bliver drevet med en besætning på 10 grisesøer samt 4 køer og 10 fedekalve. Salgs
afgrøder er korn. Der findes 1 traktor og plantørreri til korn.
For år tilbage var der farveri på ejendommen.

VAGN OVE NIELSEN, Hovedvejen 119, Jestrup, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07-878106, født d. 2.-5.1936, søn af Niels A. Nielsen, Glyngøre, gift med Inger Nielsen, født d. 4.-8.-1931, datter af
Valdemar Nielsen, Struer.
V.O.N. er tidligere smed og specialarbejder. Han overtog gården d. 1.-9.-1970 fra Laurids
Larsen, Lyngs.
Matr. nr. 12o m. fl. Ejendomsskyld 620.000. Grundskyld 126.700. Areal 11,5 ha., heraf ca. 2
ha. eng.
Stuehuset er opført 1957, stald og lade 1957. Jorden er bortforpagtet. Der findes halmfyr.
"SØNDERGÅRD". LANDM. PEDER OLESEN, Hovedvejen 126, Jestrup, 7790 Hvid
bjerg, tlf. 07-878072, født d. 7.-11.-1915,
søn af Niels Olesen, Flovlev, gift med
Mary Danielsen, født d. 20.-9.-1911, dat
ter af Niels Danielsen, Alslev.
P.O. overtog gården i 1954 fra Anders
Ravnholt, Resen.
Matr. nr. 11a m. fl. Areal 13 ha., deraf
ca. 2 ha. strandeng.
Stuehuset er opført 1909, stald og lade 1909. Salgsafgrøder er korn og raps. Der findes 1
traktor. Jorden drives med hjælp fra maskinstation.

-438LANDM. KARL HOLM, Hovedvejen 132, Jestrup, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07-878164, født d.
2.-7.-1924, søn af Josef Holm, Helligkilde, gift med Karen Elise Hansen, født d. 29.-4.-1926,
datter af Andreas Hansen, Stagstrup.
K.H. har tidligere i 13 år været teglværksarbejder. Han overtog gården i 1954 fra Peder
Dam, Jestrup.
Matr. nr. 7d m. fl. Ejendomsskyld 300.000. Grundskyld 123.700. Areal 11,7 ha.
Stuehuset er opført 1889, stald og lade ombygget 1959. Jorden har været bortforpagtet
siden 1981.

”BAKKEHUSET”. HUSM. VALDEMAR
NØRGAARD, Hovedvejen 134, Jestrup,
7790 Hvidbjerg, tlf. 07-878123, født d.
30.-11.-1902, søn af gdr. Poul Nørgaard,
Jestrup, gift med Anna Amalia Christen
sen, født d. 10.-10.-1913, datter af Adolf
Christensen, Jestrup.
V.N. overtog gården i 1933 fra faderen,
der havde fået den i 1919.
Matr. nr. 5d m.fl. Ejendomsskyld 220.000.
Grundskyld 49.200. Areal 3,8 ha., heraf
tilkøbt ca. 2 ha. i 1945. Stuehuset er opført 1837, stald og lade 1837. Jorden er bortforpagtet.
”HØJGÅRD”. GDR. PREBEN VILLADSEN,
Hovedvejen 136, Jestrup, 7790 Hvidbjerg,
tlf. 07-878065, født d. 12.-5.-1932, søn af
Martinus Villadsen, Jestrup, gift med In
ger Madsen, født d. 24.-9.-1945, datter af
Svend Madsen, Barslev.
P.V. overtog gården d. 1.-6.-1964 fra for
ældrene, der havde overtaget den i 1927.
Matr. nr. 5e m.fl. Ejendomsskyld 880.000.
Grundskyld 202.800. Areal 24,4 ha., heraf
tilkøbt 8,5 ha. i 1967. Derudover er 28
ha. i forpagtning. 1 ha. er skov og 5 ha.
er eng.
Stuehuset er opført ca. 1880, lade ombygget 1964, stald opført 1966 og maskinhus under
opførelse (1987). Gården bliver drevet med en avlsbesætning på 45 malkekøer + opdræt af
racen SDM. Der findes 2 traktorer, gastæt silo til korn, roetop i silo, græs og helsædsen
silage i markstak. På gården er ansat 1 søn som medhjælper.
Avlsbesætningen har hvert år været på dyrskue i Hurup, hvor der er opnået adskillige æres
præmier og 1. præmier. Desuden udstilles hvert år på ungskuet i Herning.

”STRANDGÅRDEN”. LANDM. KARL HOLM, Hovedvejen 138, Jestrup, 7790 Hvidbjerg, tlf.
07-878164, født d. 2.-7.-1924, søn af Josef Holm, Helligkilde, gift med Karen Elise Hansen,
født d. 29.-4.-1926, datter af Andreas Hansen, Stagstrup.
K.H. har tidligere været teglværksarbejder i 15 år. Han overtog gården i 1964 fra Svend
Christensen, Jestrup.
Matr. nr. 13b m. fl. Ejendomsskyld 470.000. Grundskyld 89.800. Areal 7,2 ha.
Bygningerne er opført i 1975. Jorden har været bortforpagtet siden 1981.
Ejendommen drives i samdrift med Hovedvejen 132.

-wHUSM. KAJ ERIK GRAVESEN, Hovedve
jen 140, Jestrup, 7790 Hvidbjerg, tlf.
07-878181, født d. 28.-1.-1942, søn af
Christian Gravesen, Jestrup, gift med
Addy Christensen, født d.. 12.-10.-1942,
datter af Thomas Christensen, Hurup.
A.C. er beskæftigelsesvejleder. K.E.G.s
hovederhverv er minkavl. Han overtog
gården i 1983 fra moderen.
Matr. nr. 2h m. fl. Ejendomsskyld 290.000. Grundskyld 71.000. Areal 6,2 ha.
Bygningerne er opført i 1880. Gården drives med planteavl.
Den drives i samdrift med Hovedvejen 142.

HUSM. KAJ ERIK GRAVESEN, Hovedve
jen 142, Jestrup, 7790 Hvidbjerg, tlf.
07-878181, født d. 28.-1.-1942, søn af
Chr. Gravesen, Jestrup, gift med Addy
Christensen, født d. 12.-10.-1942, datter
af Thomas Christensen, Hurup.
K.E.G. overtog gården i 1972 fra Preben
Villadsen, Jestrup.
Matr. nr. 2g m.fl. Ejendomsskyld 830.000.
Grundskyld 33.200. Areal 4,7 ha.
Bygningerne er opført i 1877 og senere
ombygget. Gården drives med 10 moder
får af racen Oxford Down. Salgsafgrøder
er raps og ærter. Der findes 2 traktorer,
1 bugseret mejetærsker og minkfarm
med 800 avlstæver. Ejendommen drives sammen med Hovedvejen 140.
GDR. KNUD KIRKENSGAARD JENSEN, Hovedvejen 146,
878131, født d. 30.-7.-1942, søn af Peter Kirkensgaard,
K.K.J. overtog gården efter Inga Schwarts, Jestrup.
Matr. nr. 6j. Ejendomsskyld 440.000. Grundskyld 38.300.
Bygningerne er totalt gennemrestaureret og moderniseret
forpagtet.

Jestrup, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07Nr. Nissum.

Areal 6,3 ha.
først i 1980’erne. Jorden er bort-

"GRUDSGÅRD". GDR. HENRIK HOLM,
Ibstedvej 20, Jegindø, 7790 Hvidbjerg, tlf.
07-879248, født d. 18.-1.-1938, søn af
gdr. Tage Holm, Egebjerg, gift med Dor
the Brændgaard Holm, født d. 20.-10.1963, datter af gdr. Erik Brændgaard
Riis, Sem.
H.H. er medlem af forretningsudvalget
for DLG. Han overtog gården d. 3.-8.1982 fra Bjarne Skov Hansen.
Matr. nr. 29a m. fl. Ejendomsskyld
2.900.000. Grundskyld 490.200. Areal 48
ha., derudover er 12 ha. i forpagtning. 2
ha. er skov og 6 ha. eng.
Stuehuset er opført 1927 og gennemre
staureret senere, lade opført 1919, stalde 1938, 1972, 1979, 1983 og 1984, maskinhus 1983 og
stald 1986. Gården bliver drevet med en svineproduktion på 210 søer + opdræt. Planteavlen
består af byg, hvede, raps og ærter. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank, mark
vandingsanlæg, plantørringsanlæg til korn, halmfyringsanlæg, fodringsanlæg i 2 stalde og

-440blandeanlæg. På gården er ansat 1 medhjælper.
Der er plantet en del læhegn, og i 1987 blev der plantet yderligere ca. 700 m.

"GRØNHØJGÅRD". GDR. HOLGER CHRI
STENSEN, Jegindøvej 3, Semb, 7790
Hvidbjerg, tlf. 07-871128, født d. 23.-9.1926, søn af gdr. Chr. Christensen, gift
med Hanne Madsen, født d. 26.-9.-1924,
datter af gdr. Chr. Madsen, Semb.
H.C. har været formand for Thyholm
Sparekasse siden 1972, medlem af Lig
ningskommissionen siden 1971 og for
mand for samme siden 1985 samt med
lem af Thyholm Kommunalbestyrelse fra
1970-78 og endvidere i bestyrelsen for
Vestjyske Slagterier i Stuer fra 1969-78.
Han er 5. generation på gården. Han overtog den i 1960 fra faderen.
Matr. nr. 12a m. fl. Ejendomsskyld 1.550.000. Grundskyld 370.000. Areal 25,8 ha., heraf
tilkøbt 4 ha.
Stuehuset er opført 1904, udbygninger opført efter brand 1963 og lade 1979. Gården bliver
drevet med en kvægbesætning på 10 køer og 10 ungkreaturer af racen SDM samt en svi
neproduktion på ca. 400 fedesvin. Salgsafgrøder er raps og ærter. Der findes 2 traktorer, 1
mejetærsker, markvandingsmaskine og portionstørreri med siloer til korn.

LANDM. TAGE HOLM, Jegindøvej 8, Helligkilde, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07-871417, født
20.-3.-1921, søn af landm. Josef Holm, Helligkilde, gift med Gudrun Hinge, født
15.-12.-1920, datter af gdr. Frederik Hinge, Barslev.
T.H. overtog gården d. 1.-6.-1959 fra faderen, der havde overtaget den i 1909.
Matr. nr. Ih m. fl. Ejendomsskyld 570.000. Grundskyld 128.400. Areal 11,8 ha.
Stuehuset er opført 1909 og gennemrestaureret senere, stald og lade opført 1909. Jorden
bortforpagtet til sønnen, Henrik Holm, ”Grudsgård”, Jegindø. Der findes plantørringsanlæg
korn.
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GDR. HENRY MADSEN, Jegindøvej 9,
Helligkilde, tlf. 07-871084, født d. 3.-6.1922, søn af gdr. Martinus Madsen, gift
med Anna Toft, født d. 21.-12.-1928, dat
ter af husm. og arbejdsm. Senius Toft,
Egebjerg.
H.M. overtog gården i 1964 fra faderen,
der havde bygget den i 1909 på jord, ud
stykket fa "Helligkildegård”. H.M. havde
ejendommen i forpagtning 1952 - 1964.
Matr. nr. le. Ejendomsskyld 830.000. Grundskyld 205.900. Areal 18,3 ha., heraf tilkøbt 7,5 ha.
1 ha. er eng og skov.
Stuehuset er opført 1909 og udvidet 1952, svinestald og lade opført 1909, kostald 1967, ma
skinhus og foderhus 1986. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 15 køer og 35
ungkreaturer af racerne SDM og Jersey samt 5 søer, hvor smågrisene fedes op. Salgsafgrø
der er raps og ærter. Der findes 2 traktorer.
Sønnen, Ole Toft Madsen, født d. 13.-6.-1958, gift med Lizzie Winther, født d. 5.-4.-1962,
datter af ejendomsmægler Jens Vinther, Struer, købte halvdelen af gården i 1986, han er
beskæftiget på vinduesfabrikken i Hvidbjerg. L.W. er sygehjælper på plejehjemmet i Hvid
bjerg. De bor på Helligkildevej 23, Hvidbjerg.

-441"BALLINGGÅRD". GDR. THORNING SINDBERG, Jegindøvej 12, Egebjerg, 7790 Hvidbjerg, tlf.
07-878116, født d. 3.-6.-1936, søn af Niels Sindberg, Kallerup, gift med Else Pedersen, født d.
20.-3.-1936, datter af Peder Pedersen, Rind.
T.S. overtog gården i 1980 fra Henning Riis, Egebjerg.
Matr. nr. 3a m. fl. Ejendomsskyld 880.000. Grundskyld 281.200. Areal 21 ha., heraf 3 ha.
juletræskultur. Gården bliver drevet med planteavl. Den drives i samdrift med Kallerupvej 5,
Kallerup.

”VESTERGÅRD". GDR. ERIK HOLM OLESEN, Jegindøvej 17, Egebjerg, 7790
Hvidbjerg, tlf. 07-871239, født d. 30.-3.bl933, søn af gdr. Svend Olesen, Ege
bjerg, gift med Helle Robæk, født d.
6.-7.-1960, datter af salgschef Henry Alan Robæk, Lystrup.
H.R. er uddannet radiograf og ansat på
Thisted Sygehus. E.H.O. er medlem af
bestyrelsen for Thy Kvægavlsforening.
Gården har været en slægtsgård siden
1860, E.H.O. er 4. generation. Han over
tog den d. 11.-12.-1977 fra faderen.
Matr. nr. 2a m. fl.
Ejendomsskyld 1.330.000. Grundskyld 393.200. Areal 33,3 ha., heraf tilkøbt 11 ha. Derudover
er 8 ha. i forpagtning. 7 ha. er eng og 3 ha. skov.
Stuehuset er opført 1913 og gennemrestaureret senere, stald og lade opført 1913, ny kostald
1982 og maskinhus 1983. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 32 køer + opdræt af
racen Jersey. Salgsafgrøderne er korn og ærter. Der findes 2 traktorer, 2 køresiloer til
ensilage, rørmalkningsanlæg og udmugningsanlæg. Jorden drives med hjælp fra maskinsta
tion. Der er nyplantet ca. 2 ha.

"MELDGÅRD". GDR. KRISTIAN S. VE
DEL, Jegindøvej 21, Egebjerg, 7790 Hvid
bjerg, tlf. 07-871233, født d. 2.-3.-1923,
søn af højskoleforstander Anders Vedel,
Krabbeholm, Skive, gift med Ane Pe
dersen, født d. 16.-4.-1933, datter af tje
ner Johan Pedersen, København.
K.S.V. driver selvstændig design- og ar
kitektvirksomhed, herunder produktud
vikling og design af uld og skind. Han overtog gården d. 1.-10.-1971 fra Anton
Andersen, Egebjerg.
Matr. nr. 3a m. fl. Ejendomsskyld 1.030.000. Grundskyld 292.300. Areal 29 ha., heraf 2,3 ha.
eng og 3 ha. skov.
Stuehuset er opført 1972, lade 1900, stald 1946 og 1964. Gården bliver drevet med fåreavl på
90 stk. moderdyr og er avlscenter for får af racen Shropshire. Planteavlen består af byg, hve
de, raps og ærter. Der findes 1 traktor, plantørringsanlæg til korn og halmfyringsanlæg. Jor
den drives med hjælp fra maskinstation samt 1 medhjælper, der er deltids ansat.
CHARLES M. VANGSGAARD, Jestrupvej 13, Jestrup, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07-878137, født d.
22.-3.-1939, søn af Peder Vangsgaard, Lyngs, gift med Helle D. Hansen, født d. 14.-3.-1960,
datter af Aage Hansen, Struer.
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H.D.H. er syerske. C.M.V. er teglværks
arbejder. Han overtog gården i 1980 fra
Lars Larsen, Jestrup.
Matr. nr. 5j. Ejendomsskyld 220.000.
Grundskyld 27.700. Areal 1,7 ha.
Stuehuset er opført 1904, stald og lade
1904. Gården drives med planteavl. Jor
den drives med hjælp fra maskinstation.
"ANORITOQ". GDR. KNUD SVEJDAL ERNØ, Jestrupvej 16, Jestrup, 7790 Hvidbjerg, tlf.
07-878043, født d. 19.-11.-1931, søn af Sigvald Ernø, Esbjerg, gift med Dorthy Mortensen,
født d. 24.-8.-1938, datter af Skjold Mortensen, Jerne.
D.M. og K.S.E. er begge lærere. De overtog gården i 1972 fra Chr. Toft, Jestrup.
Matr. nr. 12b m. fl. Ejendomsskyld 370.000. Grundskyld 124.000. Areal 10 ha., heraf ca. 2 ha.
strandeng.
Stuehuset er opført ca. 1900, stald og lade 1957 og maskinhus 1985. På gården findes får til
husbehov. Salgsafgrøder er korn og raps. Der findes 1 traktor og halmfyringsanlæg. Jorden
drives med hjælp fra maskinstation.
"TOFTEGÅRD". GDR. CHRISTIAN ODGAARD, Jupitervej 6, Uglev, 7790 Hvid
bjerg, tlf. 07-875041, født d. 25.-11.1912, søn af gdr. Anders Odgaard, gift
med Helga Marie Amby, født d. 18.-10.1912, datter af gdr. Niels Chr. Amby,
Odby.
C.O. er direktør for Søndbjerg-Odby Spa
rekasse. Han har været vurderingsinspek
tør for Jyllands Kreditforening i 23 år
samt medlem af Søndbjerg-Odby Sog
neråd i 4 år.
Gården har været en slægtsgård siden
1840, C.O. er 4. generation. Han overtog den d. 1.-7.-1948 fra faderen.
Matr. nr. 2a m. fl. Ejendomsskyld 1.400.000. Grundskyld 439.600. Areal 30 ha., heraf tilkøbt 8
ha. i 1960.
Stuehuset er opført 1904 og gennemrestaureret senere, avlsbygningerne er genopført efter
brand i 1931 og maskinhus opført 1958. Planteavlen består af byg, hvede, raps og ærter. Der
findes 2 traktorer og plantørringsanlæg til korn. Jorden drives med hjælp fra maskinstation.
Der er drænet ca. 4 ha. og plantet læbælter i marken, ialt ca. 1.000 m. Desuden ejes en ejen
dom på Hovedvejen 36, den er på 5 ha. og drives sammen med ovenstående gård.
"HORNHØJGÅRD". GDR. SVEND ERLING NIELSEN, Kalkværksvej 2, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07871401, født d. 20.-2.-1928, søn af chauffør Hans Chr. Nielsen, Esbjerg, gift med Gerda
Jensen, født d. 9.-7.-1932, datter af landm. Theodor Jensen, Sem.
S.E.N. har været medlem af Sydthy Husmandskreds bestyrelse siden 1967 og formand for
samme fra 1979 samt medlem af bestyrelsen for Indkøbsforeningen. Han overtog gården d.
1.-12.-1967 fra Svend Aage Mogensen.
Matr. nr. 19a m. fl. Ejendomsskyld 1.200.000. Grundskyld 246.700. Areal 14,2 ha., derudover
er 6 ha. i forpagtning.
Stuehuset er opført 1919 og gennemrestaureret senere, lade opført 1880, maskinhus 1950 og
stald 1954. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 34 køer + opdræt af racen SDM.
Der findes 2 traktorer, rørmalkningsanlæg og udmugningsanlæg. Jorden drives med hjælp fra
maskinstaion.

-W”STENUMLUND”. GDR. HANS HENRY
MICHAELSEN, Kalkværksvej 4, 7790
Hvidbjerg, tlf. 07-871190, født d. 7.-7.1922, søn af gdr. C.H. Michaelsen, Hvid
bjerg, gift med Grethe Herold Frederik
sen, født d. 26.-1.-1931, datter af Vil
helm Frederiksen, Hvidbjerg.
H.H.M. driver selvstændig virksomhed
som blytækker og driver virksomhed over
hele landet, hovedsalig ved tækning af
kirker. Han overtog gården i 1962 fra
Chr. Odgaard, Hvidbjerg.
Areal 22 ha.
Stuehuset er opført 1980, stald ombygget til lager og værksted samt lager for korn og halm.
Planteavlen består af byg, hvede, raps og ærter. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker,
plantørringsanlæg til korn og halmfyringsanlæg. 1 medhjælper er deltids ansat.
Der er gennemdrænet en stor del af arealet samt plantet læhegn i marken.
”VESTERGÅRD”. GDR. HANS HEROLD MICHAELSEN, Kalkværksvej 7, 7790 Hvidbjerg, tlf.
07-871217, født d. 6.-3.-1959, søn af gdr. Hans Henry Michaelsen, Hvidbjerg, gift med Karin
Skjoldahl, født d. 16.-8.-1960, datter af gdr. Kresten Skjoldahl, Hvidbjerg.
K.S. er uddannet korrespondent og ansat på B.dc O. i Struer. H.H.M. er uddannet værk
tøjskonstruktør, også ansat på B.<5c O. i Struer. Han overtog gården d. 15.-12.-1983 fra Kri
stian Riis, Hvidbjerg.
Matr. nr. 2c m. fl. Ejendomsskyld 1.350.000. Grundskyld 439.000. Areal 32 ha., deraf tilkøbt 8
ha. i 1985.
Stuehuset er opført 1929 og gennemrestaureret 1987, stald og lade opført 1929. Planteavlen
består af byg, hvede, raps og ærter. Der findes 2 traktorer, korntørringsanlæg, plantørrings
silo til korn og halmfyringsanlæg. Jorden drives med hjælp fra maskinstation.
Der er plantet læhegn omkring gården.
"HØJTOFTE”. GDR. VILLY JENSEN,
Kalkværksvej 10, Helligkilde, 7790 Hvid
bjerg, tlf. 07-871379, født d. 14.-2.-1944,
søn af grd. Laurits Jensen, Helligkilde,
gift med Ester Hebsgaard, født d. 8.-4.1945, datter af gdr. Peder Hebsgaard,
Hvidbjerg.
V.J. har været medlem af Svineproduk
tionsudvalget i 2 perioder samt medlem
af Samfundskontraktudvalget for Sydthy
Landbo- og Husmandsforening. Han over
tog gården d. 1.-7.-1965 fra faderen, der
havde overtaget den i 1938.
Matr. nr. 4c m. fl. Ejendomsskyld 1.750.000. Grundskyld 377.800. Areal 29,5 ha., deraf tilkøbt
10 ha. i 1977 og 6,5 ha. i 1985.
Stuehuset er opført 1910 og gennemrestaureret senere, stald opført 1957 og udvidet 1983,
lade opført 1975, gylletank 1984 og maskinhus 1985. Gården bliver drevet med en svine
produktion på 140 søer + opdræt af racen LY. Planteavlen består af byg, hvede, raps og
ærter. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank, korntørringsanlæg, plantørringsan
læg til korn, halmfyringsanlæg, fodringsanlæg og blandeanlæg.
Der er gennemdrænet ca. 3 ha. i 1978 samt plantet ca. 300 m. læhegn i marken i 1978.

"DAMGÅRD". GDR. ELIN KLOSTER
JENSEN, Kaiierupvej 1, Kallerup, 7790
Hvidbjerg, tlf. 07-878037, født d. 2.-5.1954, datter af Henning Kirk Jensen,
Thisted, gift med Jørgen Yde Jensen,
født d. 1.-11.-1954, søn af Karl Jensen,
Sjørring.
J.J. er ingeniør. E.K.J. overtog gården d.
1.-3.-1984 fra Hans Olesen, Kallerup.
Matr. nr. 4a m. fl. Ejendomsskyld
1.050.000. Grundskyld 322.400. Areal
21,3 ha.
Stuehuset er opført 1870, garage og ma
skinhus 1870, lade 1935 og stald 1954.
Gården bliver drevet med en svineproduktion på 800 fedesvin pr. år. Salgsafgrøder er ærter
og raps. Der findes 2 traktorer, plantørreri til korn og halmfyringsanlæg. Jorden drives med
hjælp fra maskinstation.

"KALLERUPGÅRD". GDR. THORNING SINDBERG, Kallerupvej 5, Kallerup, 7790 Hvidbjerg,
tlf. 07-878116, født d. 3.-6.-1936, søn af Niels Sindberg, Kallerup, gift med Else Pedersen,
født d. 20.-3.-1936, datter af Peder Pedersen, Rind.
Gården har været i slægtens eje siden 1870, T.S. er 4. generation. Han overtog gården i 1970
fra forældrene.
Matr. nr. la. Ejendomsskyld 3.600.000. Grundskyld 1.191.900. Areal 78 ha., heraf tilkøbt 28
ha. Ca. 8 ha. er eng og strand.
Stuehuset er opført 1940, stald ombygget 1956 og maskinhus opført 1974. Salgsafgrøder er
korn, ærter og raps. Der findes 5 traktorer, 2 mejetærskere, bigballepresser, plantørreri og
portionstørreri til korn og halmfyringsanlæg. På gården er ansat 1 medhjælper i høstperio
den.
Udover landbrugsdriften drives også maskinstation. Desuden drives ejendommen Jegindøvej 12
i samdrift med ovenstående.
GDR. HERLUF AMBY, Kallerupvej 6,
Kallerup, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07-878070,
født d. 11.-11.-1926, søn af Kristen Am
by, Flovlev, gift med Magda Larsen, født
d. 12.-11.-1933, datter af Ingvard Larsen,
Hjerm.
M.L. er sygeplejerske. H.A. overtog går
den i 1954 fra Jesper Ludvigsen, Kal
lerup.
Matr. nr. 3f m. fl. Ejendomsskyld
1.200.000. Grundskyld 416.200. Areal
29,9 ha., heraf tilkøbt 18 ha.
Stuehuset er opført 1935, svinestald og
lade 1971 og maskinhus 1974. Gården
drives med en svineprodutkion på 850 fedesvin pr. år. Salgsafgrøder er raps og ærter. Der
findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, plantørreri til korn og halmfyringsanlæg.

"SANDHØJGÅRD". GDR. TAGE KONGSGAARD RIIS, Kappelvej 4, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07871040, født d. 31.-5.-1941, søn af gdr. Christian Møller Riis.
T.K.R. overtog gården i 1968 fra faderen, der havde overtaget den i 1922.
Matr. nr. 12a m. fl. Ejendomsskyld 1.300.000. Grundskyld 380.400. Areal 28,2 ha., deraf er
tilkøbt 2 ha. i 1981.

-M5Sandhøjgårds stuehus er opført 1876, stald 1930, lade ombygget 1930, stald opført 1951, ma
skinhus 1970 og stald 1978. Gården bliver drevet med en svineproduktion på ca. 500 fedesvin
pr. år. Salgsafgrøder er raps. Der findes 3 traktorer, presser og silo med tørringsanlæg til
korn.

BLYTÆKKER OVE VESTERGAARD, Kappelvej 11, Smerup, 7790 Hvidbjerg, tlf.
07-878150, født d. 4.-2.-1941, søn af gdr.
Svend Vestergaard, Smerup, gift med
Anne Lis Korsgaard, født d. 14.-12.-1947,
datter af husm. Kristian Korsgaard, Sdr.
Ydby.
O.V. overtog gården i 1969 fra Kristian
Knudsen.
Matr. nr. If m.fl. Ejendomsskyld 410.000.
Grundskyld 107.700. Areal 6,7 ha.
Stuehuset er opført ca. 1900, stald og
lade 1900. Planteavlen består af korn,
ærter og raps. Der findes 1 traktor.

LANDM. HANS ERIK VESTERGAARD,
Kappelvej 15, Smerup, 7790 Hvidbjerg,
tlf. 07-8781 13, født d. 1.-7.-1949, søn af
Svend Vestergaard, Smerup.
H.E.V. er specialarbejder. Han overtog
gården i 1981 fra faderen.
Matr. nr. le m.fl. Ejendomsskyld 390.000.
Grundskyld 84.200. Areal 5,9 ha.
Stuehuset er opført ca. 1900, stald og la
de 1949. Salgsafgrøderne er korn og
raps. Der findes 1 traktor.
"FATTIGGÅRDEN". GDR. PETER GADE, Kappelvej 16, Smerup, 7790 Hvidbjerg, tlf.
07-878020, født d. 21.-2.-1943, søn af gdr. Harald Gade, Smerup, gift med Ellen Aarlit, født
d. 16.-8.-1947, datter af snedker Axel Aarlit, Åbybro.
E.A. er uddannet omsorgsass. P.G. overtog gården i 1970 fra faderen, der havde overtaget den
i 1934, indtil da havde gården været kommunens fattiggård.
Matr. nr. la m. fl. Ejendomsskyld 1.700.000. Grundskyld 393.300. Areal 28 ha., derudover ca.
28 ha. i forpagtning. 8 ha. er strandeng. Stuehuset er opført ca. 1880 og totalt restaureret
ca. 1980, lade opført ca. 1914, stald 1966 og maskinhus 1973. Gården bliver drevet med en
besætning af malkekvæg + opdræt og fedekalveproduktion. Salgsafgrøder er korn, raps og
ærter. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank, plantørringsanlæg til korn, plansilo
til ensilage og halmfyringsanlæg. På gården er ansat 1 fodermester.
"H03STED". CHAUFFØR NIELS KRISTI
AN STORGAARD, Kappelvej 17, Barslev,
7790 Hvidbjerg, tlf. 07-878154, født d.
11.-12.-1942, søn af gdr. Frederik Wil
liam Storgaard, Barslev.
N.K.S. overtog gården i 1976 fra faderen,
der havde overtaget den i 1938.
Matr. nr. 21a m. fl. Ejendomsskyld
400.000. Grundskyld 83.500. Areal 6,3 ha.
Stuehuset er opført 1862, stald 1862, la
de 1954 og svinestald 1980.

-446Gården ”Højsted” bliver drevet med 20 moderfår. Salgsafgrøder er korn. Der findes 1 traktor
og 1 bugseret mejetærsker.
"AGGERGÅRD". GDR. ARNE EMIL LARSEN, Kappelvej 18, Lyngs, 7790 Hvid
bjerg, tlf. 07-878054, født d. 11.-2.-1920,
søn af gdr. Anton Marius Larsen, Lyngs,
gift med Ingrid Margrethe Kristensen,
født d. 11.-9.-1940, datter af arbejdm.
Otto Bang Kristensen, Nørhå.
I.M.K. er specialarbejder. A.E.L. overtog
gården i 1954 fra faderen, der havde overtaget den i 1925.
Matr. nr. la m. fl. Ejendomsskyld 900.000. Grundskyld 251.600. Areal 18 ha.
Stuehuset er opført ca. 1800, lade 1920 og stald 1952. Gården bliver drevet med en svi
neproduktion på 45 grisesøer. Salgsafgrøder er korn, ærter og raps. Der findes 2 traktorer,
presser, plansilo til korn og halmfyringsanlæg.
GDR. PEDER LIND MADSEN, Kappelvej 21, Lyngs, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07-878079, født d.
2.-12.-1927, søn af gdr. Mads Møller Madsen, Lyngs.
Gården har været en slægtsgård siden 1905, P.L.M. er 3. generation. Han overtog den i 1968
fra forældrene. Matr. nr. 16a m. fl. Ejendomsskyld 870.000. Grundskyld 219.800. Areal 14,6
ha., heraf tilkøbt 6,7 ha. i 1968. 0,8 ha. er strandeng.
Stuehuset er opført 1905, stald 1905, ombygning og nybygning af stald og lade 1969 og ma
skinhus opført 1983. Gården bliver drevet med en svineprosuktion på ca. 600 fedesvin pr. år.
Salgsafgrøder er raps. Der findes 1 traktor, plansilo med tørreri til korn, halmfyringsan
læg og foderblandingsanlæg.

GDR. ANTON JOHANNES JENSEN ROKKJÆR, Kappelvej 24, Lyngs, 7790 Hvidbjerg, tlf.
07-878010, født d. 26.-4.-1901, søn af fisker Per Rokkjær, Søndbjerg, gift med Klara
Grønkjær, født d. 15.-10.-1905, død i 1971, datter af Kristian Grønkjær, Gundtoft.
A.J.J.R. har tidligere været vurderingsmand i brandforsikring. Han overtog gården d. 1.-4.1930 fra Klaus Overgaard, som byggede gården i 1914.
Areal 8,5 ha., heraf ca. 2 ha. strandeng.
Stuehuset er opført 1914, stald og lade 1914 og hønsehus ca. 1937. Jorden er udlejet. Tid
ligere blev landbruget drevet både med svin og kreaturer, og ved siden af var hønseri.
GDR. GRETHE TOFT MIKKELSEN, Kap
pelvej 26, Lyngs, 7790 Hvidbjerg, født d.
19.-3.-1946, datter af gdr. Karl Mikkel
sen, Lyngs, gift med Hans Chr. Lyngs,
født d. 14.-10.-1929, søn af Niels Chr.
Lyngs, Lyngs. G.T.M., der er 3. generati
on, overtog gården i 1975 fra faderen.
Matr. nr. 4b m. fl. Ejendomsskyld
700.000. Grundskyld 190.700. Areal 16,3
ha.
Stuehuset er bygget 1940, øvrige bygnin
ger er fjernet. Gården drives med plante
avl i samdrift med mandens gård "Dalager”, Spolumvej 7, Spolum, 7755 Bedsted.

-w"LADETOFT". ARBEJDSM. JENS VANGSGAARD, Kappelvej 28, Lyngs, 7790 Hvid
bjerg, tlf. 07-878008, født d. 13.-8.-1955,
søn af arbejdsm. Peder Vangsgaard,
Lyngs, gift med Hanne Bang Larsen, født
d. 9.-7.-1953, datter af Henning Bang
Larsen, Dover.
H.B.L. er sygehjælper. J.V. er teglværks
arbejder. Han overtog gården i 1986 fra
Richardt Damsgaard.
Matr. nr. 2d m. fl. Ejendomsskyld 690.000. Grundskyld 180.400. Areal 15,4 ha., heraf er 3 ha.
strandeng.
Stuehuset er opført 1912, stald 1875, lade 1920 og maskinhus 1957. Planteavlen består af
korn og ærter. Der findes 1 traktor.
"JEGINDØ PRÆSTEGÅRD". FORPAGTER PEDER HARRY BORGHOLM, Kirkebakken 5,
Jegindø, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07-879259, født d. 25.-12.-1950, søn af landm. Kristian Nielsen
Borgholm, gift med Lisbet Sloth Kristensen, født d. 13.-3.-1960, datter af landm. Ejnar Sloth
Kristensen, Jegindø.
P.H.B. overtog gården d. 1.-4.-1977 fra Johannes Kjærgaard, Jegindø.
Areal 27,4 ha., derudover er 9,6 ha. i forpagtning. 15 ha. er eng.
Stuehuset er opført 1959, stald og lade 1959, desuden er 5 minkhaller bygget i årene
1977-1985. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 23 køer + opdræt af racen SDM
samt en pelsdyrproduktion af mink. Salgsafgrøder er raps. Der findes 2 traktorer, plan
tørringsanlæg til korn, rørmalkningsanlæg og udmugningsanlæg. Jorden drives med hjælp fra
maskinstation.

LANDM. MARTIN BANG JENSBY, Klin
tevej 4, Jestrup, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07878110, født d. 1.-10.-1947, søn af Hen
ning Jensby, Ashøje, gift med Inger
Olsen, født d. 11.-6.-1949, datter af Emil
Olsen, Barslev.
1.0. er ekspeditrice. M.J. overtog gården
i 1972 fra Ivan Bjerregaard.
Matr. nr. 14b m. fl. Ejendomsskyld
1.350.000. Grundskyld 453.200. Areal
33,5 ha., heraf tilkøbt 16 ha. i 1985.
Derudover er 20 ha. i forpagtning. 3 ha.
er eng og 1 ha. skov.
Stuehuset er opført ca. 1900, stald og lade ca. 1900, svinestald 1976 og maskinhus 1982.
Gården bliver drevet med en svineproduktion på ca. 70 grisesøer. Salgsafgrøder er raps og
ærter. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker og tårnsilo m. tørreri til korn.
HUSM. ANTON DALBJERG, Klintevej 5, Jestrup, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07-878190, født d.
29.-1.-1956, søn af husm. Peter Chr. Dalbjerg, Sunds, gift med Birthe Riis Christensen, født d.
20.-7.-1957, datter af Jens Ove Christensen, Sindrup.
A.D. er strikker. Han overtog gården i 1985 fra Svend Erik Yde, Jestrup.
Matr. nr. 12h. Ejendomsskyld 610.000. Grundskyld 57.000. Areal 3,4 ha.
Hele gården brændte i 1980, stuehuset opført 1981, stald og lade 1981. Gården bliver drevet
med 2 ammekøer m. kalve samt planteavl. Der findes 1 traktor og halmfyringsanlæg.

"KJELDGÅRD". GDR. MADS ELVIN HØJE CHRISTENSEN, Kongevej 88, Jegindø, 7790
Hvidbjerg, tlf. 07-879053, født d. 4.-11.-1934, søn af gdr. Hans Christensen, Jegindø, gift med
Kaja Nørskov, født d. 25.-6.-1938, datter af mekaniker Henry Nørskov, Hvidbjerg.
M.E.H.C. er medlem af bestyrelsen for Det Thylandske Landøkonomiske Selskab, samt af
svineproduktionsudvalget. Han overtog gården d. 15.-12.-1959 fra faderen, der havde over
taget den i 1915.
Matr. nr. 18d m. fl. Ejendomsskyld 1.840.000. Grundskyld 321.900. Areal 22,5 ha., derudover
er 10 ha. i forpagtning.
Stuehuset er opført 1885 og gennemrestaureret 1976, lade opført 1885, stalde 1927, 1957 og
1970, lade opført 1974. Gården bliver drevet med en fedesvineproduktion på ca. 2.000 stk. pr.
år. Planteavlen består af byg, hvede, raps og ærter. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker,
gylletank, plantørringsanlæg til korn, halmfyringsanlæg, fodringsanlæg i samtlige stalde, ud
mugningsanlæg og blandeanlæg.
Der er plantet ca. 200 m. læhegn af Hedeselskabet.

GDR. ASKOV GRUD, Lavbjergvej 2, Serup, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07-875017, født d. 18.-2.-1959,
søn af gdr. Kresten Jensen Grud, Vestervig, gift med Anne Marie Nørgaard Laugesen, fdøt d.
17.-11.-1962, datter af Jens Nørgaard Laugesen, Holstebro.
A.M.N.L. er ansat ved Thyholm Kommune som sygemedhjælper. A.G. er medlem af fæl
lesledelsen under Thylandske Landboforeninger samt medlem af kredsledelsen for M.D.
Gården har været en slægtsgård siden 1918, A.G. er 3. generation. Han overtog den d.
10.-8.-1983 fra Karl Nicolaj Jensen Grud.
Matr. nr. 8a Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 26 ha., deraf tilkøbt 17 ha., derudover er 13 ha. i
forpagtning. 5 ha. er eng.
Stuehuset er opført 1896 og gennemrestaureret senere, lade opført 1955, stald 1964, foderog maskinhus 1985. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 34 køer + opdræt af
racen SDM. Salgsafgrøder er korn og ærter. Der findes 3 traktorer, plantørringsanlæg til
korn, 2 køresiloer indendørs til ensilage, halmfyringsanlæg, rørmalkningsanlæg og udmug
ningsanlæg. Jorden drives med hjælp fra maskinstation.
I marken er der plantet ca. 800 m. læbælter.

"ØSTERGÅRD". GDR. HERMAN CHRISTENSEN, Lavbjergvej 4, Serup, 7790
Hvidbjerg, tlf. 07-875038, født d. 13.-8.1928, søn af gdr. Christian Christensen,
Hvidbjerg, gift med Edel Louise Nielsen,
født d. 19.-2.-1932, datter af gdr. Jens
Nielsen, Lunderskov.
E.L.N. har bondegårdspension på ejen
dommen. H.C. overtog gården d. 1.-4.1960 fra Kresten J. Kræmmer.
Matr. nr. 2a m. fl. Ejendomsskyld
1.600.000. Areal 42 ha., deraf 12 ha. til
købt i 1965. 5 ha. er eng og 2 ha. er
skov. Stuehuset er opført 1925 og gennemrestaureret senere, stald og lade opført 1960.
Gården bliver drevet med svineproduktion på 80 søer + opdræt. Planteavlen består af byg,
hvede, raps og ærter. Der findes 2 traktorer og udmugningsanlæg. Jorden drives med hjælp
fra maskinstation.
Der er plantet læbælter i marken, ialt ca. 500-600 m. + tilplantet ca. 1 ha. med nåletråer og
løvtræer. Sønnen Henrik Christensen begyndte en minkfarm på gården i 1987, og har 200
avlstæver i 2 haller.

-W"LAUBJERGGÄRD". GDR. KNUD CHRISTIAN ELIAS CHRISTIANSEN, Lavbjergvej 6, Serup, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07875229, født d. 28.-6.-1943, søn af gdr.
Holger Ernhardt Christiansen, Serup, gift
med Karen Margrethe Sloth, født d.
5.-5.-1947, datter af gdr. Alfred Sloth,
Lyngs.
K.M.S. er sygeplejerske og ansat ved
Thyholm Kommune. K.C.E.C. er formand
for Skolenævnet ved Odby Skole. Gården har været en slægtsgård siden 1880, K.C. er 4. ge
neration. Han overtog den d. 1.-8.-1970 fm facleren.
Matr. nr. 7a m. fl. Ejendomsskyld 1.350.000. Grundskyld 367.900. Areal 26 ha., derudover er
11 ha. i forpagtning. 4 ha. er eng.
Stuehuset er opført 1907 og gennemrestaureret senere, stald opført 1967, lade, foderhus og
maskinhus 1978. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 20 køer + opdræt af racen
SDM samt en svinebesætning på 6 søer + opdræt. Salgsafgrøder er raps, korn og ærter. Der
findes 3 traktorer, gylletank, plantørringsanlæg til korn, 2 stk. køresiloer til ensilage og rør
malkningsanlæg. Oorden drives med hjælp fra maskinstation.
I 1987 plantede Hedeselskabet ca. 600 m. læbælter.
GDR. JENS ERIK ODGAARD JENSEN,
Lavbjergvej 8, Serup, 7790 Hvidbjerg, tlf.
07-875095, født d. 11.-8.-1932, søn af
gdr. Peter E. Jensen, Bjørndal, gift med
Birte Roelsgaard, født d. 28.-8.-1932,
datter af gdr. Niels Roelsgaard, Bjerget.
J.E.O.J. overtog gården d. 1.-4.-1955 fra
Jordlovsudvalget.
Matr. nr. 61. Ejendomsskyld 1.200.000.
Grundskyld 201.600. Areal 16 ha., deraf
tilkøbt 7 ha. Derudover er 5,5 ha. i for
pagtning.
Stuehuset er opført 1955 og gennemrestaureret senere, stald opført 1955, lade, maskinhus og
ny svinestald 1976. Gården bliver drevet med en svineproduktion på 80 søer + opdræt.
Planteavlen består af byg, hvede, raps og ærter. Der findes 2 traktorer, plantørringsanlæg til
korn, udmugningsanlæg og blandeanlæg. Jorden drives med hjælp fra maskinstation.

"SøtoftgArd". gdr.

mads møller
MADSEN, Lavbjergvej 9, Serup, 7790
Hvidbjerg, tlf. 07-875039, født d. 15.-6.1964, søn af gdr. Kr. Dueholm Madsen,
Serup.
Gården har været en slægtsgård siden
1830, M.M.M. er 5. generation. Han over
tog den d. 15.-7.-1986 fra faderen.
Matr. nr. 13a m. fl. Ejendomsskyld
1.150.000. Grundskyld 304.200. Areal 23
ha., deraf 4,5 ha. eng.
Stuehuset er opført 1911 og gennemre
staureret siden, svinestald og lade op
ført 1929, stald 1966 og maskinhus 1978. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 38
køer + opdræt af racen SDM samt en svineproduktion på ca. 200 stk. fedesvin pr. år.
Salgsafgrøder er ærter. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, plantørringsanlæg til korn,
halmfyringsanlæg, rørmalkningsanlæg og udmugningsanlæg. Jorden drives med hjælp fra ma
skinstation. Størstedelen af arealet er gennemdrænet.
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07-878056, født d. 12.-10.-1904, død d. 16.-2.-1987, søn af gdr. Frederik Larsen, Lyngs, gift
med Ingrid Gramstrup, født d. 2.-11.-1929, datter af gdr. Edvard Gramstrup, Helligkilde.
I.G. er organist. J.A.L. var 3. generation på gården. Han overtog den i 1931 fra faderen.
Matr. nr. 8e m. fl. Ejendomsskyld 670.000. Grundskyld 127.300. Areal 10,4 ha.
Stuehuset er opført 1951. Alt jorden er bortforpagtet. I 1971 er stalden ombygget til tu
ristlejligheder.

"FROSTGÅRD". GDR. CHRISTIAN RIIS,
Lyngs Kirkevej 4, Lyngs, 7790 Hvidbjerg,
tlf. 07-878047, født d. 14.-6.-1920, søn af
gdr. Mikkel Riis, Lyngs, gift med Ruth
Pedersen, født d. 15.-4.-1934, datter af
gdr. Magnus Pedersen, Heltborg.
C.R. var bestyrelsesmedlem i Brugsfore
ningen i Lyngs fra ca. 1965-1975 samt
bestyrelsesmedlem i Thyholms Mejeri fra
1970-1978 og været medlem af Lyngs
Menighedsråd i 21 år, han er formand for
samme, desuden har han været i repræ
sentantskabet for Hvidbjerg Bank, siden
1962. Han er 3. generation på gården, som han overtog i 1961 fra faderen.
Matr. nr. 2a m. fl. Ejendomsskyld 1.100.000. Grundskyld 295.100. Areal 20 ha., heraf 3 ha. eng
og skov.
Stuehuset er opført 1909, stald og lade 1965 og maskinhus 1983.Gården bliver drevet med en
kvægbesætning på 18 malkekøer med opdræt. Der findes 2 traktorer og plansilo til korn. Jor
den drives med hjælp fra maskinstation.

"KROGSGÅRD". LANDM. HERBERT JOSEPHSEN, Lyngs Kirkevej é, Lyngs, 7790 Hvidbjerg, tlf.
07-878120, født d. 10.-5.-1917, søn af landm. Joseph Josephsen, Lyngs, gift med Juliane Kusk,
født d. 21.-2.-1922, datter af gdr. Kristian Kusk.
H.J. var fra 1972-1984 kirkebetjent ved Lyngs Kirke. Han er 3. generation på gården, som han
overtog i 1947 efter faderen.
Matr. nr. 9h m. fl. Ejendomsskyld 610.000. Grundskyld 146.000. Areal 9,2 ha.
Stuehuset er opført 1928, stald 1887 og lade 1914. Salgsafgrøder er korn. Der findes 1 trak
tor.
"KNUDSGÅRD”. LANDM. VIGGO GADE,
Lyngs Kirkevej 11, Lyngs, 7790 Hvid
bjerg, tlf. 07-878107, født d. 26.-5.-1940,
død d. 13.-7.-1987, søn af gdr. Peder
Gade, Lyngs, gift med Margit Milther
Mikkelsen, født d. 14.-4.-1941, datter af
postbud Holger Mikkelsen, Lyngs.
V.G. overtog gården d. 18.-5.-1963 fra
faderen, der havde overtaget den i 1933.
Matr. nr. 8a m.fl. Ejendomsskyld 970.000.
Grundskyld 262.100. Areal 20,5 ha., heraf
3 ha. eng.
Stuehuset er opført 1916, stald og lade
ca. 1957 og maskinhus ca. 1977. Gården
bliver drevet med planteavl. Der findes 4
traktorer, 1 mejetærsker, plansilo til korn, halmfyringsanlæg og 1 minkfarm på ca. 150 tæ
ver, der er etableret af sønnen, Benny Gade. Fra gården drives også maskinstation, og hertil
benyttes løs hjælp.
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30.-9.-1940, datter af gdr. Alfred Riis, Lyngs.
L.V. er kommunalbestyrelsesmedlem. B.R. er 3. generation på gården. L.V. overtog den d.
31.-12.-1972 fra svigerfaderen.
Matr. nr. 7a m. fl. Ejendomsskyld 2.200.000. Grundskyld 545.800. Areal 37 ha., heraf tilkøbt
10 ha. i 1983. Derudover er 8 ha. i forpagtning. 4 ha. er eng.
Stuehuset er opført 1975 og 1983, stald, lade og maskinhus 1978 efter brand. Gården bliver
drevet med en malkekvægbesætning på 60 køer m. opdræt i løsdriftstald. Der findes 3 trak
torer, 1 mejetærsker, gylletank, silo til korn, plansilo til ensilage og halmfyringsanlæg. Der
er ansat 1 medhjælper.
"NYGÅRD". GDR. SVEND OVE GADE, Lysterkjærvej 2, Odby. 7790 Hvidbjerg, tlf. 07-875052,
født d. 29.-12.-1937, søn af gdr. Peter Gade, Odby, gift med Gerda Sloth Højberg, født d.
30.-4.-1943, datter af gdr. Arthur Højberg, Uglev.
G.S.H. er hjemmehjælper og ansat ved Thyholm Kommune. S.O.G. overtog gården d. 1.-7.-1965
fra faderen, der havde overtaget den i 1930.
Matr. nr. 2c m. fl. Ejendomsskyld 1.200.000. Grundskyld 364.400. Areal 26,8 ha., deraf er 1 ha.
eng.
Stuehuset er opført 1930 og gennemrestaureret senere, stalde opført 1930 og ombygget og
moderniseret 1975, lade opført 1930. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 25 køer
+ opdræt af racen SDM. Salgsafgrøder er raps og ærter. Der findes 2 traktorer, gylletank,
portiontørringsanlæg til korn, staldvarme genvindingsanlæg til stuehuset, rørmalkningsanlæg
og udmugningsanlæg.
"SØNDERSKOV". GDR. ESKILD KJÆRGAARD, Marendal 2, Jegindø, 7790 Hvid
bjerg, tlf. 07-879290, født d. 23.-9.-1952,
søn af gdr. Johannes Kjærgaard, Jegindø,
gift med Lida Andersen, født d. 17.-11.1956, datter af glarmester Søren Ander
sen, Randers.
E.K. overtog gården d. 1.-7.-1983 fra fa
deren, der havde overtagt den i 1969.
Matr. nr. 4a. Ejendomsskyld 1.100.000.
Grundskyld 185.100. Areal 19,8 ha., deraf
er 6,5 ha. eng.
Stuehuset er opført 1892 og gennemre
staureret 1972-1975, stald og lade opført 1959, 9 minkhaller opført 1974, 1975 indtil 1987.
Gården bliver drevet med pelsdyravl bestående af 1.070 minktæver samt lidt kødkvæg på 6
ammekøer. Planteavlen består af byg, hvede og raps. Der findes 1 traktor og halmfyringsanlæg.

"NØRRETOFTSKOVGÅRD". GDR. EJNAR
MARINUS OBEL, Mejerivej 19, Jegindø,
7790 Hvidbjerg, tlf. 07-879008, født d.
14.-6.-1927, søn af gdr. Andreas Obel,
gift med Inger Jørgensen, født d. 16.-9.1934, datter af smed Marinus Jørgensen,
Skjoldborg.
E.M.O. overtog gården d. 11.-12.-1962 fra
Karl Erik Langgaard.
Matr. nr. 13a m. fl. Ejendomsskyld
1.350.000. Grundskyld 312.000. Areal 20
ha., derudover er tilforpagtet ca. 14 ha.
Stuehuset er opført 1889 og gennemre-
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staureret senere, lade opført 1912, stalde 1931, maskinhus 1965 og ny svinestald 1976.
Nørretoftskovgård bliver drevet med en svineproduktion på ca. 2.400 fedesvin pr. år. Plan
teavlen består af byg, hvede, raps og ærter. Der findes 1 traktor, 1 mejetærsker, fodrings
anlæg og udmugningsanlæg.
"HELLIGKILDEGÅRD". GDR. KURT
LANGGAARD JENSEN, Meldgårdsvej 8a,
7790 Hvidbjerg, tlf. 07-871773, født d.
27.-10.-1949, søn af Anker Laurits Jen
sen, Tved, gift med Jette Olesen, født d.
22.-11.-1955, datter af gdr. Ole Olesen,
Flovlev.
J.O. er uddannet sygehjælper og ansat på
Hvidbjerg Plejehjem. K.L.J. overtog går
den d. 12.-11.-1980 fra Søren Krabbe.
Matr. nr. la m. fl. Ejendomsskyld
2.500.000. Grundskyld 791.300. Areal 55
ha., deraf er 3 ha. eng.
Stuehuset er opført 1839 og gennemrestaureret senere, lade og maskinhus opført 1919, fodermesterbolig 1950, stald 1953, ung
dyrstald 1973, stald 1975 og ungdyrstald 1976. Gården bliver drevet med en planteavl bestå
ende af byg, hvede, raps, ærter og frøgræs. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank,
markvandingsanlæg, plantørringsanlæg til korn og silotørring til korn, halmfyringsanlæg, rør
malkningsanlæg og udmugningsanlæg.

"MELDGÅRD". GDR. ANDERS SCHJØDT,
Meldgårdsvej 9, Helligkilde, 7790 Hvid
bjerg, tlf. 07-871569, født d. 29.-3.-1963,
søn af gdr. Erik Schødt, Styvel, gift med
Aase Munk, født d. 4.-4.-1964, datter af
maskinarbejder Villy Munk, Gudum.
Aa.M. er uddannet teknisk tegner. A.S. er
udlært automekaniker og ansat ved Sø
ren Haaning i Hurup. Han overtog gården
d. 1.-5.-1984 fra Hans Sloth, Helligkilde.
Matr. nr. 3a m.fl. Areal 15 ha.
Stuehuset er opført 1875 og gennemrestaureret senere, stald opført 1875, lade opført 1875
og ombygget til kornlager. Gården bliver drevet med en planteavl bestående af byg, hvede og
raps. Der findes korntørringsanlæg, plantørringssilo til korn og halmfyringsanlæg. Faderens
maskinpark benyttes.
I 1987 planter Hedeselskabet læbælter i marken.

GERDA MADSEN (JENSEN), Mellemvej 4,
Barslev, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07-871520,
født d. 5.-11.-1935, datter af gdr. Niels
P.M. Jensen, Jestrup, gift med Svend Aa
ge Madsen, født d. 30.-9.-1919, død d.
8.-10.-1986, søn af gdr. Poul Madsen,
Smerup.
Gården blev overtaget i 1944 fra Jens
Olesen, Barslev.
Matr. nr. 4m. Ejendomsskyld 380.000.
Grundskyld 96.500. Areal 7 ha., deraf
tilkøbt lidt i 1953.
Stuehuset er opført 1890, stald og lade ca. 1964. Gården bliver drevet med planteavl. Der
findes 1 traktor. Jorden drives med hjælp fra maskinstation.
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GDR. KRISTEN SIGURD HELLIGSØ, Mel
lemvej 7, Barslev, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07871180, født d. 4.-12.-1903, søn af gdr.
Kristen Helligsø, Lyngs.
K.S.H. har deltaget i bestyrelsesarbejde i
forskellige lokalforeninger, bl.a. revisor i
Hvidbjerg Foderstofforening. Han overtog
gården i 1931 fra Chr. Sørensen Chri
stensen, Barslev.
Matr. nr. 6a m.fl. Ejendomsskyld 730.000.
Grundskyld 179.800. Areal 11,5 ha., deraf tilkøbt ca. 2 ha. i 1945.
Stuehuset er opført 1928, lade 1894 og stald 195 L ' Igsafgrøder er korn, raps og ærter. Der
findes 1 traktor, kornmagasin og silo til ensilage. Jorden drives med hjælp fra maskinstati
on.
"FRISLAND". LANDM. PEDER DAM AMBY, Mellemvej 8, Barslev, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07871291, født d. 28.-2.-1919, søn af Kresten Amby, Flovlev, gift med Laura Jeppesen, født d.
1.-2.-1928, datter af Jeppe Jeppesen, Romlund.
P.D.A. overtog ejendommen d. 1.-10.-1948 fra Knud Bundgaard, Barslev.
Matr. nr. 2f m. fl. Ejendomsskyld 460.000. Grundskyld 113.000. Areal 8,1 ha.
Stuehuset er opført 1914, stald og lade ca. 1945. Gården bliver drevet med en svinebesæt
ning, men den er under nedtrapning. Derudover er der planteavl. Der findes 1 traktor og
kornmagasin. Jorden drives med hjælp fra maskinstation.

"KJÆRGÅRD". LANDM. KNUD ERIK VILHELMSEN, Mellemvej 15a, Barslev, 7790
Hvidbjerg, tlf. 07-878039, født d. 20.-7.1936, søn af landm. Karl Vilhelmsen,
Flarup, gift med Edna Christensen, født
d. 12.-6.-1940, datter af Magnus Chri
stensen, Jegindø.
E.C. er rengøringsass. på Hvidbjerg Syge
hus. K.E.V. overtog gården i 1959 fra
Jens Henry Andersen, Barslev.
Matr. nr. 3g m. fl. Ejendomsskyld
1.260.000. Grundskyld 177.900. Areal
13,6 ha.
Stuehuset er opført ca. 1865, svinestald
1950 og 1978, lade 1981. Gården bliver
drevet med en besætning på 40 grisesøer og ca. 700 fedesvin årligt. Salgsafgrøder er korn,
ærter og raps. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank og halmfyringsanlæg.
"VESTERGÅRD". GDR. EGON KJEMS
HOVE, Mellemvej 17, Barslev, 7790 Hvid
bjerg, tlf. 07-878083, født d. 6.-9.-1932,
søn af Aage Kjems Hove, Flovlev, gift
med Edith Jensen, født d. 7.-9.-1937,
datter af Niels Jensen, Kallerup.
E.K.H. overtog gården i 1957 fra Lars
Gravgaard, Barslev.
Matr. nr. 2b m. fl. Ejendomsskyld
2.500.000. Grundskyld 662.700. Areal 52
ha., heraf tilkøbt 3 ha. i 1963, 8 ha. i
1965, 12 ha. 1968, 7 ha. 1974 og 7 ha. i
1976.
Stuehuset er opført 1922 og tilbygget 1974, stald, lade og garage opført 1964, stald 1974 og
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Planteavlen består af korn, ærter og raps. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank,
plantørreri til korn og fuldautomatisk fodringsanlæg til grise. Udbygningerne nedbrændte i
1963.
”ØSTERGÅRD”. GDR. SVEND ERIK NI
ELSEN LYNGS, Mellemvej 18, Jestrup,
7790 Hvidbjerg, tlf. 07-878033, født d.
22.-11.-1925, søn af gdr. Niels Chr.
Lyngs, Jestrup, gift med Sigrid Roursgaard Madsen, født d. 26.-2.-1938, datter
af gdr. Johannes Hviid Madsen, Ting
strup.
S.E.N.L. har været i Menighedsrådet i 19
år.
Gården har været i slægtens eje siden
1852, S.E.N.L. er 4. generation. Han over
tog den i 1960 fra faderen. Matr. nr. 4b m.fl. Ejendomsskyld 1.350.000. Grundskyld 388.700.
Areal 29,7 ha.
Stuehuset er opført 1911, kostald 1911, svinehus 1931, maskinhus og lade 1975. Gården bliver
drevet med en malkekvægsbesætning, der er under afvikling, samt grisesøer og fedesvin.
Salgsafgrøder er raps, ærter og korn, Der findes 1 traktor og trådnetsilo til korn.

GDR. KRISTIAN BORGHOLM, Mellemvej
19, Jestrup,
7790 Hvidbjerg, tlf. 07878127, født d. 16.-8.-1911, søn af land
mand Niels Nielsen Borgholm, Jestrup,
gift med Kamilla Nielsen, født d. 6.-2.1918, datter af gdr. Peder Chr. Nielsen,
Årup.
K.B. overtog gården i 1944 fra faderen.
Matr. nr. 6b m.fl. Ejendomsskyld 530.000.
Grundskyld 127.900. Areal 9,6 ha., heraf
tilkøbt 3 ha. i 1949.
Stuehuset er opført ca. 1890, lade ca. 1920 og stald 1965. Jorden har været bortforpagtet
siden 1984. Der findes 1 traktor og tårnsilo til korn.
”VESTERGÅRD”. GDR. KNUD SLOTH,
Mellemvej 20, Jestrup, 7790 Hvidbjerg,
tlf. 07-878017, født d. 19.-11.-1938, søn
af gdr. Alfred Sloth, Jestrup, gift med
Gerda Steffensen Dybdal, født d. 17.-1.1942, datter af Søren Dybdal, Jørsby,
Mors.
G.S.D. er sygehjælper. K.S. er medlem af
Menighedsrådet.
Gården har været i slægtens eje siden ca.
1830, K.S. er 5. generation. Han overtog
den i 1964 fra moderen.
Matr. nr. 2e m. fl. Ejendomsskyld 1.950.000. Grundskyld 609.300. Areal 43,6 ha., deraf tilkøbt
18 ha. i 1983. 4 ha. er skov og eng.
Stuehuset er opført 1883, svinestald 1964, stald og lade 1967 og maskinhus 1981. Gården bli
ver drevet med en kvægbesætning på 30 malkekøer + opdræt af racen SDM samt 15 grisesøer
og 200 fedesvin pr. år. Salgsafgrøder består af raps og ærter. Der findes 4 traktorer og silo
til ensilage. Ejendommen blev i ca. 1883 flyttet til nuværende adresse, den lå inden da i Je
strup by.
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07-871640, født d. 23.-4.-1950, søn af Peder Kristensen, Flovlev, gift med Karen Bodil
Jensen, født d. 28.-11.-1951, datter af Kaj Jensen, Hvidbjerg.
K.J. er lærer. J.J.K. overtog gården i 1977 fra faderen.
Matr. nr. lOj m. fl. Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 21 ha.
Stuehuset er opført ca. 1880, stald 1937, lade ombygget 1954, sostald opført 1978, maskinhus
1979 og 1984. Gården bliver drevet med en svinebesætning på 40 søer og ca. 800 fedesvin pr.
år samt 5 moderfår af racen Oxford Down. Salgsafgrøder er korn og raps. Der findes 1
traktor, 1 mejetærsker, 1 gylletank, plantørreri til korn og halmfyringsanlæg.
"MOSEGÅRDEN". LANDM. MOGENS
BACH-MOSE, Mosevej 4, Flovlev, 7790
Hvidbjerg, tlf. 07-871261, født d. 15.-8.1924, søn af Jens Bach-Mose, Kallerup,
gift med Edith Kongsgaard Riis, født d.
11.-2.-1932, datter af Møller Riis, Hvid
bjerg.
Gården er en meget gammel slægtsgård,
M.B. overtog den i 1962 fra Niels Mose,
Flovlev.
Matr. nr. 14 m. fl. Areal 34,8 ha., heraf 3
ha. eng.
Stuehuset er opført 1942, lade ca. 1880
og senere ombygget, stald opført 1919, svinestald 1972 og maskinhus 1976. Gården bliver
drevet med en kvægbesætning, men den er ved at blive sat ud, samt ca. 300 fedesvin årligt.
Salgsafgrøder består af raps og korn. Der findes 4 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank, plan
tørreri og silo til korn, og halmfyr.
Strandfogedhvervet har i flere generationer været tilknyttet ejendommen.
I 1987 blev ejendommen beliggende Mosevej 3 tilkøbt.
”PØTAGERHUS”. HUSM. HOLGER P. VESTERGAARD, Mosevej 6, Flovlev, 7790
Hvidbjerg, tlf. 07-871271, født d. 8.-12.1929, søn af Ingvar Vestergaard, Flovlev,
gift med Bente Olsen, født d. 27.-1.1942, datter af Josef Olsen, Flovlev.
B.O. er hjemmesyerske.
Gården har været en slægtsgård siden
1912 og H.P.V. er 3. generation. Han
overtog den i 1964 fra faderen.
Matr. nr. 13b m. fl. Ejendomsskyld
490.000. Grundskyld 145.900. Areal 12,3
ha., heraf tilkøbt 6 ha. i 1971. Derudover er 3 ha. i forpagtning.
Bygningerne er opført 1912. Der er 2 malkekøer tilbage på gården samt 6 grisesøer og lidt
fedesvin. Salgsafgrøder er korn og raps.
Gården blev i 1912 stykket sammen af udmarksjorder fra forskellige ejendomme.

LANDM. PEDER VESTERGAARD MADSEN, Mosevej 10, Flovlev, 7790 Hvidbjerg, tlf., 07871845, født den 18.-7.-1934, søn af Mads Larsen Madsen, Flovlev.
P.M. overtog gården den 15.-7.-1986 fra Karl Henry Madsen, Flovlev.
Matr. nr. lOe m. fl. Ejendomsskyld 280.000. Grundskyld 57.000. Areal 5 ha.
Bygningerne opført 1930. Salgsafgrøder består af korn. Jorden drives med hjælp fra ma
skinstation.
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Helligkilde, 7790 Hvidbjerg, tlf., 07871650, født den 23.-5.-1955, søn af
landm. Erik Kamstrup, Gudum, gift med
Ellen Margrethe Sigh Sørensen, født den
30.-9.-1958, datter af landm. Kristian
Sørensen, Flarup.
E.K. er deltidsansat i Hvidbjerg Bageri.
F.K. overtog gården den 1.-7.-1981 fra
landm. Holger Kallerup Kristensen, Hel
ligkilde.
Matr. nr. Ig m. fl.
Ejendomsskyld 1.320.000. Grundskyld 185.000. Areal 14,2 ha., deraf tilkøbt 3,6 ha. i 1987.
Stuehus opført 1982, lade 1916, stald og gylletank i 1986. Gården drives med en svinebesæt
ning på 80 søer + opdræt af racen LY. Planteavlen består i byg, hvede, raps og ærter. Der
findes 1 traktor, korntørringsanlæg, portionstørringssilo til korn, fodringsanlæg og udmug
ningsanlæg. Oorden drives med hjælp fra maskinstation.
"H03GAARD". GDR. EIGIL PEDERSEN, Munkevej 12, Helligkilde, 7790 Hvidbjerg, tlf., 07871453, født den 10.-7.-1937, søn af landm. Aksel Pedersen, Hjerm, gift med Ellen Margrethe
Byskov, født den 13.-5.-1942, datter af gdr. Aage Byskov, Ryde.
E.P. overtog gården den 1.-5.-1971 fra Anders Hebsgaard.
Matr. nr. Id m. fl. Ejendomsskyld 810.000. Grundskyld 249.100. Areal 16 ha.
Stuehus opført 1915 og gennemrestaureret senere, stald og lade opført 1926, maskinhus 1976.
Gården drives med en svineproduktion på 80 søer + opdræt. Planteavlen består af byg, hvede,
raps og ærter. Der findes 2 traktorer og udmugningsanlæg. Oorden drives med hjælp fra ma
skinstation.

GDR. EKKARD HILLIGSØ, Mærkedalsvej
3, Lyngs, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07-878012,
født den 15.-11.-1911, søn af gdr. Kre
sten Hilligsø, Lyngs, gift med Kristine
Vester, født den 29.-11.-1922, død 1959,
datter af fisker Lars Vester, Oegindø.
E.H. overtog gården i 1942 fra faderen,
der havde overtaget den i 1909.
Matr. nr. 12d m. fl. Ejendomsskyld
620.000. Grundskyld 190.600. Areal 13,4
ha., heraf tilkøbt 4 ha. i 1969.
Stuehus opført ca. 1864, stald 1952 og
lade i 1961. Gården drives med en be
sætning på 4 ammekøer med kalve, ialt ca. 25 kreaturer, samt 4 søer og ca. 80 fedesvin år
ligt. Salgsafgrøder er raps, ærter og korn. Der findes 1 traktor og trådsilo til korn.

"LILLE MÆRKEDAL". LANDM. GEORG
EBEY KRISTENSEN, Mærkedalsvej 5,
Lyngs, 7790 Hvidbjerg, tlf., 07-878129,
født den 18.-3.-1937, søn af landm. Ro
bert Wiliam Ebay Kristensen, Lyngs, gift
med Anne Kathrine Andersen, født den
25.-12.-1940, datter af landm. Niels
Christian Andersen, Lyngs.
G.K. overtog gården i 1961 fra Knud Søe
Larsen, Lyngs.
Matr. nr. 13b. Ejendomsskyld 540.000.
Grundskyld 113.700. Areal 9,8 ha., heraf
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Lille Mærkedals stuehus er opført ca. 1880, lade ca. 1880 og stald ca. 1958. Gården drives
med en besætning på 16 malkekøer med opdræt, samt 20 grisesøer. Der findes 1 traktor.
Der har tidligere været Pottemageri på ejendommen, der er en gammel lergrav, hvor der
sandsynligvis blev gravet ler til pottemageriet.

”MÆRKEDAL”. GDR. ASKOV LYNGS, Mærkedalsvej 7, Lyngs, 7790 Hvidbjerg, tlf., 07-878067,
født den 24.-11.-1928, søn af gdr. Carl Nielsen Lyngs, Lyngs, gift med Grethe Hessellund
Krabbe, født den 2.-7.-1934, datter af Thorvald Krabbe, Fredericia.
A.L. overtog gården i 1985 fra Gertrud Knudsen, Lyngs.
Matr. nr. 13a m. fl. Ejendomsskyld 810.000. Grundskyld 196.700. Areal 18,8 ha., heraf ca. 5
ha. eng.
Gården drives i samdrift med ”Ny Odgaard”, Torpvej 6, Lyngs.
GDR. VILLY SØRENSEN SVEIGAARD,
Møllevej 2, Jegindø, 7790 Hvidbjerg, tlf.
07-8791 16, født den 10.-11.-1945, søn af
gdr. Søren Sørensen Sveigaard, Jegindø,
gift med Linda Thing, født den 19.-8.1950, datter af tømrer Marinus Thing,
Hvidbjerg.
V.S. er medlem af D.L.G.’s kredsledelse,
samt medlem af Menighedsrådet og kas
serer for samme. Gården har været en
slægtsgård siden 1896, V.S. er 3. gene
ration. Han overtog den d. 1.-4.-1967 fra
faderen.
Matr. nr. 32 m. fl. Ejendomsskyld 2.200.000. Grundskyld 391.300. Areal 30,3 ha., heraf tilkøbt
23 ha., 1 ha. er eng.
Stuehus opført 1868 og gennemrestaureret senere, stald opført 1868, og ombygget senere.
Svinestald og lade opført 1970, sostald i 1973, svinestald i 1978, lukket minkhal opført 1984
og udvidet 1986, maskinhus opført 1987.
Gården drives med en svineproduktion på 100 søer + opdræt, samt en pelsdyrproduktion på
ca. 300 stk. mink avlstæver. Derudover findes der lidt kødkvæg, ialt 3 stk. Charolais. Plan
teavlen består i byg, hvede og raps. Der findes 1 traktor, 1 mejetærsker, gylletank,
plantørringsanlæg til korn og fodringsanlæg i samtlige stalde.
GDR. NIELS KRISTIAN THING, Nissumvej 3, Flovlev, 7790 Hvidbjerg.
Matr. nr. 2d m. fl. Areal 14 ha.
Stuehus opført 1884 og gennemrestaureret senere, og maskinhus opført 1980. Planteavlen
består i byg, hvede, raps og ærter.
Gården drives sammen med ”Vestergaard”, Hovedvejen 41, Odby.
”FJORDLYST”. LANDM. KNUD THING, Nissumvej 6, Flovlev, 7790 Hvidbjerg, tlf., 07-871 169,
født den 30.-1.-1957, søn af gdr. Niels Thing, Odby.
K.T. er uddannet regnskabs tekniker og ansat som revisor i Syd Thy Landboforening. Han
overtog gården den 1.-8.-1981 fra Karl Henriksen.
Matr. nr. 5b m. fl. Ejendomsskyld 760.000. Grundskyld 137.800. Areal 15,6 ha., derudover forpagtet 10 ha., 3 ha. er eng.
Stuehus opført 1880 og gennemrestaureret 1985, stald og lade opført 1957 og maskinhus i
1983. Planteavlen består af byg, hvede, rug, raps og ærter. Der findes 1 traktor, plantørringanlæg for korn og halmfyringsanlæg.

"THINGGAARD". GDR. SVEND ERIK
THING, Nørskovvej 2, Jegindø, 7790 Hvid
bjerg, tlf., 07-879337, født den 26.-5.1948, søn af gdr. Anders M. Thing, Je
gindø, gift med Aase Klejnstrup, født den
26.-9.-1949, datter af gdr. Kristian
Klejnstrup, Vinding.
A.T. er hjemmehjælper og ansat ved Thyholm Kommune. S.T. overtog gården den
1.-4.-1986 fra faderen, der havde over
taget den i 1950.
Matr. nr. 23a m. fl.
Ejendomsskyld 900.000. Grundskyld 230.100. Areal 20 ha., heraf 6 ha. eng.
Stuehus opført 1963, maskinhus 1948, stald 1954 og lade i 1959. Gården drives som et heste
stutteri med 4 avlshopper af racen Dansk Varmblod. Planteavlen består af byg, hvede, raps
og ærter. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærkser, jordfræser, kartoffeloptager, portionstør
ringsanlæg for korn og halmfyringsanlæg.

"ODGAARD". GDR. REINHARDT LYNGS,
Oddevej 2, Lyngs, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07878001, født den 16.-2.-1941, søn af gdr.
Kristian Lyngs, Lyngs, gift med Birgit
Borgholm Kristensen, født den 14.-7.1946, datter af gdr. Karl Smed Kristen
sen.
Gården har været en slægtsgård siden
1898, R.L. er 3. generation. Han overtog
den i 1966 fra faderen.
Matr. nr. 14a. Ejendomsskyld 1.900.000.
Grundskyld 488.700. Areal 51 ha., heraf 7
ha. eng.
Stuehus opført 1900, gi. svinestald 1911,
kalvestald 1936, stald, lade og maskinhus i 1976. Gården drives med malkekvæg + opdræt.
Der findes 3 traktorer, andel i mejetærsker, rundballepresser, gylletank, plantørreri for op
bevaring af korn, ensilage opbevaring, genvindingsanlæg for varmt vand og stokerfyr. Der er
ansat 1 medhjælper.
Der var indtil ca. 1908 mejeribrug og indtil 1914 teglværk tilhørende ejendommen. Ler
gravene forefindes stadig på ejendommen, og udgravningerne dækker et areal på ca. 2 ha.
"LILLE ODGAARD". GDR. PREBEN JEN
SEN KRÆMMER, Oddevej 4, Lyngs, 7790
Hvidbjerg, tlf., 07-878032, født den
20.-5.-1959, søn af gdr. Søren Kræmmer,
Lyngs.
P.K. er arbejdsmand. Han er 3. generati
on på ejendommen, som han overtog i
1977 fra faderen.
Matr. nr.15b. Ejendomsskyld 880.000.
Grundskyld 199.100. Areal 27,4 ha., heraf
ca. 10,4 ha. eng.
Stuehus opført 1925, svinestald og stald
1887 og lade i 1981. Gården drives med planteavl. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker,
plantørreri til korn og halmfyringsanlæg.
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Søndbjerg, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07-875164
født den 26.-4.-1939, søn af gdr. Martin
Gade, Odby, gift med Gudrun Roelsgaard, født den 11.-8.-1941,- datter af Ni
els Roelsgaard, Bjerget.
G.G. er kommunal dagplejer. C.G. over
tog gården den 11.-12.-1962 fra Kristian
Borre.
Matr. nr. Id m. fl. Ejendomsskyld
750.000. Grundskyld 136.900. Areal 9,5
ha., 1 ha. eng og skov.
Stuehus opført 1906, og gennemrestaureret senere, lade opfør! 1906 og ombygget 1972, stald
opført 1965, ny lade og maskinhus 1984 og gylletank 1986. Gården drives med en svine
produktion på 35 søer + opdræt. Planteavlen består af byg, hvede, raps, ærter og rug. Der
findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, plantørringsanlæg, udmugningsanlæg og automatisk fo
dringsanlæg.
Gården drives sammen med Vesterfjordsvej 4, 7790 Hvidbjerg.
”SVEJGAARD”. GDR. JENS KRISTIAN IVERSEN, Raakjærvej 4, Søndbjerg, 7790
Hvidbjerg, tlf. 07-875238, født den 6.-6.1921, søn af gdr. Lars Larsen Iversen,
Søndbjerg, gift med Metha Borre Ander
sen, født den 23.-6.-1923, datter af Niels
Borre Andersen, Grurup.
J.K.I. overtog gården den 1.-11.-1952 fra
faderen, der havde overtaget den i 1917.
Matr. nr. 5b m. fl. Ejendomsskyld
920.000. Grundskyld 386.700. Areal 13,3
ha.
Stuehus opført 1959, stald 1963, maskin
hus 1975 og lade 1986. Planteavlen be
står i byg, hvede og raps. Der findes 2
traktorer. Jorden drives med hjælp fra maskinstation.

”LILLE HELLERIIS”. GDR. ERIK HOUE,
Raakjærvej 5, Søndbjerg, 7790 Hvidbjerg.
E.H. overtog gården fra Thomas Lund
Jensen.
Matr. nr. 4m m. fl. Ejendomsskyld
600.000. Grundskyld 137.300. Areal 11
ha.
Stuehus opført i 1953, stald og lade i
1953.
Gården drives sammen med Helleriis
Møllegaard, Tambohusvej 14.
”LUNDGAARD”. GDR. THOMAS NORMARK, Raakjærvej 6, Søndbjerg, 7790 Hvidbjerg, tlf.,
07-875297, født den 8.-5.-1952, søn af gdr. Harald Martin Normark, Søndbjerg, gift med Lene
Høst Pedersen, født den 27.-2.-1959, datter af Arne Pedersen, Ejsing.
L.N. har været ansat som pædagogmedhjælper i Thyholm's kommune. Gården har været i
slægtens eje siden 1922, T.N. er 3. generation. Han overtog den d. 15.-4.-1978 fra faderen.
Matr. nr. 16b m. fl. Ejendomsskyld 880.000. Grundskyld 286.900. Areal 14,7 ha.
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Lundgårds stuehus er opført 1905 og gennemrestaureret senere, stald og lade opført 1946, og
lade ombygget 1986. Gården drives med en svineproduktion på 105 søer + opdræt, årspro
duktion ca. 2000 stk. Planteavlen består af byg, hvede, raps og ærter. Der findes 3 traktorer,
gylletank, halmfyringsanlæg og udmugningsanlæg. Der er 1 medhjælper deltidsansat, og i
høst ydes der hjælp fra maskinstation.

"RAAKJÆR". GDR. LARS KRISTIAN
LAURSEN, Raakjærvej 7, Søndbjerg, 7790
Hvidbjerg, tlf., 07-875126, født den
29.-12.-1943, søn af gdr. Erik Laursen,
Søndbjerg.
L.L. er 3. generation på gården, som han
overtog den 1.-8.-1977 fra faderen, der
overtog den i 1941.
Matr. nr. Ib m. fl. Ejendomsskyld
1.250.000. Grundskyld 309.700. Areal 24
ha., deraf ca. 1,5 ha. eng.
Stuehus opført 1871 og gennemrestaureret senere, stald opført 1952, stald og lade 1953,
stald 1964 og maskinhus i 1975. Gården drives med en svineproduktion på 15 søer + opdræt,
samt en kvægbesætning på 35 køer + opdræt af racen SDM. Der findes 3 traktorer, plan
tørringsanlæg, rørmalkningsanlæg og udmugningsanlæg. Jorden drives med hjælp fra ma
skinstation.
"DAHLGAARD". FORPAGTER JENS JACOB AHRENGOT, Sandkrogvej 8, Jegindø, 7790 Hvid
bjerg, tlf., 07-879171, født den 24.-10.-1954, søn af gdr. Viggo Ahrengot, Lyngby, gift med
Bente Dam Ahrengot, født den 20.-11.-1959, datter af Jørgen Dam Madsen, Refs.
B.A. er uddannet lærer, og ansat ved Gudum skole. J.A. overtog gården i forpagtning d.
1.-3.-1987 fra faderen, der købte den i 1973.
Matr. nr. 6a m. fl. Areal 47,5 ha., derudover tilforpagtet 2 ha., 17 ha. er eng.
Stuehus opført 1928 og gennemrestaureret 1976, stald og lade opført i 1928, løsdriftstalde
(rundbuehaller) 1973, 1975, 1977 og 1979, maskinhus opført 1979. Gården drives med en
kvægbesætning på 50 køer + opdræt. Der findes 2 traktorer, gylletank, vandingsmaskine,
plantørringsanlæg til korn, 4 køresiloer til ensilage, 1 vindmølle og rørmalkningsanlæg. Der
er ansat 1 medhjælper.
Det er forpagteren for Viggo Ahrengot, der ejer gården.
"HARBØLGAARD". GDR. MADS MØLGAARD ANDERSEN, Sandkrogvej 12, Je
gindø, 7790 Hvidbjerg, tlf., 07-879069,
født den 3.-12.-1929, søn af gdr. Ole An
dersen, Vestervig, gift med Inger Ander
sen, født den 30.-6.-1930, datter af gdr.
Kristian Andersen, Assens på Fyn.
M.A. overtog gården den 1.-3.-1953 fra
Anders Kirkegaard Dahlgaard.
Matr. nr. 7a m. fl. Ejendomsskyld
560.000. Grundskyld 156.800. Areal 15,2
ha., heraf tilkøbt 2 ha. i 1962. Derudover
tilforpagtet 2 ha., 7 ha. er eng, og 1/2
ha. er skov.
Stuehus opført 1870 og gennemrestaureret 1968, stald og lade opført 1934. Gården drives
med en svineproduktion på 30 søer + opdræt. Planteavlen består i byg, hvede og ærter. Der
findes 2 traktorer, 1 mejetærsker og plantørringsanlæg.
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GDR. KNUD ERIK DAM KRISTENSEN, Serup Kirkevej 1, Serup, 7790 Hvidbjerg, tlf., 07875180, født den 1.-4.-1932, søn af gdr. Peder Dam Kristensen, Serup.
K.K. overtog gården den 1.-10.-1972 fra faderen, der havde overtaget den i 1925.
Matr. nr. 9a m. fl. Ejendomsskyld 670.000. Grundskyld 216.400. Areal 15,5 ha., heraf 1 ha.
eng.
Stuehus opført 1893 og gennemrestaureret 1986, lade opført 1893, stald 1955 og maskinhus
1979. Gården drives med en svineproduktion på ca. 200 stk. fedesvin pr. år. Planteavlen be
står i byg og vårsæd. Der findes 1 traktor, 1 mejetærsker og plantørringsanlæg. Jorden drives
med hjælp fra maskinstation.
GDR. MADS MARINUS HOLM, Serup Kirkevej 3, Odby, tlf., 07-875031, født den 9.-11.-1917,
søn af gdr. Josef Holm, Helligkilde, gift med Alma Gade, født den 8.-7.-1911, datter af gdr.
Peter Gade, Søndbjerg.
M.H. overtog gården den 1.-4.-1941 fra gdr. Kr. Møller H. Pedersen, Odby.
Matr. nr. 5a m. fl. Ejendomsskyld 520.000. Grundskyld 151.100. Areal 11,3 ha.
Stuehus opført 1890 og gennemrestaureret senere, lade opført 1890, stald opført 1890 og
tilbygget 1954. Gården drives med en svineproduktion på 165 stk. fedesvin pr. år. Planteavlen
består af byg, hvede og raps. Der findes 1 traktor, korntørringsanlæg og portionstørringssilo.
Jorden drives med hjælp fra maskinstation.
Der er gennemdrænet ca. 2 ha. i 1960, samt plantet læbælter i markerne af Hedeselskabet.

GDR. JENS KR. DAHLGAARD POULSEN, Serup Kirkevej 10, Serup, 7790 Hvidbjerg, tlf.,
07-875096, født den 25.-3.-1941, søn af gdr. Peter Dahlgaard, Serup.
J.D. driver maskinstation sammen med ejendommen. Gården har været i slægtens eje i ca.
110 år, J.V. er 4. generation på gården, som han overtog d. 17.-10.-1972 fra faderen.
Matr. nr. Hg m. fl. Ejendomsskyld 700.000. Grundskyld 194.300. Areal 14,5 ha., heraf tilkøbt
7 ha. i 1979. Derudover tilforpagtet 18 ha.
Stuehus opført 1877 og gennemrestaureret senere. Stald opført 1877 og tilbygget 1930 og
1937. Lade opført 1877 og tilbygget 1967, maskinhus opført i 1970. Planteavlen består af
byg, hvede, raps og ærter. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, slamsuger, rendegraver og
silotørringsanlæg. Der er 2 medhjælpere ansat på deltid.
Hedeselskabet har plantet ca. 300 m læhegn i marken.

"ODBY GL. SKOLE". GDR. JENS VILLADSEN, Serup Kirkevej 12, Serup, 7790
Hvidbjerg, tlf., 07-875174, født den
13.-1.-1926, søn af gdr. Johannes Villadsen, Serup, gift med Maren Krabbe, født
den 30.-5.-1932, datter af gdr. Poul
Krabbe, Hadsund.
M.V. er kirketjener ved Odby Kirke. J.V.
overtog gården den 1.-4.-1956 fra fa
deren, der havde overtaget den i 1944.
Matr. nr. Im m.fl.
Ejendomsskyld 920.000. Areal 12 ha., heraf tilkøbt 6,5 ha. i årerne 1971 - 1972.
Stuehus opført 1870 og gennemrestaureret senere, stald opført 1973 og lade i 1979. Gården
drives med en svineproduktion på 14 søer + opdræt. Planteavlen består i byg, hvede og ærter.
Der findes 1 traktor og plantørringsanlæg. Jorden drives med hjælp fra maskinstation.
"LYNGSGAARD". GDR. HOLGER FOMSGAARD LARSEN, Skibstedvej 7, Lyngs, 7790 Hvidbjerg,
tlf., 07-878092, født den 22.-6.-1935, søn af gdr. Kristian Fomsgaard Larsen, gift med Anna
Irene Søndergaard, født den 26.-11.-1949, datter af gdr. Jens Søndergaard.
A.S. er bibliotekar. K.L. er murermester. Han overtog gården i februar 1969 fra Carl Smed
Christensen.
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Ejendomsskyld 1.300.000. Grundskyld
334.900. Areal 28 ha., deraf tilkøbt 2,3
ha., i 1980. Derudover tilforpagtet 10
ha., 8 ha er eng.
Stuehus, opført ca. 1860 og sidst ombyg
get i 1978, stald opført ca. 1860, lade
ombygget 1912 og igen i 1986. Gården
drives med en mindre fårebesætning.
Planteavlen består i ærter, raps og korn
Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo til korn under opførelse.

"GADEGAARD". LANDM. PEDER MAR
TIN RIIS, Skibstedvej 8, Lyngs, 7790
Hvidbjerg, tlf., 07-878040, født den 4.-8.1906, søn af gdr. Mads Riis, Lyngs, gift
med Dagny Marie Brandgaard, født den
1.-12.-1912, datter af gdr. Josef Brand
gaard, Lyngs.
P.R. overtog gården i 1934 fra Mads
Christian Nielsen.
Matr. nr. 17a. Ejendomsskyld 950.000.
Grundskyld 330.500. Areal 30 ha., heraf
ca. 13 ha. skov og strandeng.
Stuehus opført 1860, stald 1908 og lade i
1928. Jorden er lejet ud. Man har fjerkræ
til hobby brug. Der findes 1 traktor.
”STENSHØJGAARD”. GDR. BJARNE TANGE MORTENSEN, Skærshøjvej 3, Flovlev, 7790
Hvidbjerg, tlf., 07-871857, født den 27.-5.-1941, søn af gdr. Jens Mortensen, Floulev, gift med
Birthe Odgaard, født den 18.-2.-1942, datter af fisker Wilhelm Odgaard, Jegindø.
Gården har været i slægtens eje siden 1870, B.M. er 5. generation. Han overtog den d.
1.-8.-1984 fra faderen, der havde overtaget den i 1940.
Matr. nr. 2e m. fl. Ejendomsskyld 1.150.000. Grundskyld 274.200. Areal 25 ha, heraf tilkøbt 7
ha. Derudover forpagtet 6 ha.
Stuehus opført 1906 og gennemrestaureret senere, lade opført 1918, stald i 1967 og ma
skinhus i 1978. Gården drives med en kvægbesætning på 25 køer + opdræt af racen SDM,
samt en svineproduktion på ca. 150 fedesvin pr. år. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker,
portiontørringsanlæg, rørmalkningsanlæg og udmugningsanlæg. Jorden drives med hjælp fra
maskinstation.
”STRANDLYST". GDR. JENS HARGAARD
Skærshøjvej 11, Flovlev, 7790 Hvidbjerg,
tlf., 07-871101, født den 25.-1.-1917, søn
af Kristian Hargaard, Jestrup, gift med
Poula Pedersen, født den 8.-5.-1921,
datter af Ole Christian Pedersen, Semb.
J.H. har været i sognerådet siden 1962,
og i perioden 1971 - 1985 borgmester i
Thyholm Kommune. Han overtog gården i
1944 fra Bernhard Underberg, Flovlev.
Matr. nr. 7d m. fl. Ejendomsskyld
700.000. Grundskyld 122.600. Areal 10,8
ha., heraf tilkøbt ca. 4 ha i 1961.
Stuehus opført i 1934, lade i 1934 og stald i 1964. Jorden har været bortforpagtet til sønnen
Gunnar Hargaard siden 1985. Der findes 1 traktor og korntørreri.
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Der blev i 1979 etableret kystsikring med høfter, foretaget af 6 lodsejere, sluttet sammen i
et høftelaug.

”SKÆRSHØJ”. GDR. OTTO AUGUST VESTERGAARD, Skærshøjvej 17, Flovlev, 7790 Hvidbjerg,
født den 28.-8.-1915, søn af Peder Vestergaard, Flovlev, gift med Karen Elisabeth Chri
stensen, født den 23.-8.-1916, død den 7.-2.-1980, datter af Niels Smed Christensen, Smerup.
O.V. overtog gården i 1943 fra faderen, der havde overtagett den i 1901.
Matr. nr. lOd m. fl. Ejendomsskyld 500.000. Areal 11 ha.
Stuehus opført 1901, lade 1927 og stald i 1929. Jorden er bortforpagtet.
”DAHLGAARD”. GDR. NIELS KR. DAHLGAARD, Stokhøjvej 14, Søndbjerg, 7790 Hvidbjerg, tlf.
07-875357, født den 30.-1.-1943, søn af Christian Dahlgaard, Søndbjerg.
Gården har været en slægtsgård i 100 år, N.D. er 4. generation. Han overtog den d. 1.-8.-1975
fra faderen, som overtog den d. 1.-8.-1948.
Matr. nr. 7b m. fl. Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 18,5 ha., derudover 6,5 ha. i forpagtning.
Stuehus opført 1880 og gennemrestaureret senere, stald opført 1908 og ombygget i 1955,
lade opført i 1908 og maskinhus i 1978. Gården drives med en besætning på 60 stk. tyre af
racen DRK og SDM. Planteavlen består af byg, hvede, raps og ærter. Der findes 2 traktorer,
1 mejetærsker, plantørringsanlæg, halmfyringsanlæg og udmugningsanlæg. Der er 1 med
hjælper deltidsansat.
Der er gennemdrænet 3-4 ha., samt plantet læbælter omkring mark og gård, ialt ca. 800 900 m.

”DAMGAARD”. GDR. KRISTIAN ILKJÆR, Stokhøjvej 15, Hellerød, 7790 Hvidbjerg, tlf.
07-875444, født den 10.-1.-1950, søn af Johannes Ilkjær, Hellerød, gift med Tove Holmgaard,
født den 3.-9.-1953, datter af gdr. Niels Holmgaard, Dover.
K.I. overtog gården den 4.-4.-1975 fra Johannes Fomsgaard.
Matr. nr. 8a m. fl. Areal 16,5 ha., derudover tilforpagtet 30 ha.
Stuehus opført 1903 og gennemrestaureret senere, lade opført 1897 og ombygget 1957. Plan
teavlen består af byg, hvede, raps og hør. Der findes 1 traktor, 1 mejetærsker og plan
tørringsanlæg til korn.
K.I. driver lidt maskinstation ved siden af.
GDR. TAGE KRABBE KRISTENSEN, Stokhøjvej 16, 7790 Hvidbjerg.
T.K. overtog gården den 1.-5.-1986 fra Kristian Eliasen.
Matr. nr. 4j m. fl. Ejendomsskyld 870.000. Grundskyld 279.700. Areal 19 ha., deraf 1 ha. skov.
Stuehus opført 1916, stald og lade i 1964. Planteavlen består af byg, hvede, raps, ærter og
rajgræs.
Gården drives sammen med Havrelandsvej 9.

”ØSTRE STYVELGAARD”. GDR. ERIK SCHJØDT, Styvelvej 3, Styvel, 7790 Hvidbjerg.
E.S overtog gården i 1984 fra Søren Bøgh Odgaard.
Matr. nr. 4a. Ejendomsskyld 1.600.000. Grundskyld 540.000. Areal 37 ha.
Stuehus opført 1864, hønsehus og værksted 1864, stald og lade i 1951.
Gården drives sammen med ”Styvel Østergaard".
”STYVEL ØSTERGAARD”. GDR. ERIK SCHJØDT, Styvelvej 5, Styvel, 7790 Hvidbjerg, tlf.
07-871248, født den 8.-7.-1932, søn af manufakturhand. Poul Georg Pedersen, Arhus, gift med
Inga Jensen, født den 3.-11.-1936, datter af gdr. Aksel Jensen, Styvel Østergaard.
E.S. er vurderingsinspektør for Dansk Landbrugs Realkreditfond i GI. Thisted Amt. Han har
været formand for Det Thylandske Landøkonomiske Selskab siden 1978, samt i bestyrelsen
for Foreningen af jyske Landboforeninger og Foreningen af danske Landboforeninger. Gården
har været i slægtens eje siden 1919, I.J. er 3. generation. E.S. overtog gården den 1.-6.-1969

-MAfra svigerfaderen.
Styvel Østergaard. Matr. nr. 5a m. fl.
Ejendomsskyld 2.100.500. Grundskyld
683.600. Areal 48 ha., deraf tilkøbt ca. 9
ha. i 1981. Derudover 8 ha. i forpagtning,
3 ha. er eng og småskov.
Stuehus opført 1857 og restaureret flere
gange, lade opført 1918, 2 svinestalde og
maskinhus opført i 1965 gammel svinestald restaureret 1948 og udvidet 1972,
ny lade bygget 1985. Gården drives med
en svineproduktion på ca. 2000 fedesvin
pr. år. Salgsafgrøder er ærter, raps og
hvede. Der findes 4 traktorer, 1 meje
tærsker, korntørringsanlæg med plansilo og halmfyringsanlæg. Der er ansat 1 medhjælper.
Gårdspladsen der er den oprindelige, er belagt med toppede brosten.
GDR. KNUD AMBY, Søndre Ringvej 2,
7790 Hvidbjerg, tlf., 07-871238, født den
2.-8.-1939, søn af gdr. Lars Amby, Hvid
bjerg.
Gården har været en slægtsgård i over
100 år, K.A. er 4. generation. Han over
tog den d. 1.-7.-1967 fra faderen.
Matr. nr. 14c m. fl. Ejendomsskyld
640.000. Grundskyld 179.700. Areal 11,4
ha.
Stuehus opført 1907 og gennemrestaureret senere, stald og lade opført 1929. Gården drives
med en besætning på 27 stk. fedekvæg. Planteavlen består af byg, hvede, raps og græs. Der
findes 1 traktor og halmfyringsanlæg. Gården drives med hjælp fra maskinstation.
I 1981 blev der plantet ca. 300 - 400 m læbælter i marken og ved gården.

I/S ”ØSTERGAARD”. GDR. ANTON GADEGAARD, Søndbjerg Strandvej 26, Søndbjerg, 7790
Hvidbjerg, tlf., 07-875157, født den 25.-2.-1929, søn af gdr. Christian Gadegaard, Søndbjerg,
gift med Grethe Kirkegaard, født den 20.-6.-1937, datter af gdr. Thomas Kirkegaard, Hel
lerød.
A.G. er vurderingsinspektør for Ny-Kredit, samt medlem af kommunalbestyrelsen for Thyholm
Kommune siden 1978 og medlem af Hvidbjerg Banksbestyrelse siden 1976. A.G. er 3. gene
ration på gården. Den blev overtaget den 15.-6.-1957 fra Christian Gadegaard’s enke Karen
Gadegaard.
Matr. nr. 3a m. fl. Ejendomsskyld 3.100.000. Grundskyld 736.500. Areal 55 ha., deraf tilkøbt
24 ha. Derudover forpagtet 15 ha., 4 ha. er eng og 1 ha. er skov.
Stuehus opført 1894 og gennemrestaureret i 1973, stald opført 1960 og tilbygget 1986, ma
skinhus opført i 1983 og lade i 1986. Gården drives med en kvægbesætning på 63 køer + op
dræt af racen SDM. Salgsafgrøder er korn og ærter. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærkser,
gylletank, vandingsmaskine, plantørringsanlæg til korn, 2 indendørs køresiloer til ensilage,
rørmalkningsanlæg og udmugningsanlæg.
Sønnerne Knud og Christian Gadegaard er medejere af Østergaard fra 15.-5.-1984. Knud
Gadegaard er født den 7.-8.-1960. Christian Gadegaard er født den 4.-10.-1958.

"MØLHØJGAARD”. Gdr. KARL JOHANNES EMANUEL ILKJÆR, Tambohusvej 3, Hellerød, 7790
Hvidbjerg, tlf., 07-875122, født den 16.-6.-1919, søn af gdr. Kristian Ilkjær, Hellerød, gift
med Andrea Margrethe Møller, født den 28.-12.-1923, datter af forstander Kristian Møller,
Hammerum.
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ved Uglev bibliotek. K.J.E.I. har været
medlem af Sønbjerg- Odby Sparekasses
bestyrelse og formand siden 1971, samt
kirkeværge og kasserer ved Søndbjerg
Kirke. Gården blev overtaget den 1.-5.1944 fra Kr. Ilkjær, der havde overtaget
den i 1918.
Matr. nr. 3a m. fl. Ejendomsskyld
1.200.000. Grundskyld 315.300. Areal 25
ha., heraf 1,3 ha. tilkøbt, 5 ha. er eng.
Stuehus opført 1887 og gennemrestaureret senere, stald opført 1887 og tilbyg
get 1954, 1967 og 1976, lade opført 1987 og maskinhus i 1976.
Gården er bortforpagtet til sønnen Kristian Ilkjær.

"HELLERIIS MØLLEGAARD". GDR. ERIK
HOUE, Tambohusvej 14, Søndbjerg, 7790
Hvidbjerg, tlf., 07-875120, født den 1.-9.1938, søn af gdr. Mads Houe, Søndbjerg,
gift med Inge Marie Riis, født den
23.-10.-1940, datter af gdr. Peder Riis,
Hvidbjerg.
Gården har været i slægtens eje siden
1879. E.H. overtog den d. 1.-9.-1959 fra
mordroderen Chr. R. Nielsen.
Matr. nr. 3a m. fl. Ejendomsskyld
1.500.000. Grundskyld 364.000. Areal 28
ha., heraf tilkøbt 10 ha. i 1969. Derud
over forpagtet 13 ha., 2 ha. er eng.
Stuehus opført 1954 og gennemrestaureret i 1960 og 1980, lade opført 1887 og ombygget 1960, stald opført 1959, i årerne 19801987 er der opført ialt 6 minkhaller. Gården drives med en svineproduktion på ca. 1000 stk.
fedesvin pr. år Desuden er dern på 1000 stk. minkavlstæver. Planteavlen består af byg, hve
de, raps, ærter og rug. Der findes 2 traktorer, gylletank og halmfyringsanlæg. Der er ansat 1
medhjælper, der ydes hjælp fra maskinstation i høst.
Der er plantet ca. 300 m. læhegn omkring gården. Desuden ejes også ejendommen Raakjærsvej 5.
"ØSHØJGÅRD". GDR. PER MØLLER,
Tambohusvej 15, Hellerød, 7790 Hvid
bjerg, tlf. 02-188016, født d. 6.-6.-1953,
søn af Martin Møller, gift med Alice Silkjær, født d. 26.-6.-1953, datter af Jens
Silkjær, Dommerby v. Skive.
A.S. er diakon. P.M. er erhversforsker ved
Danmarks Tekniske Højskole. Han over
tog gården d. 31.-12.-1979 efter faderen.
Matr. nr. 3g m.fl. Ejendomsskyld 660.000.
Areal 14 ha.
Stuehuset er opført 1927 og udhus 1884. Jorden har siden 1968 været bortforpagtet til Kær
gård, Hovedvejen 63, Flovlev.
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"HELLERIIS". GDR. HARRY GADE, Tambohusvej 16, Hellerød, 7790 Hvidbjerg, tlf., 07-875189,
født den 26.-2.-1942, søn af Peter Gade, Sir ved Holstebro, gift med Anna Marie Klausen,
født den 4.-10.-1942, datter af rebslager Jens Chr. Klausen, Holstebro.
A.G. er lægesekretær, og ansat på Centralsygehuset i Holstebro. H.G. overtog gården den
1.-6.-1968 fra Christian Riis.
Matr. nr. la m. fl. Ejendomsskyld 2.100.000. Grundskyld 780.000. Areal 55 ha., deraf 3 ha. eng
og 2 ha. skov.
Stuehus opført 1893 og gennemrestaureret senere, maskinhus opført i 1962, og avlsbygning
er genopført efter brand i 1965. Gården drives med en svineproduktion på 15 søer + opdræt.
Planteavlen består i byg, hvede, raps, ærter og rajgræs. Der findes 2 traktorer, portionstør
ringsanlæg til korn, fodringsanlæg i en stald og udmugningsanlæg. Jorden drives med hjælp
fra maskinstation.
I 1975 plantede Hedeselskabet læbælter.
"BUNDGAARD". GDR. HANS SLOTH, Teglbjergvej 5, Helligkilde, 7790 Hvidbjerg, tlf., 07871257, født den 7.-2.-1956, søn af gdr. Harald Sloth, Helligkilde.
H.S. er medlem af Landboforeningens Regnskabsudvalg. Gården har været i slægtens eje si
den 1887, H.S. er 3. generation. Han overtog den d. 11.-12.-1977 fra faderen.
Matr. nr. 5a m. fl. Ejendomsskyld 1.850.000. Grundskyld 760.000. Areal 54 ha., heraf tilkøbt
24,5 ha. i årerne 1982 til 1986. Derudover tilforpagtet ca. 4 ha. 1 ha. er eng.
Stuehus opført 1924 og gennemrestaureret senere, lade og ungdyrstald opført 1926, stald i
1952 og tilbygget 1978, maskinhus og foderlade opført i 1987. Gården drives med en kvæg
besætning på 45 køer + opdræt af racen DRK. Planteavlen består af korn og frø. Der findes
3 traktorer, 1 gylletank, plantørringsanlæg til korn, køresilo til ensilage, halmfyringsanlæg
og rørmalkningsanlæg. Der er ansat 1 medhjælper, og man benytter også maskinstation.
Hedeselskabet har plantet ca. 2.500 kvadratmeter.
"TEGLBJERG PELSDYRFARM". GDR. OG
MINKFARMER NIELS FOMSGAARD
MADSEN, Teglbjergvej 9, Teglbjerg, 7790
Hvidbjerg, tlf., 07-875149, født den
16.-6.-1959, søn af gdr. Vilhelm Madsen,
Teglbjerg.
Gården har været en slægtsgaard siden
1878, N.F.M. er 4. generation på gården.
Han overtog den d. 15.-8.-1985 fra fade
ren.
Matr. nr. Ha m. fl. Ejendomsskyld
580.000. Grundskyld 155.500.
Areal 12 ha., heraf 2 ha. eng. Stuehus opført ca. 1858 og gennemrestaureret senere, stald
ombygget 1943, lade opført 1943, maskinhus i 1978 og minkhaller 1979-1985. Gården drives
med en pelsdyravl på 450 minktæver + opdræt. Planteavlen består af byg, hvede, raps og
ærter. Der findes 1 traktor, 1 mejetærsker og halmfyringsanlæg. Jorden drives med hjælp fra
maskinstation.

GDR. JOHANNES PEDERSEN, Ternevej 4, Jegindø, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07-879047, født den
14.-2.-1920, søn af gdr. Martinus Pedersen, Jegindø, gift med Ellen Vorm, født den 23.-3.1944, datter af landm. Anders Vorm, Svankjær.
E.V. er hjemmehjælper og ansat ved Thyholm Kommune. J.P. har været medlem af Menig
hedsrådet i 15 år, samt medlem af Jegindø Sogneråd i 8 år, tillige medlem af Thyholm
Kommunalbestyrelse i 4 år. Gården har været en slægtsgård siden 1868, J.P. er 3. generation,
han overtog den d. 1.-8.-1948 fra moderen.
Matr. nr. 25c m. fl. Ejendomsskyld 450.000. Grundskyld 113.500. Areal 11,5 ha., deraf 3,5 ha.
eng.
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9 køer + opdræt af racen SDM. Der findes 1 traktor. Jorden drives med hjælp fra masksinstation. Der er plantet en del læhegn i marken og ved gården.

”TOFTEGAARD". GDR. FREDERIK OLE
SEN, Torpvej 4, Lyngs, 7790 Hvidbjerg,
tlf. 07-878050, født den 2.-2.-1922, søn
af gdr. Niels Olesen, Flovlev, gift med
Betty Lindgaard, datter af Peder Chr.
Lindgaard, Koldby.
F.O. var vurderingsmand fra ca. 1975 ca. 1983. Han overtog gården i 19^7 fra
Ivar Thomsen, Lyngs.
Matr. nr. 12a. Ejendomsskyld 830.000.
Grundskyld 207.800. Areal 15,7 ha.
Stuehus opført 1869, maskinhus i 1935, stald og lade i 1952. Gården er forpagtet ud i 1 år.
Der findes 2 traktorer.
”NY ODGAARD”. GDR. ASKOV LYNGS,
Torpvej 6, Lyngs, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07878067, født den 24.-11.-1928, søn af
gdr. Carl Nielsen Lyngs, Lyngs, gift med
Grethe Hessellund Krabbe, født den
2.-7.-1934, datter af Thorvald Krabbe,
Fredericia.
A.L. overtog gården i 1955 fra forældre
ne.
Matr. nr. 14b m. fl. Ejendomsskyld
3.400.000. Grundskyld 700.800. Areal 64
ha., heraf tilkøbt 2 ha. i 1976, 14 ha. i
1981 og 10 ha. i 1984. Derudover forpag
tet 6 ha., 9 ha. er eng. Stuehus opført 1908 og ombygget i 1979, lade opført i 1908, og om
bygget 1974, 2 svinestalde nybygget i 1974, minkfarm opført løbende igennem ca. 20 år. Går
den drives med en minkfarm på ca. 3000 tæver, samt lidt fedesvin. Der findes 3 traktorer, 1
mejetærsker, plan- og tårn silo til korn. Der er ansat 4 medhjælpere.
Desuden ejes gården Mærkedal, Mærkedalsvej 7.

"VESTER ODGAARD". LANDBRUGER AGNETE RÅBY, Torpvej 8, Lyngs, 7790 Hvidbjerg, tlf.
07-878025, født den 4.-1.-1934, datter af Kresten Bach Sørensen, Lyngs.
A.R. overtog gården i 1986 fra forældrene. Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 37 ha.
Stuehus opført 1924, lade ca. 1922 og stald 1958. Gården drives med heste- og planteavl. Der
findes 1 traktor.

GDR. ROBERT GADE, Trekløvervej 3,
Lyngs, 7790 Hvidbjerg, tlf., 07-878060,
født den 3.-6.-1914, søn af Anders Gade,
Lyngs, gift med Karen Marie Vester, født
den 5.-6.-1921, datter af Mads Vester,
Kallerup.
R.G. overtog gården i 1945 fra faderen.
R.G. er 3. generation.
Matr. nr. 17b.
Areal 11,1 ha., deraf tilkøbt 4 ha. i 1964.
Stuehus opført i 1940, lade i 1914 og
stald i 1965. Gården drives med ca. 15
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drives med hjælp fra maskinstation.

GDR. BØRGE LARSEN, Trekløvervej 4,
Lyngs, 7790 Hvidbjerg, tlf., 07-878168,
født den 7.-6.-1925, søn af Anders Lar
sen, Lyngs, gift med Marie J. Andresen,
født den 22.-5.-1925, datter af Grethe
Andresen, Kolding.
B.L. er tidligere arbejdsmand og pedel.
Han har været spejderleder i 40 år. Han
overtog gården i 1954 fra Henry Graversen, Lyngs.
Matr. nr. 6n m. fl. Ejendomsskyld
470.000. Grundskyld 129.400. Areal 9,8
ha., heraf tilkøbt 3,5 ha. i 1964., 1 ha. er
eng. Stuehus opført ca. 1880, stald og .
1975. Der findes halmfyringsanlæg.

i 1965. Jorden har været bortforpagtet siden

”TRINODDE”. LANDMAND KARL HENRY MADSEN, Trinoddevej 6, Flovlev, 7790 Hvidbjerg,
tlf. 07-871196, født den 1.-5.-1938, søn af Mads L. Madsen, Flovlev, gift med Elna Hebsgaard,
datter af Lars Hebsgaard, Søndbjerg.
K.M. er kirkesanger, og har desuden forskellige småjobs. Han er 5. generation på ejen
dommen, som han overtog i 1968 fra forældrene.
Matr. nr. 15. Ejendommsskyld 730.000. Grundskyld 212.000. Areal 17,1 ha.
Stuehus opført 1915, stald og lade i 1914, maskinhus i 1975. Salgsafgrøder består i korn, ær
ter og raps. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærkser, plantørreri til korn og halmfyrrings
anlæg.

"SKELHØJGAARD”. GDR. CHRISTEN
GADE, Vesterfjordsvej 4, 7790 Hvidbjerg.
Gården har været i slægtens eje siden
1901, C.G. er 3. generation. Han overtog
den d. 1.-1.-1973 fra Martin Gade.
Matr. nr. 5a m. fl. Ejendomsskyld
1.200.000. Grundskyld 421.000. Areal 33
ha., deraf ca. 1 ha. skov. Stuehus opført
1873 og gennemrestaureret senere. Lade
opført 1873 og ombygget senere, stald
opført 1959. Planteavlen består af byg,
hvede, raps og ærter. Der findes 1 trak
tor, plantørringsanlæg til korn, udmug-

ningsanlæg og automatisk fodringsanlæg.
I 1961 blev der gennemdrænet ca. 7 ha. Gården

ives sammen med Råkjærvej 3, Søndbjerg.

”ENGHØJGAARD”. GDR. LARS KRISTIAN VARDE, Vesterfjordsvej 6, Odby, 7790 Hvidbjerg,
tlf. 07-875040, født den 17.-9.-1916, søn af Vorde Christensen, Odby.
K.V. driver selvstændig virksomhed som kørelærer i Struer. Han overtog gården den 1.-10.1958 fra faderen.
Matr. nr. 14a m. fl. Ejendomsskyld 1.250.000. Grundskyld 397.100. Areal 31 ha., deraf 1 ha
eng og 4 ha. skov.
Stuehus opført 1883 og gennemrestaureret senere. Stald opført 1883 og ombygget 1962, lade
1883 og ombygget 1963. Jorden er bortforpagtet.
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"FRØHØJGAARD". GDR. BJARNE PINHOLT, Vestergade 34, 7790 Hvidbjerg,
tlf., 07-871098, født den 23.-9.-1958, søn
af gdr. Erik Pinholt, Visby, gift med
Mona Vangsgaard, født den 30.-3.-1960,
datter af entrepenør Holger Vangsgaard,
Dover.
M.V. er kontorassistent. B.P. overtog
gården i 1984 fra Kaj Flemming Odgaard
Jensen.
Matr. nr. 17a m. fl. Ejendomsskyld
1.250.000. Grundskyld 329.900. Areal 26
ha., heraf 7 ha. strandeng.
Stuehus opført 1907, lade 1900, stald
1959 og maksinhus i 1979. Gården drives
med en kvægbesætning på 20 RDM malkekvæg + opdræt, samt 3 Herford kødkvæg, 30 søer
og ca. 500 fedesvin pr. år. Planteavlen består af korn. Der findes 2 traktorer og andel i me
jetærsker, silo med tørreri til korn og halmfyringsanlæg.

Stuehus opført i 1906, lade 1895 og stald
des 1 traktor og plantørreri.

”GADEGAARD”. GDR. HANS JØRGEN
PEDERSEN, Vittasvej 1, Smerup, 7790
Hvidbjerg, tlf. 07-871663, født den
30.-8.-1940, søn af gdr. Poul Pedersen,
Smerup.
Gården har været i slægtens eje siden
1888, H.P. er 3. generation. Han overtog
den i 1985 fra faderen, der havde over
taget den i 1924, bedstefaderen købte
den i 1888.
Matr. nr. 2a. Ejendomsskyld 910.000.
Grundskyld 256.400. Areal 16 ha.
1955. Planteavlen består af korn og raps. Der fin-

MINKAVLER EIGIL WILFRED STRANGE,
Ydesvej 4, Helligkilde, 7790 Hvidbjerg,
tlf., 07-871791, født den 8.-5.-1951, søn
af landm. Harry Strange, Helligkilde, gift
med Doris Nørgaard, født den 28.-4.1953, datter af landm. Anker Nørgaard,
Oksenbøl ved Vestervig.
E.S. overtog gården d. 1.-1.-1979 fra fa
deren, der havde overtaget den d. 1.-10.1948.
Matr. nr. In . m. fl. Ejendomsskyld
840.000. Grundskyld 72.300. Areal 4,3 ha.
Stuehus opført 1909 og gennemrestaureret 1975, 2 minkhaller opført i 1979, 5
minkhaller i 1981, maskinhus i 1982, 1
minkhal og gylletank i 1984 og lade i
1985. Gården drives med en pelsdyrproduktion på ca. 600 minktæver. Planteavlen består af
byg, hvede, raps, ærter og valmuer. Der findes 1 traktor og 1 mejetærsker.
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CHRISTENSEN, Aalkærvej 6, Søndbjerg,
7790 Hvidbjerg, tlf., 07-875329, født den
10.-12.-1950, søn af gdr. Oskar Otto
Christensen, Bedsted, gift med Kirsten
Larsen, født den 18.-4.-1947, datter af
Wilfred Larsen, Strib.
K.L. er ansat på Uglev Plejehjem. C.C.
overtog gården den 1.-11.-1975 fra Olfert Egeberg.
Matr. nr. 8a m. fl. Ejendomsskyld
1.500.000. Grundskyld 394.500. Areal 28
ha., derudover forpagtet 2 ha.
Stuehus opført 1903 og gennemrestaureret, stalde genopført efter brand i 1952,
maskinhus opført i 1975 og tilbygget foderlade i 1982. Gården drives med en kvægbesætning
på 40 køer + opdræt af racen SDM. Salgsafgrøder består af ærter. Der findes 3 traktorer,
gylletank, gennemløbstørring til korn, indendøres køresilo til ensilage, rørmalkningsanlæg og
udmugningsanlæg. Oorden drives med hjælp fra maskinstation.

LANDMAND JACOB NØRGAARD CHRISTENSEN, Aalkærvej 9, Søndbjerg, 7790 Hvidbjerg, tlf.
07-875068, født den 21.-9.-1914, søn af gdr. Kristen Christensen, Hellerød, gift med Marie
Lind Poulsen, født den 29.-7.-1916, datter af Poul Poulsen, Barslev.
J.C. overtog gården den 11.-12.-1946 fra Andreas Obel.
Matr. nr. le m. fl. Ejendomsskyld 420.000. Grundskyld 112.500. Areal 9,6 ha.
Stuehus opført 1887 og gennemrestaureret senere, stald og lade opført 1923, 1 lukket mink
hal 1985, maskinhus opført 1986 og 4 åbne minkhaller i årerne 1986-1987. Planteavlen består
af byg, hvede, raps og ærter. Der findes 1 traktor, plantørringsanlæg til korn og udmug
ningsanlæg. Jorden drives med hjælp fra maskinstation.
Sønnerne Harry og Poul Christensen startede i 1985 en minkfarm på ejendommen og har
opført minkhallerne på lejet grund hos faderen. Der er 600 minktæver på farmen.
”VESTERGAARD”. GDR. BENT BROGAARD, Aalkærvej 21, Søndbjerg, 7790 Hvidbjerg, tlf.,
07-875098, født den 28.-9.-1949, søn af gdr. Niels Brogaard, Søndbjerg.
B.P. er udlært elektrikker og ansat ved Gunnar Poulsen, Ydby.
Gården har været i slægtens eje siden 1874, B.B. er 4. generation. Han overtog den d. l.-l.1986 fra faderen, der overtog den i 1947.
Matr. nr. 9a. Ejendomsskyld 930.000. Grundskyld 231.600. Areal 17 ha., deraf 2 ha. eng.
Stuehus opført 1887 og gennemrestaureret senere, stald opført 1924, lade 1947, maskinhus i
1969, ny stald 1971. Planteavlen består af byg, hvede, raps og ærter. Der findes 4 traktorer,
1 mejetærsker, plantørringsanlæg til korn, udmugningsanlæg og rørmalkningsanlæg.
GDR. ANDERS GRAVERSEN, Aavej 4, Lyngs, 7790 Hvidbjerg, tlf., 07-878069, født den 26.-5.1951, søn af Henry Graversen, Lyngs.
A.G. driver maskinstation fra ejendommen. Han er 4. generation på gården, som han overtog i
1985 fra faderen.
Matr. nr. 7g m. fl. Ejendomsskyld 740.000. Grundskyld 425.000. Areal 26 ha., heraf tilkøbt 16
ha. i 1986, derudover er ca. 30 ha. i forpagtning, ca. 5 ha. er eng.
Stuehus opført ca. 1890, stald 1971, maskinhus ca. 1972 og lade i 1986. Gården drives med en
svineproduktion på ca. 800 fedesvin pr. år. Planteproduktionen består af korn, raps og ærter.
Der er plantørreri til korn, under opførelse.

-^7\HUSMAND GUNNAR LARSEN, Aavej 5,
Lyngs, 7790 Hvidbjerg, tlf., 07-878161,
født den 6.-6.-1921, søn af Anders Lar
sen, Lyngs, gift med Margit Højberg, født
den 28.-6.-1930, datter af . Kristian . Høj
berg, Starup.
M.H. er køkkenmedhjælper på Solvang.
G.L. er tidligere avischaffør. Han overtog
gården i 1931 fra faderen.
Matr. nr. Ild m. fl. Ejendomsskyld
490.000. Grundskyld 113.000. Areal 9 ha.,
deraf tilkøbt 4,3 ha. i ca. 1967.
Stuehus opført 1943, stald og lade opført
1943, og senere om- og tilbygget i 1939.
4,3 ha. er bortforpagtet. Resten bruges til rent planteavl. Salgsafgrøder består af korn og
raps. Der findes 1 traktor.
I midten af 60 erne var der hønseri på ejendommen.

-472Register for
LEMVIG KOMMUNE.
Agergårdvej
Agerskovvej
Agervej
Armosevej
Ballesigvej
Basbjergvej
Basselbjergvej
Bavnehøjvej
Birkevej
Bjerrumvej
Bloksgårdvej
Blæsbjergvej
Blåbjergvej
Bonnesigvej
Borumvej
Bossenhøjvej
Brogårdvej
Brunsgårdvej
Brydebolvej
Brændgårdvej
Byskovvej
Bækbyvej
Bækmarksbrovej
Bækmarkvej
Børringvej
Bøvling Fjordvej
Bøvlingvej
Dalgårdvej
Dalvej
Damgårdvej
Damhusvej
Donskærvej
Dubgårdvej
Dusgårdvej
Dybebjergvej
Døjvej
Ellemosevej
Engbjergvej
Engdalvej
Engelundvej
Fabjergkirkevej
Fabjergvej
Fiskbækvej
Fjaltringbyvej
Fjordsidevej
Fladhedevej
Flynder Møllevej
Frederiksberg
Fyrvej
Fårevej
Gammelgårdvej
Gjelleroddevej
Glarbjergbækvej
Glarbjergvej
GI. Damsgårdvej
GI. Landevej

5

5
6
7
9
10
11
11
13
13
14
15
16
17
17
18
21
21
23
24
26
28
28
33
35
37
37
41
42
42
43
45
50
50
50
50
53
54
56
57
58
62
67
69
69
70
72
72
73
73
77
78
80
81
83
83

-

6
7
9
10
11

13
14
15
16

18
21
23
24
26
28

33
35
37
41
42
43
45
49

52

56
57
58
62
67
69
70
72
73

77
78
80
81
82
84

GI. Møllevej
Godballevej
Godthåbsvej
. Gransgårdvej
Grenholmvej
Grønkærvej
Grønmosevej
Grønsmøllevej
Gudumlundvej
Gudumvej
Gåsborgvej
Gåskærvej
Haldvej
Halkjærvej
Hedegårdvej
Hedevej
Hegnsgårdvej
Herupvej
Hestbækvej
Hjortkærvej
Hollandsvej
Holmgårdvej
Holmvej
Houdamvej
Houlindvej
Houmarkvej
Houmåvej
Houvinkelvej
Hovedgaden
Huggersgårdvej
Hvingelbyvej
Hvolgårdvej
Hyldalvej
Hyldgårdvej
Høgsgårdvej
Højbjergvej
Højgårdvej
Højlandvej
Højlundvej
Højrisvej
Høvsørevej
Kabbelvej
Kattenhøjvej
Kikkenborgvej
Kirkebyvej
Kirkengårds vej
Kjeldbjergvej
Kjeldervej
Kjærsgårdvej
Klosterhedevej
Klostermøllevej
Klostervej
Knakkervej
Knudsgårdvej
Kobberholmvej
Kokholmvej

84
84
85
85
86
88
91
92
92
97
98
99
100
101
102
104
105
106
107
107
107
108
114
114
117
119
119
121
121
121
122
122
123
123
124
124
127
128
128
128
129
130
130
132
134
135
135
136
136
136
138
138
140
140
141
142

-

85
86
88
91
97
98
99
100
101
102
104
105
106
107

108
114

116
119
121

122
123
124
127
128
129
130

132
134
135
136

138

140
141
142

-473Koldsøvej
Korsveje
Krarupvej
Kr. Bertelsensvej
Krogsgårdvej
Krogshedevej
Kræmmergårdvej
Krøjkærvej
Kviesgårdvej
Kærvej
Lemtorpvej
Lemvigvej
Lergravvej
Lisbyvej
Lomborgvej
Lundsbyvej
Lundvej
Lykkesgårdvej
Løkkevej
Marsbjergvej
Mejerivejen
Meldmosevej
Moeskærvej
Mollerupvej
Mosevej
Muldtoftvej
Mullesgårdvej
Mægbækvej
Møborg Kirkevej
Møborgåvej
Mølgårdvej
Møltoftvej
Møltrupvej
Mårupgårdvej
Neesvej
Nejrupvej
Nissumvej
Noersgårdvej
Nordenbjergvej
Nordenkærvej
Nr. Damhusvej
Nr. Lisbjergvej
Nyborgvej
Nygårdsvej
Nyholmvej
Nylindvej
Nødskovvej
Nøragervej
Nørbysvej
Nørgårdvej
Nørrelundvej
Nørremøllevej
Nørtoftvej
Overbyvej
Pilgårdvej
Pindstrupvej
Pletvej
Præstegårdsvej
Pugholmvej

142
143
143
144
145
146
147
150
150
150
154
155
156
158
158
161
163
165
165
165
166
167
167
169
170
170
171
172
173
174
175
177
178
178
178
180
181
183
184
184
185
185
186
187
187
188
189
190
191
191
192
194
195
196
197
199
200
202
203

-

143

144
146
147
150
154

156
158

161
163
165
166
167

169
170
171
172
173
174
175
177
178

180
183
184
185

186
187

188
189
190
191
192
194
195
196
197
199
200
202

20^

Påkærvej
Rammedigevej
Rammegårdvej
Rammehavevej
Rammevej
Ravndalvej
Ravnsbækvej
Refskovvej
Remmerstrandvej
Remmervej
Ringkøbingvej
R ingvej
Romledvej
Rubyvej
Rødemøllevej
Røjgårdvej
Råbjerghøj
Råbjergvej
Råkærvej
Sandbækvej
Sandholmvej
Sandemandsgårdvej
Saugmandsvej
Sdr. Dalgårdvej
Seminarievej
Serupvej
Sillebjergvej
Sinkbækvej
Skalstrupvej
Skodborgvej
Skovlundvej
Skovlyvej
Skovvangvej
Skødbækvej
Smørpøtvej
Sodborgvej
Solhøjvej
Stamphøjvej
Stigårdvej
Stokholmvej
Store Bonnetvej
Surkærvej
Svendsgårdvej
Sækkehusvej
Søgårdevejen
Søhusvej
Sønderbyvej
Sønderskovvej
Tangsøvej
Tangvej
Toelbjergvej
Toftingvej
Torngårdvej
Torsmindevej
Trabjergårdvej
Transvej
Troldhøjvej
Tuskærvej
Tvedvej

204
205
206
206
206
208
209
210
211
215
216
221
223
223
224
225
226
226
227
227
229
229
230
231
231
232
233
233
237
242
242
244
246
247
247
247
248
250
252
253
255
255
255
256
257
257
259
262
263
263
264
265
266
266
267
269
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205

208
209
210
211
215
216
221
222
225
226

227
229
230
231
232
233

237
242
244
246
247

250
252
253
254

256
259
262
263

264
265
266

267
269
271
272 - 273
273 273 - 275

-^7^Ulfsundvej
Vadskær vej
Vandborgvej
Vejbjerg
Vestermøllevej
Vilhelmsborgvej
Vinkelvej
Viumvej
Voldervej
Vråvej
Vølundvej
Ærtbjergvej
0. Lundgårdvej
Ørsvej
Øster Dalgårdvej
Øster Nørbyvej
østkærvej
Akjærvej

275 275 - 277
277
280
280
282
284
285
285
287
288
288
289
291
292
292
293
294

-

280
282
284
285

287
288

289
291
292
293
294
295

-^75Register for
STRUER, KOMMUNE.
Agergårdvej
Asp
Bastrupvej
Birkildvej
Bonnesigvej
Borgvej
Bramstrupvej
Brasholmvej
Bredalsvigvej
Broholmvej
Bækkelundvej
Bækvej
Dalagervej
Dalbyvej
Dalgårdsvej
Donskærvej
Ellekjærvej
Fladskærvej
Gadegårdsvej
Galgebjerg
Grydhøj
Havstokken
Hedegårdvej
Hedevej
Hestbækvej
Hjermvej
Hjortborgvej
Holmevej
Holstebrovej
Hummelmosevej
Højlundvej
Jebjergvej
Kilenvej
Kirkevej
Kjærgårdsmøllevej
Klosterhedevej
Kløvenhøj
Kobbelhøje
Kobberbrovej
Kokholmvej
Kongsgårdvej
Kragelundvej
Kviumvej
Kærgårdmark
Langagervej
Langergårdvej
Lemvigvej
Lergravvej
Lindeborgvej
Lindekærvej
Lindevej
Lindtorpvej
Lucernemarken
Lundbygade
Lyskærvej
Makholmvej

297
298
299
300
302
303
305
305
305
305
306
307
308
309
309
310
310
311
312
312
312
313
314
314
315
316
318
320
320
322
322
323
325
326
327
329
333
333
334
334
336
337
339
341
341
342
343
345
345
346
347
350
351
353
354
354

-

298
299
300
302
303
305

306
307
308
309
310

311

313

316
318
320
322
323
325
326
327
329
333
334
336
337
339
341

342
343
345
346
347
350
351
353
354
356

Meldgårdsvej
Mosevej
Nørskovvej
Oddesundvej
Pallisgårdvej
Pilgårdvej
Præstegårds Plantage
Præstevej
Ravnsbjergvej
Remmerstrandvej
Resenborgvej
Roenborgvej
Rubjerghøj
Rødebrovej
Skarbyvej
Skivevej
Skolevej
Skærbækvej
Sof ienlundvej
Stadion Allé
Stadsbjergvej
Stokkendalvej
Store Nørbyvej
Struer Landevej
Søjbjergvej
Søllergårdvej
Sønder Hjermvej
Tellingvej
Thagårdvej
Timlingvej
Tingvej
Tolsgårdvej
Trehøjevej
Tusgårdvej
Vejbjergvej
Vester Gimsing
Vesterkærvej
Vester Ringgade
V ilhelmsborgvej
V illemoesvej
V inderupvej
Volstrupby
Volstrupvej
Øksenbjergvej
Østerbyvej
Øster Hjermvej
Øster Hovedgade

3^ 358 359 359 360 361 362 362 363 363 364 364 365 367 369 371 371 371 373 373 374 375 376 376 376 379 380 384 385 385 387 388 389 390 391 392 393 393 393 396 397 398 400 401 402 403 405 -

3^8
359

360
361
362
363

364
365
367
369
371
373

374
375
376

379
380
384
385
387
388
389
390
391
392
393
396
397
398
400
401
402
403
405
406

-476Register for
THYBORØN/HARBOØRE KOMMUNE.

Brunsgårdvej
Engbjergvej
Engvej
Flyholmvej
Lemvigvej

407
407
408
409
409

- 408
- 409
-

-^77Register for
THYHOLM KOMMUNE.

A.C. Hoppesvej
Ballevej
Barslevvej
Bjørndalvej
Bøhlvej
Danavej
Engvej
Fjordglimt
Fjordlystvej
Flovlevvej
Fælledvej
Følhøjvej
Gammel Landevej
Gravgårdsvej
Grøndalvej
Grønholmevej
Havnegade
Havnevej
Havrelandsvej
Hellerødvej
Helligkildevej
Hindsels vej
Hovedvejen
Ibstedvej
Jegindøvej
Jestrupvej
Jupitervej
Kalkværksvej
Kallerupvej
Kappelvej
Kirkebakken
Klintevej
Kongevej
Lavbjergvej
Limfjordsvej
Lyngs Kirkevej
Lysterkjærvej
Marendal
Mejerivej
Meldgårdsvej
Mellemvej
Mosevej
Munkevej
Mærkedalsvej
Møllevej
Nissumvej
Nørskovvej
Oddevej
Raakjærvej
Sandkrogvej
Serup Kirkevej
Sk ibstedvej
Skærshøjvej
Stokhøjvej
Styvelvej
Søndre Ringvej

411
412
413
414
414
415
416
416
417
417
417
418
419
420
422
424
424
425
425
427
428
428
432
439
440
441
442
442
444
444
447
447
448
448
450
450
451
451
451
452
452
455
456
456
457
457
458
458
459
460
461
461
462
463
463
464

-

412
413
414

415
417

418
419
420
422
424
425

426
428
432
439
440
441
442

443

447

449

451

452
454
457

460
462
463

464

Søndbjerg Strandvej
Tambohusvej
Teglbjergvej
Ternevej
Torpvej
Trekløvervej
Trinoddevej
Vesterfjordsvej
Vestergade
V ittasvej
Ydesvej
Aalkærvej
Aavej

464
464
466
466
467
467
468
468
469
469
469
470
470

-

466
467
468
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